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Geachte leden van VAW-Geel en familie,
Het is weer geen blijde boodschap die we jullie moeten verkondigen, om meerdere redenen.
Zaterdag 12 september hebben we bericht ontvangen dat Mia Vaneynde overleden is, de vrouw
van Jos Dams. Op 10 augustus was er in hun woning een keukenbrand ’s nachts, en beiden
werden bevangen door de rook. Voor Mia duurde de ontzetting heel wat langer dan voor Jos,
die na een ziekenhuisopname van 1 maand weer bij zijn zoon is kunnen terugkeren. Mia was in
ons bestuur van 1994 tot 2004, Jos is vanaf 2010 een gewaardeerd bestuurslid, altijd paraat bij
activiteiten. Wij wensen Jos en de familie veel steun en medeleven toe.
En helaas moeten we ook verschillende activiteiten uit ons jaarprogramma, zoals de
Opendeurdag, schrappen wegens de risico’s die onze vooral oudere leden lopen bij
samenkomsten. Niet prettig voor jullie, niet prettig voor ons. Maar noodzakelijk wegens die
verdomde omstandigheden rondom ons.
Alle geplande bijeenkomsten worden afgelast, behalve die hieronder nog vermeld worden. En
als steun voor de leden die materiaal of producten nodig hebben, hebben we de VAW-winkel en
het lokaal weer iedere vrijdagavond geopend van 19.30 uur tot 21 uur. Mogelijk kan dit in de
komende maanden nog uitgebreid worden, we houden jullie daarvan wel op de hoogte.

Zaterdagen 3 en 17 oktober : appels persen
Dit zal wel doorgang vinden, fruit is voorhanden dus de wijnmakers en appelsapmakers kunnen
hun voorraden aanvullen. 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 de duurtijd kan inschatten. Per 10 L
sap rekenen we 1€ kosten, voor het materiaal, stroom, water, …. Het is wel de bedoeling om
met zo weinig mogelijk mensen tegelijk te werken, om zo de nodige afstand te kunnen houden
zo veel mogelijk.
Aankoop druiven en druivensap
Dit zal ook doorgaan, de bestellingen zijn binnengekomen, heel spoedig zullen de rode druiven
(alleen multipulciano) aankomen en verdeeld worden. Hier ook met zo weinig mogelijk personen
rondom de ontsteler, alleen de nodige helpers werken samen. Het witte sap van kerner en
muller zal tesamen gehaald worden (als we Duitsland binnen mogen), waarschijnlijk begin
oktober. Denk ook dan aan de afstandsregels : met niet teveel aanwezigen samen zijn.
Mout en hopafhaling op 14 november van 13 tot 15 uur
Luc Loos en Rik Stessens hebben voorbereidend werk gedaan, en spreken ook de helpers aan
voor deze dag. In de voormiddag zo veel mogelijk herverpakken en uitwegen, en grote
bestellingen gereed zetten. En vanaf 13 uur (liefst ook verspreid over de 2 uren) helpen alle
helpers en werkers iedereen verder die mout of hop heeft besteld.
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Warme wijnavond op 18 december tussen 19.30 uur en 23 uur
Hier hopen we tegen dan wat meer vrijheid te hebben om jullie welkom te heten, als de
omstandigheden gunstig zouden zijn op dat ogenblik. Dan kunnen we zoals voorgaande jaren
elkaar nog eens terugzien, om het huidige jaar af te ronden (en zo snel mogelijk te vergeten, als
dat zou kunnen), en het nieuwe jaar te kunnen starten, in betere tijden. Dan kunnen we jullie
misschien toch nog een prettig jaareinde en een gelukkig nieuw jaar wensen, van harte !
Ondertussen proberen we een jaarprogramma van 2021 op te stellen, en hopelijk kunnen we de
uitgestelde en afgelaste lessen en avonden terug inplannen en laten doorgaan. Voor ons als
vereniging wordt het komende jaar een “grand-cru” jaar ! In volgende ledenbrief meer daarover.
En het is weer de tijd van het jaar… Het lidgeld voor 2021 zouden we graag via overschrijving of
aan de winkeltoog ontvangen voor eind december. We herhalen de gegevens nog even : op
IBAN-rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BIC-code NICABEBB van de Saters en
Bacchantengilde. Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar, 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 (Eddy@vaw-geel.be of 014/85.27.06).
Gemeende groeten uit Geel,
De bestuurders van Saters en Bacchanten

