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Hallo leden van VAW-Geel,

Vanaf begin dit jaar hebben we ons bestuur kunnen uitbreiden met enkele jonge en verse
krachten: Jo Van Turnhout, Toon Rombouts, en Koen Heylen. Na de Algemene Vergaderingen
van onze VZW’s en de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn ze officieel bestuurder. Ze
hebben in het verleden al enkele keren bewezen dat ze graag komen helpen en meewerken, en
we hopen dat zij mee de toekomst van onze vereniging zullen bepalen, samen met nog vele
leden en helpers. Bedankt mannen! Nu nog enkele vrouwelijke kandidaten zoeken, dat mag.

Het goede nieuws is dat we ons clublokaal weer mogen openen, met aanpassingen en
beperkingen, en we gaan dit doen vanaf 19 juni. Omdat we hier zelf de afstanden en
maatregelen kunnen invoeren zou dit moeten lukken. Uiteraard vragen we ook van jullie
aandacht: bv. blijf thuis als je je niet goed voelt of als je ziek bent, ontsmet de handen bij het
binnenkomen van het lokaal, het toilet na gebruik zelf desinfecteren, de 1,5m afstand houden,
eventueel mondmasker dragen, … We zorgen voor duidelijke richtlijnen, en plaatsen plexiglas
op de plaatsen waar dit noodzakelijk is. We hopen ook op een aantal warme en aangename
vrijdagavonden zodat we zoveel mogelijk in openlucht buiten kunnen verblijven, en zodat jullie
met de fiets kunnen komen. Veiligheid en gezondheid, zeer belangrijk!
Het minder goede nieuws is dat we nog een aantal voorziene activiteiten moeten uitstellen tot
volgend jaar: de likeurles en de bierreis gaan helaas niet door, het is niet aangenaam om een
ganse dag met een masker rond te lopen, en de afstand kan niet altijd bewaard worden.
De verdere planning voor volgende maanden is dus ook nog “onder voorbehoud”.

Krieken “kelleries” zijn er wel dit jaar, waarschijnlijk rond half juli.
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). Enkele dagen voor de levering wordt er rondgebeld om juiste
datum en uur door te geven. En dan is het aan jullie om er een lekkere
kriekenwijn
of
een
smakelijke
confituur
van
te
maken.

Wil je druivenwijn gaan maken dit jaar, dan kan je inschrijven voor de
samenaankoop. Voor de rode druiven mikken we op Merlot en
Montepulciano, afkomstig uit Italië, dus bestellen voor 15/08, en leveren
eind augustus/begin september. De witte druivensappen zijn dit jaar
Kerner en Muller-Thurgau, te bestellen voor 01/09. Bij bestelling wordt
een voorschot van 0,5€ per kilo of liter gevraagd, nadien wordt
definitieve berekening gemaakt. Inschrijven aan de winkeltoog, of bij
Jan Verlinden (jan@vaw-geel.be of 014/72.49.16).
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Op 23 augustus gaan we vanaf 13.30 uur fietsen zo’n 30 km, richting Herentals en Olen. Eerste
stopplaats is bij ons nieuw bestuurslid Jo Van Turnhout in Olen, een wijnmaker en een
bierbrouwer. Tweede stopplaats is Wijndomein Roothooft aan de Herenthoutseweg, waar al
meer dan 15 jaar mousserende wijnen gemaakt worden (waaronder een mengeling Kerner en
Muller en een rosé). Hopelijk komen we daarna allemaal veilig terug aan de Sasachtweg en
kunnen we samen genieten van onze barbecue, 3 verschillende stuks vlees per persoon, met
groenten en brood. Inschrijven kan vanaf 13 uur, voor leden is de prijs 12€, voor niet-leden is dit
20€. Kom op tijd, we starten stipt om 13.30 uur.

Op dinsdag 8 september om 20 uur houden we een wijnproefavond voor rode wijnen. Bessen,
kersen, krieken, druiven, braambessen, vogelkers, vlier, keuze genoeg. Van mekaar kunnen we
leren wat best niet te doen, en wat best wel gedaan wordt bij het wijn maken, pulpgisting,
voorklaring, hevelingen, bottelen, … Alle leden zijn welkom, met of zonder proeffles en
wijnwerkblad, het is gratis.

Als alles gunstig gaat evolueren houden we ook de Opendeurdag op 11 oktober. Onze
bierbrouwers demonstreren nog eens ambachtelijk bierbrouwen, en appels worden gewassen,
gemalen en het appelsap geproefd. We presenteren 4 soorten bier gemaakt met de nieuwe
brouwinstallatie, 4 soorten wijn, onze schuimwijn, en enkele cocktails of likeuren, ieder zijn keus.
Klaarzetten doen we zaterdag vanaf 9 uur, en op maandagmorgen doen we de opkuis (en de
overschotjes opdrinken). Helpers kunnen naam en voorkeur opgeven aan de winkeltoog (euh
voor de overschotjes alleen kan je niet inschrijven!). Bij volgende ledenbrief bezorgen we ook
reclamefolders die je kan uitdelen aan vrienden en familie, je mag die ook ophalen op
vrijdagavonden en verspreiden.

Appels persen gebeurt op zaterdagen 3 en 17 oktober, voor de samenaankoop en de planning
kan je contact opnemen met Jo Van Turnhout (jo@vaw-geel.be of 0485/56.21.62, na 16 uur). Als
je zelf appels of peren meebrengt, probeer het aantal kilo’s op te geven zodat Jo duurtijd kan
inschatten. Per 10 L sap rekenen we 1€ kosten, voor het materiaal, stroom, water, ….

Ook aandacht voor de mout en hopbestellingen die moeten binnenkomen tegen 15 augustus bij
Luc.loos@telenet.be of afgeprint en ingevuld afgeven op een vrijdagavond in het clublokaal. Hiervoor
werd een aparte mail verstuurd, en het document is ook terug te vinden op de website
www.vaw-geel.be . Leden die nog thuiszending op papier krijgen, vinden moutbrief hierbij.

Hou je aan de covid-gezondheidsregels, blijf in goede conditie!
Het bestuur van VAW-Geel.

