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Beste Saters, Bacchanten, en familie,
We staan weer voor het jaareinde, en het begin van een nieuw jaar 2019. Het gaat toch allemaal
zo snel tegenwoordig, het leven lijkt voorbij te vliegen, veel sneller dan vroeger in onze
jeugdjaren… En zo moeten we ook ieder jaar afscheid nemen van vroegere leden en kennissen,
en zo ook onlangs van VAW-Westerlo. Deze zustervereniging vierde haar 40ste verjaardag, en
haar laatste, er komt onvoldoende verjonging, nieuwe werkkrachten en frisse ideeën, waardoor
ze beslist hebben om hun werking en activiteiten te stoppen op het einde van 2018.
Hier in VAW-Geel hebben wij identieke problemen, deden wij al verschillende oproepen om
jongere helpers en bestuurders aan te trekken, zonder veel resultaat tot nu toe. Deze nieuwe
mensen moeten er spoedig komen, anders gaat het dezelfde weg op als in VAW-Westerlo ! Dus
nog eens deze vraag : vrouwelijk of mannelijk (of geslacht X), heb je enige vrije tijd en interesse
om mee aan de wijnkar of de bierkar te trekken, neem eens contact op met Carine, Dominique,
Eddy, Greet, Jan, Jef, Jos of Jos, vraag wat extra uitleg of informatie, of bespreek samen wat
mogelijk is om onze vereniging nog jaren vooruit te helpen, zodat het voor iedereen plezant
blijft.
Wij bieden jullie een nieuwe jaarkalender aan met allerlei gezellige activiteiten en bezigheden,
aan jullie de keuze om zoveel mogelijk deel te nemen en te leren. Je kan deze jaarkalender thuis
zelf afdrukken, of in onze club ophalen op vrijdagavond.

Vrijdag 04 januari om 20 uur : Nieuwjaarsdrink
We beginnen het nieuwe jaar in een gezellige sfeer rond de open haard, met een drankje en een
hapje. Tijd om mekaar het allerbeste te wensen voor de toekomst, zonder al te veel zorgen en
gezondheidsproblemen. Maar probeer ook af te spreken om samen te rijden, en kies een Bob, in
deze periode is het natuurlijk extra gevaarlijk op de baan !

Vrijdagen 12 januari en 08 februari : Proeven van biertjes
Voor zowel beginnende als gevorderde bierliefhebbers kunnen dit leerrijke avonden zijn, en als
je je eigen biertjes wil laten proeven mag je ofwel 2 flessen van 75cl ofwel 4 flesjes van 33cl
meebrengen, liefst met brouwschema. Probeer wel vooraf even Dominique te verwittigen via
mail of telefoon (Dominique@VAW-Geel.be, 014/85.04.88).

Dinsdag 05 februari om 20 uur : wijnkeuren witte wijnen
Alle witte wijnen mogen meegebracht worden om te laten proeven, niet met de bedoeling om te
gaan klasseren, maar om over het proces van wijn maken en -verzorgen bij te leren, en te horen
en te zien hoe anderen wijn maken. Het resultaat, het eindproduct, kan best lekker zijn, voor
iedereen een kans om bij te leren en te leren proeven en genieten …
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Dinsdagen 05 en 12 en 19 maart om 20 uur : wijnmaken voor beginners in Geel
In deze lessenreeks met 2 theorieavonden in ons lokaal en daarna 1 praktijkavond, leer je de
beginselen over wijnmaken: over de starter, de vruchten, de berekeningen, het vergisten,
hevelen tot en met het bottelen en proeven. Dit keer is de regiocursus in Geel, en dit wordt
georganiseerd samen met VAW-Ham, VAW-Olen, en VAW-Mol. De praktijkles gaat door in de
verschillende
regionale
clubs,
voor
Geel
is
dat
op
dinsdag
19
maart.
Graag vooraf inschrijven bij Eddy Van Ballaer (Eddy@vaw-geel.be of 014/85.27.06), voor de
cursus betaal je 20 euro, documentatie en drankjes inbegrepen.
Ken je nog andere
geïnteresseerden of kandidaat-wijnmakers, geef hen deze informatie ook door.

Zondag 17 maart om 13.30 uur : Lentewandeling
De wandeling vertrekt aan de Breugelhut in Geel, het makkelijkst te bereiken via de Ringweg van
Geel-Centrum naar Winkelomheide. Met onze eigen ervaren gids Jul doen we een wandeling
van zo’n 11 km, met onderweg een rustplaats om iets te drinken. Weer aangekomen in de
Breugelhut kunnen liefhebbers nog een drankje bestellen. Deelnemen kan voor 5 euro per
persoon.

Eerste maandagnamiddag van de maand : Klusjesdag
Wij zijn altijd op zoek naar leden die ons gildelokaal mee willen helpen onderhouden: den hof,
de boomgaard, kleine herstellingswerken, schilderen, grote kuis, helpen bij het afvullen in de
winkel, .... Elke eerste maandagnamiddag van de maand vanaf 13 uur houden we klusjesdag.
Wie wil hierbij helpen? Info bij Frans@VAW-Geel.be, 014/85.12.30.

Laatste vrijdag van de maand : tractatie
Er werd een nieuwe lijst opgehangen aan het prikbord waarop je kan invullen wanneer je eens
wil tracteren, en dat hoeft helemaal niets groots of duurs te zijn, een kleinigheid of eenvoudig
gerechtje smaakt evengoed. Dit kan je afspreken met enkele vrienden tezamen, dat is zeker
leuker en je deelt er de kosten mee.

Laatste oproep voor het betalen van lidgeld voor onze vereniging voor 2019 : schijf 30 euro (of
10 euro voor bijleden) over op IBAN-rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BIC-code
NICABEBB van de Saters en Bacchantengilde. Twijfel je of je reeds betaalde, dan informeer je
best bij Eddy Van Ballaer (via Eddy@vaw-geel.be of tel. 014/85.27.06) of aan de winkeltoog. Dit is
de laatste brief die gestuurd wordt aan de “oud”-leden, dus bij twijfel kijk toch eens na.

Aan jullie allemaal wenst het bestuur van VAW-Geel
een prettig kerstfeest en een goede gezondheid in 2019,
met veel gelukkige dagen in het nieuwe jaar.

