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                                                Geel, 22 september 2019 

Beste VAW-leden, 

     

De eerste lesavond voor beginners-bierbrouwen komt er nu snel aan. Op 8 en 15 oktober gaan de 

theorielessen door in ons clublokaal in Geel vanaf 19.30 uur, de praktijk hier in Geel is op 26 

oktober. Wie nog wil inschrijven (20 € voor 2 theorie- en 1 praktijkles) moet snel zijn, bij 40 

deelnemers stoppen de inschrijvingen. Diegenen die Facebook hebben, kunnen het evenement 

ook “Liken” en “Delen” zodat al jullie vrienden ervan op de hoogte zijn. Lesgever Jan Lievens 

heeft in de voorbije jaren al een 20-tal keren deze cursus gegeven, hij komt stilaan aan de 1000 

leerlingen waarschijnlijk. En met succes, denk maar aan de tientallen amateurs die (semi-

)professionele bieren maken voor hun publiek. Al op voorhand bedankt, Jan.  

 

 

Bestellingen van wit druivensap kan dit jaar alleen voor riesling, die zal gehaald worden begin 

oktober. Het voorschot is 50 eurocent per kilo of per liter, laat je bestelling en voorafbetaling 

noteren aan de winkeltoog, of bij  Jan@VAW-Geel.be  (tel. 014/72.49.16).   

 

Zondag 13 oktober vanaf 13 uur : Opendeurdag en appelpersdag  

 Vorige ledenbrief vermeldden we reeds dat 

helpers en medewerkers zeer welkom zijn, voor 

zowel zaterdag, zondag als maandag. We willen 

bv. op zondagnamiddag 2 ploegen garçons 

maken, de “vroege” van 13 tot 17 uur, en de 

“late” van 16 tot 20 uur ongeveer. Voor tappers, 

afwassers, zoeken we ook een 

vrouwtje/mannetje meer, zodat afwisseling 

mogelijk is. Er zullen demonstraties “appels 

persen” en “bier brouwen” zijn, er kan 

geproefd en gedronken worden van bieren, 

wijnen en likeuren, er staat een springkasteel 

voor de kleinsten. Als het zonnetje mee wil, kan 

het een gezellige en mooie dag worden. Vergeet ook niet je familie, buren, vrienden uit te nodigen 

om langs te komen, de strooifolders liggen al een tijd gereed in het clublokaal, en worden 

meegestuurd met deze brief. En vergeet Facebook niet te gebruiken om verder publiciteit te maken 

bij je vrienden ! 

 

Zaterdag 5 oktober en 19 oktober : appels persen  

Er zijn 2 persdagen voorzien voor leden die hun appelen of 

peren willen laten malen en persen.  Het principe van vorig jaar 

blijft behouden : je belt vooraf naar Jo Van Turnhout 

(0485/56.21.62 enkel na 16:00h) of een e-mail (met schatting 

van aantal kilo’s) naar jo@VAW-Geel.be (niet Jos Dams 

wegens gezondheidsprobleem), er wordt een vermoedelijk 

beginuur afgesproken, je helpt zelf mee aan je eigen fruit, maar 

ook liefst bij de vorige en volgende perser, en de onkosten zijn 

1€ per 10L sap. En opstellen en reinigen en binnen zetten 

gebeurt tezamen, dit is altijd een hele karwei !   
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Dinsdag 03 december om 19 uur : feestmenu koken 

Daar gaan we weer. Het feestmenu gezellig rond de open haard, bij kaarslicht of led-lichtjes !  

Greet zorgt voor een maaltijdmenu, de aanwezigen bereiden samen de gerechten. Inschrijven 

voor 25 november bij Greet (014/58.58.66) of via Greet@VAW-Geel.be, de avond zelf een 

aardappelschiller meebrengen, en zorgen dat je veel honger hebt. 

De kosten worden dezelfde avond verdeeld onder het aantal deelnemers. 

 

 

Vrijdag 13 december : biertjes proeven 

Tweede vrijdag van december worden nog eens bieren geproefd die door jullie worden 

meegebracht. Breng 2 flessen van 75cl of 4 flesjes van 33cl mee, vergezeld van het brouwschema. 

Graag vooraf Dominique verwittigen (Dominique@VAW-Geel.be) zodat ze een lijstje kan opmaken 

van te proeven bieren. Hieraan kan en mag iedere bierliefhebber deelnemen, het is niet 

noodzakelijk om zelf eigen bierflessen mee te brengen. 

 

 

Vrijdag 20 december : warme wijnavond. 

Dit is in 2019 de allerlaatste dag dat onze gilde open is en tevens ook onze laatste activiteit die we 

in “grandeur” willen afsluiten.  Het bestuur bereidt deze avond voor zijn leden warme wijn en tapt 

voor de liefhebbers ook een donker of licht biertje.  En we zorgen voor iets hartelijks erbij, en een 

zoetje bij het borreltje. Kies wel vooraf de Bob, hou het veilig naar huis.  

 

 

Vergeet niet je bestelformulier voor hop, mout en gist (in Excel of PDF) ten laatste op 1 oktober 

degelijk ingevuld te bezorgen in ons clublokaal of via e-mail aan Luc.loos@telenet.be . Je vindt 

het bestelformulier ook op de website www.VAW-geel.be . Het afhalen van bestelde producten 

moet gebeuren op zaterdag 16 november tussen 13 en 15 uur. 

 

 

Lessenreeks over druiven en druivenwijn. 

Er komt een lessenreeks specifiek voor druivenliefhebbers, bestaande uit 10 of 15 lesavonden of 

lesdagen, en met lesgever Marc Hendrickx. Deze lessen zullen voornamelijk doorgaan in St- 

Truiden in de Tuinbouwschool, gezien zij labo's nodig hebben. 

De lessen starten na 1/11 en de kostprijs bedraagt 150 euro. 

Meer is er vandaag nog niet bekend. 

De mensen die zich kandidaat stellen moeten zeker zijn dat zij zich nadien inschrijven, dit kan bij 

Martin Beynaerts  : martin.beynaerts63@gmail.com . 

 

Graag ontvingen we van jullie voor 31 december eerstkomend het lidgeld ter waarde van 30 euro 

(voor bijlid 10 euro).  Om alle ongemakken en misverstanden te vermijden vragen wij onze leden 

te betalen op IBAN-rekening BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB van Saters en 

Bacchanten, of aan de winkeltoog. Indien je adres, telefoonnummer of e-mail veranderde, zorg 

ook dat het gemeld wordt, zodat onze administratie correct kan blijven verlopen. 

Wij hopen jullie als lid te begroeten op verscheidene van onze activiteiten uit het  jaarprogramma 

2020 van onze gilde, dat met volgende ledenbrief verspreid wordt. Als eerste is er traditiegetrouw 

onze Nieuwjaarsdrink, met hapjes en tapjes, op de eerste vrijdag van januari, dus 03/01/2020. Een 

prima gelegenheid om elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen, en een goede 

gezondheid voor iedereen !   

 

 

Groeten, 

Het bestuur van VAW-Geel 
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