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Geel, 23 oktober 2017 

 
Beste leden van VAW-Geel, 
 
Waarom moest het nu weer eens hard regenen het tweede weekend van oktober ? Het gebeurde ook al 
tijdens voorgaande jaren, we hebben al wel dikwijls “prijs” gehad, jammer genoeg. En op die momenten 
kan je weinig doen tegen het binnenlopende water, er bestaan geen (goedkope) mirakeloplossingen, we 
hebben wel ons best gedaan en gelukkig hadden we een prima verwarming.  
De zaterdagavond was goed gevuld, er kwam heel wat volk opdagen, de genodigden en sponsors waren 
er, en de toespraken van voorzitter Eddy Van Ballaer, burgemeester Vera Celis en VAW-voorzitter Marcel 
Penders waren niet te lang. De muzikale omkadering van Martine Dams ging soms wat verloren in het 
geroezemoes, helaas. Deze enige gelegenheid, 40 jaar VAW-Geel, 
konden we ook niet voorbij laten gaan zonder een korte huldiging van 
Peer Kestens, Jul Vannuffelen en Jul Molenberghs, die zoveel voor deze 
vereniging hebben gedaan (en nog). Een verdiend eerbetoon !   
Op zondag kwamen de toeschouwers nogal traag binnen, en daarbij 
kwamen weer enkele regenbuien in de namiddag, maar al bij al werden 
de festivalbieren en het eten gesmaakt, en in de bodega in het clublokaal 
waren tafeltjes goed  bezet en genoten de aanwezigen van de speciale 
wijnen en likeuren. Raf Bens zorgde mee voor de ambiance, soms ietsje 
te luid. Alle conclusies zijn nog niet besproken binnen het bestuur, maar 
we kunnen tevreden zijn met deze festiviteiten rond 40 jaar VAW-Geel. 
Bedankt helpers, sponsors en sympathisanten !           
 
November – december : dure maanden !  
We kunnen er niet omheen, wij doen nu al een oproep om voor eind december het VAW-lidgeld te 
betalen, via een betaling aan de winkeltoog, of via een overschrijving langs de bank. Het bedrag is 
30€  (minimaal) voor een volledig lidmaatschap. Daarvoor krijgt men het VAW-Magazine, de ledenbrief 
van de Saters- en Bacchantengilde met allerlei clubinformatie, en iedere vrijdagavond de mogelijkheid om 
wijn- en biermaterialen aan te schaffen, of vragen te stellen over je hobby aan andere ervaren brouwers 
en wijnmakers. Indien men als volledig lid aangesloten is bij een andere VAW-gilde, dan wordt men 
voor 10€ (minimaal, mag uiteraard meer zijn) administratief bijlid. De overschrijving graag op rekening 
IBAN BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB van Saters en Bacchantengilde Geel.   
Indien je adres, telefoonnummer of e-mail veranderde, zorg ook dat het gemeld wordt, zodat onze 
administratie correct kan blijven verlopen. Ook wie nu nog papieren ledenbrieven ontvangt en toch een 
mail-adres bezit, gelieve dit door te sturen aan Eddy@VAW-Geel.be , het is voor ons eenvoudiger, sneller 
en goedkoper dan via de post te werken.  

 

Ledenfeest zaterdag 18 november 2017 vanaf 19 uur 
Wie graag deelneemt aan ons jaarlijks ledenfeest kan nu al het menu van kok Geert Van Dijck bekijken, 
en inschrijven voor 11 november :  

 Zoete aardappelsoep met curry en balletjes 

 Kip Tika masala 

 Wildstoverij 

 Tongrolletjes in brunoise saus 

 Scampi's in looksaus 

 Erwtjes, wortelen, gebakken witloof, bloemkool 

 Kroketten en gratin 

Een aperitief en een dessert zullen er ook nog bij zijn.  
Prijs: 30€ per persoon, inschrijven aan de winkeltoog of bij Jef Vennekens, Jef@VAW-Geel.be, 014/850786 
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Kookavond dinsdag 5 december om 19 uur 
Een feestelijke maaltijd, met wijn bereide gerechten, een mooi versierde tafel met kaarsjes en 
sfeerlichtjes, met ideetjes om dit zelf thuis te maken, dat is de kookavond in ons gildelokaal. Je brengt een 
aardappelmesje mee en een schort, en helpt zelf mee de feestgerechten te bereiden. Wel vooraf 
inschrijven bij Greet Van Dijck (Greet@VAW-Geel.be of 014/58.58.66), ten laatste op 24/11.     
 
 
Bierbrouwen en bierproeven 
Zaterdag 2 december (niet 25 november zoals vermeld op kalender) om 8 uur komen de beginners-
biermakers  hun praktijkdag volgen in ons lokaal. In groepjes van 4 of 5 maken ze hun eerste brouwsel 
onder deskundige begeleiding, en krijgen dan de nodige praktische kennis en tips mee. Dan worden er 
data afgesproken om de brouwsels te hevelen en later nog te bottelen. Ze kunnen dan ook als eersten de 
brouwstelletjes van de club reserveren voor een week, om thuis mee van start te gaan.  
Vrijdag 8 december om 20 uur is de volgende bierproefavond. Heb je nog wat reserve (2 flessen van 75cl, 
of 6 flesjes van 33cl) om te laten degusteren, zet je naam op de lijst aan het prikbord of stuur een mailtje 
aan Dominique@VAW-Geel.be , en kom die avond mee genieten. Natuurlijk zijn alle bierliefhebbers (ook 
de beginners) van harte uitgenodigd.    
Vergeet ook niet de mout- en hopafhaling van zaterdag 4 november tussen 13 en 16 uur. Met wat geluk 
en goed weer kan het even vlot verlopen als vorige jaren. 
 
 
Warme wijnavond 22 december vanaf 19.30 uur 
Afsluiten doen we traditiegetrouw met haringen en pensen, een glaasje warme wijn of een biertje erbij. Dit 
is de laatste avond dat de winkel geopend is dit jaar, dus als je materialen (of eventueel een cadeaubon ?) 
wil kopen kan het nog tot 22 uur. Dan hebben we nog enkele dagen om onze eindejaar stock te 
inventariseren en bij te werken.   
 
 
Jaarprogramma 2018 
Hieraan wordt de laatste hand gelegd, en bij een volgende ledenbrief zal dit meegestuurd worden en 
zullen de jaarkalenders op de winkeltoog klaarliggen. Je mag ze in het nieuwe jaar gerust komen afhalen.   
 
 
Een heel prettig eindejaar, en een hoopvol 2018 toegewenst, 
 
vanwege het bestuur van de Saters en Bacchantengilde Geel  
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