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Geel, 1 2 april 201 8
Beste vrienden,
De winter is voorbij en de lente is begonnen. Bomen en struiken ontwaken en hun botten staan te popelen om
open te barsten. Sommige fruitbomen staan al prachtig in bloem. Het is spannend afwachten dat eventuele late
vrieskoude de teelt van het fruit niet zal schaden en ze ons dit jaar een weelderige oogst zullen geven. Wij
hebben liefst geen herhaling van vorig jaar.
De bierbrouwers zijn op het einde van hun seizoen, nog wat lageren en bottelen vóór ze van hun brouwsels
kunnen genieten. De wijnmakers daarentegen zijn vol verwachtig en kunnen bijna niet wachten om het nieuw
wijnseizoen te beginnen. Tenzij ze overvloed van vorig jaar hebben wat weinig waarschijnlijk is, zullen ze toch
moeten wachten tot de nieuwe oogst gerijpt is.

PROGRAMMA ACTIVITEITEN

Zoals men in de vorige ledenbrief heeft kunnen lezen zijn het aantal activiteiten in ons programma voor 201 8
sterk verminderd. Met minder bestuursleden is het onmogelijk om het aantal activiteiten zoals in het verleden nog
te handhaven. Het bestuur wil zoals steeds een hoogstaande begeleiding bij alle activiteiten geven. Ook zij
offeren veel van hun eigen vrije tijd op om dit te kunnen volbrengen. Het is dan ook spijtig dat in het verleden veel
van die tijd verloren is gegaan omdat sommige activiteiten door de leden niet gewaardeerd werd. Dat was
duidelijk aan het aantal deelnemers te zien dat de intresse ver zoek was. Het is om moedeloos van te worden!
Een vereniging wordt niet alleen bepaald door de inzet van het bestuur maar ook door de inspanningen van de
leden zelf. Blijven die inspanningen onbeantwoord dan krijgt men een slechtere gildewerking en heel veel
frustraties om die onbeantwoorde inspanningen.
Om een zeer goede gildewerking te bekomen moeten zowel het bestuur als de leden samenwerken. Creativiteit
en helpende handen van leden zijn er ook broodnodig en als een activiteit succes heeft is dit een beloning voor
hen die er hun tijd in gestoken hebben.
Je kan je dankbaarheid tonen en je medewerking verlenen aan volgende activiteiten:

BAKKERIJMUSEUM TEN AARD

Ons lid Leo Struyven gaat zijn bakkerijmuseum heropenen op zaterdag 21 april en zondag 22 april. Onze gilde
gaat hem daarbij steunen en zal op zondag 22 april van 1 0 tot 1 8 uur een wijnstandjopzetten met als specialiteit
"Meiwijn". Hiervoor vragen wij helpende handen. De Leo vraagt ook helpende handen om op vrijdag en zaterdag
diverse werkjes op te knappen. Geef uw naam op aan Eddy Van Ballaer of neem contact op met Leo Struyven.

Wanneer: 21 en 22 april 2018
Waar: Bakkerijmuseum Ten Aard aan de Molen van ’t Veld,
Prijs: toegang gratis
info: eddy@vaw-geel.be of 014/85 27 06
BAKLES "DESSERTKOEKJES"

Onze leraar bakker Luc Van Gorp gaat een stukje van zijn vrije tijd spenderen om op eenvoudige wijze
dessertkoekjes te leren bakken. Ideaal om bij een wijnte, biertje of likeurtje te serveren. Maak hem blij met jullie
aanwezigheid!

Wanneer: dinsdag 29 mei om 20 uur
Waar: gildelokaal
Prijs: de aankoopprijs van de ingrediënten wordt gedeeld door het aantal deelnemers
Info: inschrijven bij Greet Van Dyck: greet@vaw-geel.be of 014/58 58 66

BIERTJES PROEVEN

De recent begonnen bierbrouwers nodigen u uit om hun eerste brouwsels te proeven en beoordelen. Ze vinden
dit belangrijk om te zien of ze wel goed bezig zijn met hun nieuwe hobby. Want "feedback" van anderen is zeer
belangrijk

Wanneer: vrijdag 9 juni om 20uur
Waar: gildelokaal
info: dominique@vaw-geel.be of 014/85 04 88
Deelname: 2 flessen bier van 75cl of 4 flesjes van 33cl
BEGINNERS WIJNMAKEN

Ook een beginner wijnmaker zet zijn eerste stappen voor zijn hobby door eerst lessen te volgen. Deze basis zal
hem goed ondersteunen doorheen zijn ganse "loopbaan" als wijnmaken. Want goed begonnen is half gewonnen!
Ook als je nog een opfrissing van je basiscursus nodig hebt, ben je altijd welkom?

Waar en wanneer: theorie op woensdagen 20 en 27 april om 20 uur in het Miloheem te Mol Millegem
en praktijk op dinsdag 3 juli om 20 uur in ons gildelokaal te Geel Ten Aard

Prijs: 20 euro voor de ganse cursus
info: Jos Van Genechten: jos@vaw-geel.be of 014/58 00 58
BIERREIS

Enkele brouwerijen bezoeken, hun brouwproces en organisatie bekijken en natuurlijk ook hun specialiteiten (op)
proeven en beoordelen! Tussendoor lekker eten zoals echte Breugeljanen. Onze reisorganisatoren hebben weer
flink bezig geweest. Elke minuut die ze konden missen werd gespendeerd aan het organiseren van deze bierreis!

Wanneer: donderdag 5 juli vertrek
Waar: Vertrek gildelokaal van daaruit naar Brouwerij "Cornelissen" in Oppitter, Brouwerij "Remise 56" Koersel
(middagmaal), vervolgens brouwerij "Anders". Avondmaal met gezellig nababbelen
Prijs: 55 euro niet leden 60 euro. Inschrijving is pas vast als je ingeschreven en betaald hebt. Max. 51
deelnemers
info: Inschrijven aan de winkeltoog in het gildelokaal

GEZAMENLIJKE KRIEKEN AANKOOP

De laatste jaren is het heel moeilijk geweest om een samen aankoop van krieken te organiseren. Ook al werden
de bestellingen goed op tijd gedaan, de afspraken die hier met de telers over gemaakt waren werden van hun
kant niet nagekomen. Soms buiten hun wil wanneer de oogst tegenviel en dan kon men de gevraagde quota niet
leveren maar soms werden ook de gevraagde soorten niet geleverd. Het bestuur heeft daarom beslist dat
iedereen zijn eigen hoeveelheid moet bestellen en afhalen. Adressen en telefoonnummers van fruitboeren van
fruitboeren zullen in de gilde uitgehangen worden.

IS EEN TAAK IN DE GILDE IETS VOOR JOU
STEL DAN UW KANDIDATUUR GAUW
MET EEN BEETJE VAN UW CREATIVITEIT EN VRIJE TIJD
ZORGEN WE SAMEN VOOR EEN BRUISENDE ACTIVITEIT!

