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Geel, 28 augustus 2017 

Beste leden en vrienden van VAW-Geel, 
 
Onze fietstocht en barbecue is veilig en wel verlopen op zondag 20 augustus, de weergoden hebben ons 
gespaard van regen en wind. We zijn goed ontvangen bij Gust en Leo, en aan het eind wachtte het 
lekkere buffet en de barbecue, en het ijsje als dessert. Dank aan de organisatoren en de helpers, voor het 
werk dat ze weer presteerden.  
 
Deze ledenbrief wordt aan iedereen via Bpost bezorgd, dus op papier. Dit is éénmalig, en de reden is : je 
ontvangt hierbij de uitnodiging voor onze speciale receptie “40 jaar VAW-Geel” van zaterdag 7 oktober 
vanaf 19 uur, en ook 2 strooifolders voor onze Opendeurdag van 
zondag 8 oktober vanaf 10 uur die je kan bezorgen aan familie of 
vrienden. Bijkomende folders kan je komen afhalen op onze 
winkeltoog, hoe meer mensen je aanspreekt, hoe meer onze 
vereniging kan tonen wat ze in al die jaren heeft gepresteerd. 
Waarom kom je met je echtgeno(o)t(e) of partner naar onze 
feestelijke receptie ? Je komt in de verwarmde tent samen met 
andere VAW-leden, sponsors, vertegenwoordigers van  
VAW-Nationaal, Stad Geel, en verenigingen van Ten Aard, je wordt 
er ontvangen met een glaasje zelfgemaakte bubbels, van riesling of 
van kerner, je kunt genieten van lekkere warme hapjes en de 
muzikale omlijsting gebeurt door Martine Dams  en haar begeleider. 
Wij heten jullie van harte welkom !  
Waarom zou je vrienden en familie uitnodigen en meebrengen naar onze Opendeurdag op zondag 8/10 ? 
Onze eigen wijntjes en bieren zijn uiteraard te proeven, maar daarnaast werden 2 speciale jubileumbieren 
gebrouwen voor deze gelegenheid, aangevuld met enkele cocktails of mocktails. Ons gildelokaal wordt 
mooi versierd en daar hebben we een bodega voorzien, dus een reeks speciale wijnen en likeuren die per 
glas te proeven zijn, voorzien van het nodige advies van onze wijnspecialisten. Voor de kinderen staan er 
springkastelen om zich te vermaken, en uiteraard voorzien we een barbecue en groentenbuffet, en onze 
pannenkoeken en ook appelbeignets kunnen gesmaakt worden. En we hebben in de namiddag de life-
muzikant Raf Bens uitgenodigd die voor de animatie en sfeer zal zorgen. Demonstraties bierbrouwen en 
appels malen en persen zullen er ook zijn. Aangenaam programma, niet ? 
Maar alleen gaan we dat niet kunnen realiseren, we rekenen op jullie hulp : op vrijdag vanaf 9 uur 
plaatsen we de tent en gaan we verlichting aanbrengen, tafels en stoelen zetten, alle voorbereidingen 
doen. Op zaterdag vanaf 10 uur moet bodega ingericht worden, tapinstallaties, koelkasten, verwarming, 
enz. En ’s avonds na de receptie hebben we enkele tappers en garçons nodig voor de bediening. Op 
zondag vanaf 9 uur en de ganse dag keukenpersoneel, ook garçons en tappers, cocktailmakers en 
bodegahelpers, barbecue- , pannenkoeken- en appelbeignets-bakkers, aan de kassa’s hebben we 
personeel nodig, bij de demonstraties en ontvangst, heel wat helpende handen maken het werk lichter. En 
dan maandag doen we de opruiming vanaf 10 uur, tot het einde. Je kan je naam opgeven aan de 
winkeltoog, of mailen of bellen naar Jos Van Genechten, Jos@VAW-Geel.be ,  014/58.00.58          
 
 
Gezamenlijke aankoop druiven 
Niet meer treuzelen, nu in actie komen ! 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.   
Info en bestelling: aan de winkeltoog of bij 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: vanaf begin september tot oktober, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht. 
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Mout- , gist- en hopbestelling 
Moutbrief al ingevuld en binnengebracht in de VAW-winkel of doorgestuurd naar 
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 ! De extra-informatie over de gisten en starters 
is raadpleegbaar via de website www.VAW-Geel.be . Afhalen mout en hop : zaterdag 4 november tussen 
13 en 16 uur.  
 
Bierproeven 
Vrijdag 8 september 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. Uiteraard zijn alle 
bierliefhebbers uitgenodigd.    
 
Wijnkeuren rode wijnen 
Op dinsdag 12 september om 20 uur kan je komen wijn proeven, alle meegebrachte rode wijnen kunnen 
gedronken worden. Heb je krieken- of kersenwijnen, blauwe druivenwijnen, cassis of rode bessen, 
sleedoorn, braambessen, frambozen, blauwe bessen of bosbessen, vlier of vogelkers, alle rode of rosé 
wijnen zijn welkom, alsook alle wijnliefhebbers, beginners en ervaren keurders !      
 
Appels persen 
Op 2 zaterdagen kan je komen appels persen aan ons gildelokaal : op 30 september of op 14 oktober. Dit 
kunnen appelen of peren van eigen bomen zijn, of je kan inschrijven voor de samenaankoop van appelen 
aan de winkeltoog of bij Jos Van Genechten (014/58.00.58). Het juiste uur wordt meegedeeld als 
inschrijvingen binnen komen, niet iedereen kan al om 9 uur ’s morgens geholpen worden. Makkelijks is als 
het fruit reeds gewassen en ontsmet is, dan kan het direct door de molen en in de pers.  
Ook eens interessant : er is op zondag 17 september vanaf 13 uur een Opendeur bij fruitbedrijf Jos Helsen, 
Janssen Pharmaceuticalaan 1 te Geel, waar ook een standje van VAW-Geel zal staan, kom eens langs !  
  
Beginners bierbrouwen 
Wil je (of met je vrienden) leren bier brouwen, dan moet je inschrijven aan de winkeltoog of via mail bij 
Frans@VAW-Geel.be . Geef naam + adres + telefoon/gsm + e-mail door bij inschrijving. De lessen in 
regio-verband gaan door in Olen op Teunenberg (lokaal Kinderclub, direct aan rechterkant) op 
woensdagen 18 en 25 oktober om 20 uur, en een praktijkdag in Geel op 2 december vanaf 8 uur. Maar 
eerst is eerst, en ieder jaar zijn er redelijk veel gegadigden. Deelnameprijs is 20 €, ter plaatse te betalen. 
  
Werkwijze brouwketeltjes 

Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd aan het reglement voor de 
brouwketels, omdat de stelletjes soms niet netjes terugkomen, soms niet afgehaald 
worden.  

 De bierbrouwstelletjes zijn beschikbaar voor leden (en bijleden) van onze gilde. 

 Vermeld duidelijk naam en telefoonnummer op de reserveringslijst aan de 
winkeltoog. 

 Je kan één stelletje gedurende de periode van één week lenen. Zo zijn de 
beide stelletjes maximaal beschikbaar voor de andere leden. 

 Aan de winkeltoog betaal je €10 na het invullen van je naam en gegevens. 
Bierbrouwers-leden die de laatste lessenreeks voor beginners volgden, 
krijgen dit geld terug bij het inleveren van het netjes gereinigd stelletje. 

 Met deze bijdrage help je bij het onderhoud van de bierbrouwstelletjes. 

 Je mag steeds met een andere brouwer afspreken om gedurende de week 
de installatie door te geven. Diegene die het materiaal heeft geleend, blijft 
verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren. 

  
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
vanwege het bestuur  
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