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Hallo,
De zomer is al een eindje gevorderd, de vakantie eveneens. Voor de vakantie hadden we een
speciale kriekenlesavond die werd bijgewoond door 21 geïnteresseerden, een heel behoorlijke
opkomst. Lesgever Martin Beynaerts heeft de presentatie gedaan op een rustige en duidelijke
manier. En er kon geproefd worden van een jonge en een oude kriekenwijn.
Ook eind juni was er de avond over zomerse dranken, met lesgever Fons De Busser, en een
tiental deelnemers. Zowel cocktails als mocktails kwamen aan bod en konden geproefd worden.
Recepten zijn uitgewisseld, en nu is het tijd om die thuis zelf te proberen!
Onze bierreis met 32 deelnemers op 4 juli ging naar brouwerijen in Ertvelde en Belsele, maar
daarvoor moesten we wel 2 keer Antwerpen passeren, altijd een ramp in het verkeer. Daardoor
konden we brouwerij Het Nest in Turnhout niet meer bezoeken, het was te laat geworden.
Misschien een volgende keer wel ?!

Bestellingen van druiven kunnen nu gedaan worden, vooral voor de rode druiven (merlot of
montepulciano) gebeurt dit liefst zo snel mogelijk. Het kan zijn dat ze begin september al kunnen
geleverd worden, dus zeker nu bestellen. Voor de witte druivensappen kan je dit jaar alleen
riesling bestellen, die zal gehaald worden vanaf 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 18 augustus om 13.30 uur stipt : fietstocht en barbecue
We starten aan ons gildelokaal op Ten Aard voor een fietstocht
van 30 km, een mooi tochtje langs hoofdzakelijk rustige wegen.
We houden onderweg 2 keer halt : bij Adrien en Lief in PontfortRetie, en bij de Kastelse Biervereniging in het dorp van
Kasterlee. Voor de barbecue kan je als lid (of gezinslid)
inschrijven voor 12 euro, niet-leden voor 20 euro, een voordeel
“in natura” voor onze eigen leden. We vragen je wel vanaf 13
uur reeds in te schrijven en te betalen voor de barbecue, zodat
we stipt om 13.30 uur het startschot kunnen geven. En je hoeft je
OKRA-lidkaart niet te tonen bij inschrijving, ook jongeren
kunnen en mogen meefietsen !

Dinsdag 10 september om 20 uur : wijnkeuren van rode wijnen
In deze categorie kunnen prima zelfgemaakte wijntjes gevonden worden van druiven maar ook
allerlei bessen, krieken, …. Kom ook eens leren wijnproeven, en breng indien mogelijk een fles
rode wijn mee. Je kan er veel leren, over proeven maar ook over het wijnmaken zelf. En
uiteraard : herhalen, oefenen, kijken en ruiken en proeven, alleen of in een goed gezelschap, dat
hoort ook bij onze lekkere hobby !
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Woensdag 18 september om 20 uur : speciale lesavond appelwijn maken
Op 18 september wordt een extra les gegeven door Martin Beynaerts om U zo veel mogelijk
informatie te bezorgen over appel- en perenwijn. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk, kom wel
op tijd, dan kies je de beste plaats. En je kan bijna direct starten, de appelen zijn zo goed als
rijp.

Zaterdagen 05 en 19 oktober vanaf 9 uur : appels persen
Twee zaterdagen dat er appels geperst worden
aan ons clublokaal. Geef een telefoontje aan Jos
Dams (014/58.02.00) of een e-mail (met schatting
van aantal kilo’s) naar JosD@VAW-Geel.be , hij
weet je dan te vertellen hoe laat je ongeveer kan
komen. En als we dat samen kunnen doen, is het
voor niemand een zware belasting om appelsap
of appelwijn te maken. Wel vragen we om zelf
wat te helpen, ook het opstellen en nadien
reinigen van het materiaal kan niet altijd door
dezelfde mensen gedaan worden. Prijs is 1€ per
10 liter sap, voor gebruik en onderhoud materialen, persdoeken, sulfiet, water, elektriciteit, ….

Zondag 13 oktober vanaf 13 uur : opendeurdag en appelpersdag.
Voor onze appelpersdag en opendeurdag van oktober zoeken we altijd helpers, mensen die van
zaterdag 12/10 tot maandag 14/10 enkele uren vrij hebben en willen komen helpen bij het
opstellen en afbreken van de tentjes, om te tappen of te garçonnen of in de keuken, aan de kassa
of aan de barbecue, er is veel werk te doen. Geef je naam op in ons gildelokaal, of bij iemand
van de bestuursleden. Ben je nog nooit komen helpen, doe het dan nu, jong en oud zijn welkom.
Volgende ledenbrief meer nieuws hierover.

Beginnerslessen bierbrouwen gaan door op 8 en 15 oktober om 19.30 uur te Geel. Let op, dit is 1
week vroeger dan aangekondigd in het jaarprogramma. De organisatie gebeurt samen met de
andere regio-gilden, de lesgever is Jan Lievens. Ken je geïnteresseerden of liefhebbers, weet je
nog amateur-biermakers zitten, dan moet je die zeker stimuleren om de lessen te volgen en hen
laten inschrijven aan de winkeltoog. De prijs voor 2 theorielessen en één ganse dag
praktijkbrouwen op zaterdag 26 oktober is 20 euro, cursusmateriaal en proevertjes inbegrepen.

Hierbij vindt je een bestelformulier voor hop, mout en gist (in Excel of PDF) dat we graag ten
laatste op 1 oktober degelijk ingevuld ontvangen per post, 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.

Groeten,
Het bestuur van VAW-Geel

