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Geachte leden,
Op 14 oktober hadden we onze Opendeurdag en Appelpersdag. Het zonnetje scheen flink, maar
er was nogal wat wind. De opstelling van de tentjes was zoals vorig jaar, en het gaf toch wat
bescherming tegen de zuidwester. We mochten heel wat belangstellenden ontvangen, ze
konden genieten van een proefbiertje aan de brouwdemo-stand, en het was lekker, evenals de
andere clubbieren en wijnen. Aan de cocktailstand was het soms bijzonder druk : cocktails,
mocktails, likeuren, het ging heel vlot van de hand (en binnen). En saterssoep, kaasblokjes en
barbecue, het ging allemaal vlotjes. Bedankt aan de vele helpers, op deze manier blijft het voor
iedereen doenbaar. En als alle leden hun vrienden, vriendinnen en familie uitnodigen en samen
afspreken om langs te komen, is deze formule ge-wel-dig !
Later in oktober hadden we in Geel de cursus bierbrouwen voor beginners, met 44
inschrijvingen ook een succes. Voor de praktijkles op 26 oktober kwamen 26 enthousiaste
brouwers om 8 uur samen, rond 5 brouwstellen. En alles is die dag heel vlot verlopen, nadien
volgde het gistingsproces, het overhevelen en lageren, en het bottelen. Volgend voorjaar op 8
mei is er de gelegenheid om dit brouwsel te proeven, en hopelijk is het voor de deelnemers het
begin van een amateur-carrière “bierbrouwen”, zij kunnen gratis de brouwstellen van onze
vereniging uitlenen om een weekje thuis te experimenteren.
Een feest menu klaarmaken, koken en bakken deden we op 3 december o.l.v. Greet en Dré. Twee
verschillende hapjes bij het aperitief met gin en fruitsap, voorgerecht met eendenborst,
knolseldersoep met garnaaltjes, hoofdgerecht met parelhoenfilets, groenten en gratin, en een
vanillepudding met appeltjes en speculaas, de 17 deelnemers hebben nogal moeten smullen !
Bij deze ledenbrief sturen we ook het jaarprogramma voor 2020 mee, dat je zelf kan afdrukken
en bewaren in je portefeuille of aan het prikbord. Je kan ook bij een volgend bezoek een
jaarkalender meenemen die klaarligt op de winkeltoog, zo blijf je op de hoogte van alle
activiteiten.
Vrijdag 3 januari vanaf 20 uur : Nieuwjaars drink met hapjes.
Om elkaar een heel goed en vreugdevol jaar toe te wensen, in een opperbeste gezondheid,
komen we samen op de eerste vrijdag na Nieuwjaar. Een wijntje of een biertje, het zal
klaarstaan, de 3 kussen moet je zelf meebrengen !
Vrijdagen 10 januari en 7 februari om 20 uur : bierproefavonden.
Deze avonden worden bieren geproefd die door jullie leden worden meegebracht. 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@VAWGeel.be of 014/85.04.88).
Zaterdag 1 februari vanaf 18 uur : Ten Aard Verlicht.
Samen met andere verenigingen van Ten Aard doen we weer mee met het 2-jaarlijkse
evenement vanaf 18 uur tot 23 uur. Er zijn talrijke licht-attracties en optredens die je kan
bezoeken tijdens de wandelingen door de dorpskern en langs het Kempisch kanaal. Speciaal
voor de toeschouwers is ook de overzet over het kanaal met een veerpont. In ons lokaal kan je
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een drankje en een hapje nuttigen en een rustpauze nemen, alvorens verder de wandeling te
doen. Meer info vindt je volgende maand nog op www.tenaardverlicht.be .
Dinsdag 4 februari om 20 uur : wijnkeuren witte wijnen.
Geïnteresseerde nieuwelingen en gevorderde wijnliefhebbers kunnen mee proeven van de
meegebrachte witte fruit- en druivenwijnen. Het kunnen zuivere appel-, peren- of druivenwijnen
zijn, of het kunnen mengelingen zijn. Laat u niet afschrikken, kom mee doen, het is gratis en je
kan er echt leren keuren !
Dinsdag 18 februari om 20 uur : ontzuren van wijn.
Sommige druivenwijnen maar ook appelen- en andere vruchtenwijnen kunnen te zuur zijn na de
gisting. Ook al heb je de metingen juist gedaan, tijdens het gisten kan het zuurgehalte
veranderen en evt. stijgen. Het goede nieuws is dat daar nog iets aan kan gedaan worden, voor
de wijn gebotteld gaat worden. Op algemene aanvraag zullen Jos en Jul nog eens een lesavond
hierover geven, met demonstratie ter plaatse. Deelname is 2,5€.
Dinsdag 17 maart om 19.30 uur : wijnmaken voor beginners in Olen.
Met de VAW-Regio Kempen (Ham, Olen, Mol en Geel) organiseren we jaarlijks een cursus
“wijnmaken voor beginners”, dit keer in de Kinderclub op domein Teunenberg (rechtse kant bij
binnenkomen Teunenberg. Er is één avond theorie, en er volgt een praktijkles op dinsdagavond
24 maart om 20 uur in Geel. Je ontvangt de eerste avond een cursusboek, en er zullen wijntjes
kunnen geproefd worden. Inschrijven vooraf is verplicht bij Eddy Van Ballaer (Eddy@VAWGeel.be of 014/85.27.06), de prijs is 20€ .
Zondag 22 maart om 13.30 uur : lentewandeling stadscentrum Geel.
Nieuw dit keer is dat we wandelen in het centrum van Geel, door de wandelpaadjes die overal
verborgen liggen. Stadsgids Jul heeft een parcours tussen 7 en 8 km, voor de meesten wel een
haalbare afstand, zelfs voor rollators. Vertrekken doen we op de parking in de Nieuwstraat,
gratis op zondag, en drankjes zijn voorzien bij het einde van de wandeling. Deelnemen kan voor
5 euro per persoon.
Eerste woensdagnamiddag van de maand : Klusjesdag
We zullen in 2020 eens proberen om te klussen op woensdagnamiddag i.p.v. maandag. 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 woensdagnamiddag van de maand (tenzij feestdag) vanaf 13 uur houden
we klusjesdag. Wie wil hierbij helpen? Info bij Frans@VAW-Geel.be, 014/85.12.30.
Hallo… Ben jij diegene die zijn lidgeld voor 2020 nog niet heeft betaald ? Geen probleem maar
dit is wel de laatste verwittiging. We herhalen nog even : op IBAN-rekeningnummer BE20 8600
0769 9556 en BIC-code NICABEBB van de Saters en Bacchantengilde. Het lidgeld bedraagt 30
euro, voor een bijlid – hiermede bedoelen we iemand die lid is bij een andere gilde maar bij ons
ook als lid wenst deel te nemen aan de activiteiten en de briefwisseling krijgt – 10 euro. Als je
twijfelt of je betaalde, kan je navragen bij Eddy Van Ballaer (014/85.27.06).
Na de warme wijnavond op 20 december is het lokaal niet meer open dit jaar, dus heb je nog
iets nodig, kom dan langs aan de winkeltoog. Desserten meebrengen is nog steeds toegelaten
zoals andere jaren, je zal er jezelf en anderen een plezier mee doen !

Prettige eindejaarsfeesten, en een gezond nieuw jaar,
Het bestuur.

