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Dag gildeleden allemaal,

Onze Opendeurdag in mei is een succes geworden, heel wat bezoekers en heel wat fietsers hebben
hun weg gevonden naar ons lokaal en de tent. Zoals gewoonlijk komen in de voormiddag de leden en
vrienden heel geleidelijk aan, maar het middageten was goed bezocht, geen overdreven drukte tegelijk.
Mogelijk zullen we in de toekomst het beginuur wat verlaten naar 11 of 12 uur, zodat de helpers iets
meer voorbereidingstijd hebben, dit wordt in het bestuur later nog verder besproken.
De organisatie van de jubileumfeesten “40 jaar VAW-Geel” is ook in volle voorbereiding : er zullen op
zondag 8 oktober speciale jubileumbiertjes te proeven zijn, en er komt nog eens een bodega met
bijzondere vruchten- en druivenwijnen, en enkele uitzonderlijke likeuren. Er zal op zaterdagavond
vanaf 19 uur een feestelijke receptie zijn, omkaderd met muziek, en op zondag komt er in de namiddag
ook een life-muzikant voor animatie en sfeer zorgen. Ken je in je vrienden- of professionele kring
mensen of bedrijven die ons willen ondersteunen en sponsoren, mag je die laten weten aan
bestuursleden, of aan Eddy@VAW-Geel.be .
Noteer die zaterdagavond 7 oktober vanaf 19 uur reeds in je agenda, alle leden krijgen nog
een uitnodiging samen met de volgende ledenbrief.

Bierreis ingeschrevenen
Denk eraan : vertrek om 9 uur aan het lokaal, aankomst lokaal omstreeks 19.30u.
Wanneer: donderdag 6 juli. Opgelet, vertrek om 9 uur stipt.

Gezamenlijke aankoop krieken
Volgens de huidige berichten zijn er dit jaar krieken te koop, mengeling kelleries en gorsem, we weten
nu nog geen prijs. Hopelijk blijven de fruitboeren in Limburg deze zomer wel gespaard van onweders,
ze hebben al veel schade geleden door de vorst in april, en de droogte van deze maand is ook niet
ideaal.. Info en bestelling: aan de winkeltoog of Jos Van Genechten, Jos@VAW-Geel.be ,
014/58.00.58 Prijs: voorschot 0,5 euro per kg bij bestelling, afrekening bij afhaling.
Leverdatum: rond half juli, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht.

Fietstocht en barbecue
De fietstocht zal iets meer dan 30 km zijn, met 2 tussenstops onderweg.
We passeren het kasteeldomein van Gust en Jenny Raeymakers in
Zevendonk, rijden verder via Klein Rees langs Leo Dierckx, en daarna
verder naar ons clublokaal. Inschrijven kan reeds vanaf 13 uur, vertrek
is stipt om 13.30 uur. En in tegenstelling tot vorig jaar zullen er genoeg
groenten, sausen en andere toebehoren zijn dit jaar, een foutje in de
berekeningen was toen de oorzaak.
Wanneer: zondag 20 augustus om 13.30 uur.
Waar: aan ons gildelokaal op Ten Aard.
Deelnameprijs: € 12 euro voor leden, € 20 euro voor niet leden, 5 € voor
kinderen tot 12 jaar. Alle eten en drinken is inbegrepen in die prijs.

Gezamenlijke aankoop druiven
Ook al eens nadenken en beslissen over de bestellingen van de druiven dit najaar. Bij de blauwe druiven
hebben we merlot en montepulciano per kilo te bestellen, die bij afhaling kunnen ontsteeld en gekneusd
worden, en in de witte bieden we kerner, muller thurgau en riesling als sap aan, per liter te bestellen. De rode
komen gewoonlijk eind augustus toe, de witte begin oktober. Maar met het weer weet je nooit ! Info en
bestelling: aan de winkeltoog of Jos Van Genechten, Jos@VAW-Geel.be , 014/58.00.58
Prijs: voorschot 0,5 euro per kg of per liter bij bestelling, afrekening bij afhaling.
Leverdatum: rond eind augustus, september of oktober, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht.
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Mout- , gist- en hopbestelling
Bij deze ledenbrief wordt ook de moutbrief meegestuurd waarop enkele nieuwigheden zijn vermeld, met
achteraan ook een bladzijde uitleg. Lees eens aandachtig, en denk na welke bieren je zal gaan
brouwen in het volgende seizoen. Vul dan de moutbrief in en geef hem af aan de winkeltoog, of bezorg
hem elektronisch op volgend mail-adres : moutaankoop2017vawgeel@gmail.com . Als je dit via mail
bestelt zal je een bevestiging krijgen na enige tijd. Denk wel aan de uiterste datum : 22 september !

Bierproeven
Tijdens de vakantie zijn er geen bierproeverijen ingepland, maar vanaf 8 september starten ze weer. Als je
enkele flesjes wil laten proeven, zet je naam op de lijst aan het prikbord, en kom mee leren proeven.

Beginners bierbrouwen
Heb je interesse in bier maken, of ken je mensen die daar willen in bijleren, dan kan je inschrijven aan
de winkeltoog. De lessen in regio-verband gaan door in Olen op woensdagen 18 en 25 oktober, en
een praktijkdag in Geel op 25 november, nog even tijd dus. Maar eerst is eerst, en ieder jaar zijn er
redelijk veel gegadigden. Deelnameprijs is 20 € .

Mousserende wijn
De bestelde exemplaren zijn toegekomen, wie via overschrijving (of aan de winkeltoog) heeft
betaald kan zijn boek afhalen vanaf 30 juni.

Rouwberichtje
De eerste voorzitter van het toen jonge VAW-Geel, Cyriel Claes, is onlangs op 17 mei overleden, hij is
87 jaar geworden. Veel leden van onze huidige vereniging hebben hem niet meer gekend, de
“ouderen” uiteraard wel. Voorzitter worden van een jonge wijnclub, als politie-commissaris van Geel, je
moet het maar durven en doen hé !
Merçi Cyriel.

Vriendelijke groeten, en een deugddoende vakantie,

vanwege het bestuur van Saters en Bacchantengilde Geel
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