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Geel, 16 maart 2021 

 

Dag VAW-leden, 

 

Komt er een einde aan de ellende van het virus, en wanneer ? Ook velen van jullie hunkeren naar 

het gewone leven van vroeger, het gewoon gezellig samenkomen, soms eens met 2, 3 of 4, soms 

eens met een groepje vrienden of in de vereniging of met jullie familieleden. De gevolgen van de 

situatie vandaag zorgen ook volgende maanden nog voor activiteiten die verplaatst of afgelast 

worden, je vindt ze hier verder terug. Wij bedanken onze leden ook om trouw te blijven, en mee 

te wachten tot na 1 mei, de datum dat horeca en ons clublokaal weer kunnen heropenen op 

vrijdagavonden, en we mekaar weer in het echt kunnen ontmoeten en onder elkaar gezellig 

kunnen babbelen bij een glaasje wijn of bier, in veilige omstandigheden en met de nodige afstand, 

en het mondmasker. Als alles zo blijft evolueren zoals het er nu toch uitziet …  

    

Voorlopig tot 1 mei kan je op vrijdagavonden, na afspraak met Toon Rombouts (0498/39.89.50 of 

Toon@VAW-Geel.be) benodigde winkelproducten ophalen of brouwstelletjes afhalen of 

terugbrengen tussen 19.30 en 21 uur. Vanaf 7 mei kunnen we ons lokaal weer gewoon openen 

van 19.30 uur tot 23.30 uur, en zijn de keldermeesters en biertappers op post om jullie een drankje 

aan te bieden, er is nog voorraad genoeg.  

 

We hebben bij onze montepulciano-clubwijn van 2020 een apart geurtje en smaakje vastgesteld, 

wat niet zo aangenaam over komt. Enkele vrijwilligers hebben een proef gedaan met Kupzit, een 

samengesteld product op basis van hoogwaardig bentoniet en kopercitraat voor de behandeling 

van Böckser en mercaptanen. Dankzij de granulaatvorm heeft Kupzit een sterk 

geurabsorbtievermogen. Makkelijk te doseren, 5-20 g/100 liter. E.U.-wetgeving schrijft een 

maximale dosis voor van 50 g/100 liter (bij zeer extreme afwijkingen). Heb je dezelfde problemen 

en wil je dit product ook gebruiken, kan je een kleine hoeveelheid afhalen op vrijdagavond, bij 

Brouwland is het ook te koop … in kilo-verpakking ! 

 
Vrijdagen 12 maart en 28 mei om 20 uur: bierproefavonden : gaan niet door. 

 
Zondag 21 maart wordt zondag 20 juni om 13.30 uur: lente-zomer wandeling stadscentrum Geel. 

Een wandeling in het centrum van Geel, door de wandelpaadjes die overal verborgen liggen. 

Stadsgids Jul heeft een parcours tussen 7 en 8 km. Vertrekken doen we op de parking in de 

Nieuwstraat, gratis op zondag. De cafés zijn dan weer geopend, en die gaan we met veel plezier 

en goesting steunen bij aankomst. Deelnemen kan voor 5 € per persoon, en het is misschien het 

juiste moment om ook een extra-consumptie aan te bieden vanwege onze club, akkoord ?  

 

Donderdag 15 april wordt donderdag 3 juni om 20 uur: schuimwijnles. 

Uitgesteld, maar niet afgesteld : we hebben aan Martin Beynaerts gevraagd om over 

schuimwijnen een toelichting te geven aan alle geïnteresseerden.  Noteer deze nieuwe datum, en 

uiteraard hoort proeven hier ook bij! 

 

Dinsdag 11 mei om 20 uur : wijnkeuren witte wijnen. 

Regelmatig samen proeven en de zelfgemaakte producten beoordelen en vergelijken. Op die 

manier kan je vooruitgang boeken. Ook niet ervaren proevers zijn welkom, u wordt op weg 
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geholpen in deze boeiende materie. Kom meedoen, het is gratis en je kan er echt leren wijn keuren, 

naar ieders smaak ! 

 

Bakles op 25 mei : gaat nog niet door. 

 

Kaasles op 8 juni om 20 uur. 

Zelf brie maken, het is mogelijk, de technieken en recepten krijgen we van kaasmeester Carlo. Brie 

bestaat oorspronkelijk in twee soorten: Brie de Meaux en Brie de Melun. Dit zijn de enige twee 

soorten die een AOC-keurmerk hebben (appelation d’órigine controlée). Dit betekent dat de brie 

moet voldoen aan regels met betrekking tot o.a. de soort melk, de manier van produceren en de 

rijpingsduur van de kaas. Maar dat is voor ons allemaal niet zo belangrijk, als het maar lekker is ! 

Deelnemen kan voor 5€.  

 

Wijnmaken voor beginners in Olen op donderdag 10 juni om 19.30 uur. 

Met de VAW-Regio Kempen (Ham, Olen, Mol en Geel) organiseren we jaarlijks (als het geen 

corona is ), een cursus “wijnmaken voor beginners”, dit keer in de Kinderclub op domein 

Teunenberg aan de Boerenkrijglaan 51 in Olen (rechtse kant bij binnenkomen Teunenberg).  Er is 

één avond theorie, en er volgt een praktijkles op dinsdagavond 15 juni in Geel. Inschrijven vooraf 

is verplicht bij Eddy Van Ballaer (Eddy@VAW-Geel.be of 014/85.27.06), de prijs is 20 €. Wie al 

ingeschreven (en/of betaald) heeft moet niet opnieuw inschrijven, maar er kunnen altijd nog 

enkelen bij. We verwittigen de ingeschreven deelnemers ook nog persoonlijk.  

 

Bestuurs- en helpersfeest wordt verschoven van 5 juni naar 12 juni om 19 uur. 

Er komt nog een aparte uitnodiging om in te schrijven voor het helpersfeest, we hebben gelukkig 

al vele jaren heel wat helpers die meewerken bij winkeltoog, wijn- en bierschenkers, brouwers, 

enz. Het voorbije jaar is er weinig activiteit geweest, maar dit helpersfeest is ook nog voor trouwe 

helpers van 2019 en de jaren voordien. 

 

Likeurles op 22 juni om 20 uur. 

Zomerdrankjes om corona definitief uit te schakelen, Fons gaat het ons leren. Inschrijven kan je 

door Fons De Busser te bellen (014/84.21.00) of via een mailtje (Fons@VAW-Geel.be) . 

 

Bierreis op 1 juli : gaat dit jaar nog niet door. 

Het is nog te vroeg, mogelijk zijn de vaccinaties nog bezig en moeten afstanden nog bewaard 

blijven, wat bijna niet mogelijk is in de bus en tijdens rondleidingen en proeverijen. Maar volgend 

jaar …  

 

Krieken bestellen voor eind juni en een voorschot van 0,5 €/kg betalen kan 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. 

 

Ook al vermelden dat er in het najaar een cursus voor beginners biermaken aankomt in 

Olen, op 12 en 19 oktober. Meer informatie volgt in komende ledenbrief.   

 

 

 

Hopelijk kunnen we iedereen weer blij en gezond terug 

zien, samen met familie en vrienden, op onze 

Opendeurdag op zondag 10 oktober vanaf 13 uur, het is 

al zo lang geleden ! 

  

 

 

 

Het bestuur van VAW-Geel. 
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