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Geel, 2 april 2020 

 

Geachte vrienden en vriendinnen van VAW-Geel, 
 
Miserie, miserie, miserie, … uit welke TV-reeks kwam dit ook al weer ?     

     
 
Ik heb uren nagedacht, en besloten dat ik het woord “xxxxxxx” niet zal gebruiken in deze brief, je hoort 
en ziet het al honderden of duizenden keren per dag.  Helaas zit er niets anders op dan volgende 
maanden extra voorzichtig te zijn, binnen, buiten, op straat, en ook in je familie. En als het weer 
mogelijk zal zijn om te shoppen in winkels en buiten te lopen naar cafés en restaurants, of naar ons 
clublokaal, gaan we allemaal opgelucht en blij zijn. 
We hebben in maart reeds activiteiten moeten verschuiven, en ook in april kunnen we de 
schuimwijnles en het helpersfeest niet laten doorgaan, we verplaatsen die naar hopelijk ergens in de 
zomer. De klusdag en de bestuursvergadering gaan niet door. Wanneer het lokaal opnieuw open kan 
op vrijdagavond is nog niet helemaal duidelijk, hopelijk tegen eind april of begin mei. De verdere 
planning is dus “onder voorbehoud”.   
                      

  
Vrijdag 8 mei om 20 uur : bierproefavond speciaal voor de jonge bierbrouwers. 
Onze beginners van 2019 hebben samen een bier gebrouwen in de praktijkles, en hiervan zijn enkele 
flessen bewaard voor deze avond, om samen te degusteren. Daarnaast zijn er door hen zeker thuis 
verscheidene biertjes gebrouwen, en ook daarvan kan geproefd worden tezamen. Per brouwsel 2 
flessen van 75cl, of 4 kleine flesjes van 33cl zijn voldoende om te kunnen proeven met de aanwezigen. 
Laat vooraf iets weten aan Dominique via mail of telefoon (Dominique@VAW-Geel.be of 
014/85.04.88). 
 

 
Dinsdag 26 mei : bakles om 19 uur. 
Onze bakker Luc wil een les geven over plattekaas bavarois, met vers fruit op een bodem van vers 
biscuit. Je mag ook altijd suggesties doorgeven aan luc.vangorp@live.be  van soortgelijke of andere 
lekkernijen. Vooraf inschrijven voor de les is wel verplicht, ten laatste op 15 mei, bij Greet Van Dijck 
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(greet@vaw-geel.be of 014/58.58.66). Bij onvoldoende belangstelling kan de les jammer genoeg niet 
doorgaan, dus tijdig bellen of mailen. Als alles opgegeten is die avond wordt de kostprijs verdeeld 
onder de aanwezigen.   

 

 
Dinsdag 23 juni : likeurles om 20 uur 
Fons gaat een aantal drankjes van vroegere edities opfrissen en nog eens demonstreren en laten 
proeven. De deelnameprijs is afhankelijk van de gebruikte grondstoffen. Proevertjes zijn inclusief. Info 
en inschrijven: aan de winkeltoog of bij Fons de Busser, fons@vaw-geel.be , 014/84.21.00. Uiterste 
inschrijvingsdatum : 12 juni.  
 
 

Donderdag 2 juli : bierreis vanaf 9 uur 
Eerst zouden we passeren bij koffiebranderij “Mokapi” in Veerle-Laakdal, kwestie van eens iets anders 
te nemen. De rondleiding met proeverij duurt ongeveer 2 uur. Voor het middagmaal zouden we in 
abdijcafé “Het moment” in Averbode willen gaan. In de namiddag bezoeken we  brouwerij & 
distilleerderij “Craywinkelhof” in Lubbeek. De rondleiding en degustatie aldaar duurt ongeveer 2 uur.  
Het is niet meer haalbaar om 3 bezoeken te brengen op een bierreis omwille van kostprijzen en 
verplaatsingen (tenzij er één gratis en kortbij is). De prijs per persoon zetten we op 55€ voor leden, 
voor niet-leden is dat 60€.  Inschrijven en betalen aan de winkeltoog, ten laatste op 19 juni.   
 
 
Krieken zijn er hopelijk dit jaar ook nog als het stopt met de nachtvorst, de geïnteresseerden kunnen 
bestellen en een voorschot van 0,5 €/kg betalen aan de winkeltoog, of bij Jos Van Genechten 
(jos@vaw-geel.be of 014/58.00.58). Je wordt dan opgebeld of ontvangt een mail enkele dagen vooraf. 
Diegenen die bij VAW-Nationaal druivenstokken hebben besteld en betaald, gaan die wel ontvangen, 
hoe is nog niet duidelijk, er is een vraag gesteld aan verantwoordelijke Luc Goessens.  

 
 
Hou je aan de gezondheidsregels, en blijf positief, en als je de tijd hebt, bel eens met kennissen en 
vrienden, iedereen heeft behoefte aan wat gezelschap, ook al is dit via de telefoon. 
 
Het bestuur van VAW-Geel. 
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