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Beste gildeleden, 

 

 

De oogstmaanden zijn aangebroken, fruit en druiven zijn volop rijp en dienen geoogst te worden, 

drukke tijden voor de wijnmakers.  

 

Hier de activiteiten van onze club de volgende maanden. 

 

Appels persen : zaterdagen 6 en 20 oktober vanaf 9 uur 

Mensen die graag appels bestellen, of die willen komen persen, moeten dit afspreken met Jos Dams 

(014/58.02.00 of Josd@vaw-geel.be ).   

Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor het malen en persen van 1 € per 10 liter sap, de 

appels die besteld worden, kostten vorig jaar 0,20€ per kg. 

Twee zaterdagen : 6 en 20 oktober vanaf 9 uur. 

 

Opendeurdag Herfst : zondag 14 oktober vanaf 13  uur. 

Dit jaar houden we opendeur zonder nog een grote tent te zetten op de parking, er zullen wel kleine 

tentjes tegen het lokaal geplaatst worden. Dit bespaart ons heel wat werk en kosten.  

Onze bierbrouwers Luc, Rik en Gust zullen demonstreren hoe kleinschalig bier kan gebrouwen 

worden, met alleen de noodzakelijke keteltjes en ingrediënten. Je kan ook ter plaatse inschrijven 

voor de beginnerscursus van donderdagen 15 en 22 november (20 uur) in het Miloheem in Mol-

Millegem, en de praktijkdag nadien in ons clublokaal te Geel op zaterdag 1 december (8 uur). Ken je 

geïnteresseerden, breng ze mee naar deze opendeur, ze kunnen er alle informatie verkrijgen. 

Deelnameprijs voor de bierlessen is 20€.  

Er zullen ook appels geperst worden en er kan versgeperst appelsap geproefd worden. Bieren, 

wijnen en likeur-triootjes zullen klaar staan. Voor de kleine en de grote honger hebben we 

kaasblokjes, saterssoep, en de klassieke barbecue.  

Helpers vragen we nog wel : om zaterdag vanaf 9 uur alles op te stellen en gereed te maken, om 

zondag vanaf 13 uur bieren, wijnen en likeuren te tappen en te garçonnen, voor de keuken, de 

barbecue, de kassa, het appels persen, enz. En op maandag vanaf 9.30 uur voor het opruimen en 

poetsen. Geef je naam op aan de winkeltoog, of bel 014/85.27.06 of mail Eddy@vaw-geel.be .  

Je vindt ook de strooifolder als bijlage bij de brief, om vrienden en familie uit te nodigen, en je kan 

iedere vrijdag bijkomende folders meenemen in ons clublokaal.  

 

Bierbrouwen voor beginners : donderdagen 15 en 22 november om 20 uur, praktijk 1 december. 

Zie ook al hoger. Je kan ook inschrijven via mail bij Frans@vaw-geel.be of telefoon 014/85.12.30, of 

aan de winkeltoog. 

 

Mout- en hopafhaling : zaterdag 17 november tussen 13 en 16 uur. 

Alle bestellingen zullen beschikbaar zijn na 13 uur, in de voormiddag wordt alles klaargemaakt en 

daarvoor zijn nog helpende handen nodig. Geef je naam door aan Frans@vaw-geel.be .    

  

Kookavond feestmenu met wijn of bier : dinsdag 4 december om 19 uur. 

Het menu wordt nog samengesteld, en alle gerechten worden nu voorgeproefd. Onze chef-kok die 

avond is Greet, en inschrijven kan je bij haar : Greet@vaw-geel.be of 014/58.58.66. Zoals altijd 
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worden alle bereide gerechten geproefd en geconsumeerd, en worden de onkosten gedeeld door de 

aanwezigen.  

 

Proeven van biertjes : vrijdag 14 december om 20 uur. 

Breng gerust uw zelf gebrouwen biertjes mee, maar ook zonder flessen ben je welkom. 

 

Warme wijnavond op vrijdag 21 december vanaf 19.30 uur. 

Om het jaar goed af te sluiten maken we nog eens warme wijn voor de liefhebbers. In de plaats van 

pensen en haringen voorzien we iets anders tegen de grote en kleine hongertjes.   

Iedereen van harte welkom. 

 

December is de “lidgeld-maand”. We ontvangen graag je lidgeld ter waarde van 30 € als volwaardig 

lid of 10 euro als bijlid voor 31 december 2018. Bijleden zijn zij die ook volwaardig lidgeld betalen in 

een andere VAW-gilde. Voor niet-Belgische leden wordt 35 euro gevraagd wegens de hogere 

portkosten voor het VAW-magazine van VAW-Nationaal. Gelieve dit over te schrijven op 

rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BIC-code NICABE22 van de Saters en Bacchantengilde, of 

aan de winkeltoog. Indien je adres, telefoonnummer of e-mail veranderde, zorg ook dat het gemeld 

wordt aan de winkeltoog of aan Eddy@vaw-geel.be, zodat onze administratie correct kan blijven 

verlopen. 

 

De activiteit waarmee we het volgende jaar zullen beginnen is de Nieuwjaars drink op de eerste 

vrijdag 4 januari, hierbij is iedereen uitgenodigd om elkaar het allerbeste te wensen in het nieuwe 

jaar 2019, een jaar van hoop en nieuwe verwachtingen. En voor iedereen een goede gezondheid. 

Meer informatie en het nieuwe jaarprogramma in volgende ledenbrief 

  

 

     

   

Vriendelijk groeten, 

 

Het bestuur van VAW-Geel 


