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Beste vrienden van Saters en Bacchantengilde,
‘Het is wat het is ’ en ‘Blijf in uw kot, ik meen het ’ zijn de meest gehoorde uitspraken van ons
Maggie dit jaar. Het is een bijzonder jaar geweest, dit gaan we nooit ofte nooit meer vergeten,
vrees ik. Zoals de kippen met de vogelgriep enkele weken geleden, zo zaten wij en zitten wij ook
opgehokt in onze eigen omgeving en ons huis. En wie dan op de buiten woont, wie een tuintje
heeft, en wie graag fietst of wandelt, kon soms nog wat ontspanning hebben en wat gezondere
lucht inademen, helaas zijn er ook mensen die in steden en appartementen wonen, en van minder
vrijheid kunnen genieten. En vooral het gebrek aan ontspanning, horeca, cafeetjes, … werd
zwaarder en zwaarder, geen sociale contacten meer in verenigingen, geen vrijdagavonden in ons
clublokaal, iedereen snakt naar ‘vroeger’. Alle hoop is nu op de vaccins gericht, als voldoende
mensen zich laten inenten, kan de pandemie tegengehouden worden in de volgende maanden.
In de vorige ledenbrief deden we de oproep om voor eind december het lidgeld te betalen, de 30€
zoals de vorige jaren. Echter nadien is een bericht gekomen van VAW-nationaal dat zij het lidgeld
voor 2021 verminderen, dus heeft ons bestuur ook beslist om 20 € te vragen. Het was nu wel zo
dat reeds heel wat leden hun overschrijving hadden gedaan, zij gaan het verschil terugbetaald
krijgen binnenkort. Op de website en op facebook was dit bericht al zo snel mogelijk geplaatst, en
ook bij de moutafhaling op 14/11 was de prijs reeds aangepast. Wie nu nog moet betalen kan dit
doen door het bedrag van 20 € over te schrijven op rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB van de Saters en Bacchantengilde.
Bij deze ledenbrief sturen we ook het jaarprogramma voor 2021 mee (onder voorbehoud), dat je
zelf kan afdrukken en bewaren in je portefeuille of kan ophangen aan je prikbord. Je kan ook bij
een volgend bezoek een jaarkalender meenemen die klaarligt op de winkeltoog, zo ben je op de
hoogte van alle activiteiten. Helaas voor januari en februari hebben we niets ingepland, vele
andere verenigingen hebben ook nog geen activiteiten voorzien in deze maanden, even afwachten
hoe de verdere evolutie van het virus verloopt. Wel kan je, na afspraak met Toon Rombouts
(0498/39.89.50 of Toon@VAW-Geel.be) op vrijdagavonden alle benodigde winkelproducten
ophalen of brouwstelletjes afhalen of terugbrengen tussen 19.30 en 21 uur. De beide
brouwstelletjes kunnen door ieder lid gehuurd worden aan 0 €, ook een tegemoetkoming voor de
lockdown.
Vrijdagen 12 maart en 28 mei 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@VAW-Geel.be of 014/85.04.88).
Zondag 21 maart om 13.30 uur: uitgestelde lentewandeling 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, voor de meesten wel een haalbare afstand,
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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 € per persoon.
Donderdag 15 april om 20 uur: schuimwijnles.
Deze les stond dit jaar reeds op het programma, helaas … We hebben terug aan Martin Beynaerts
gevraagd om nog eens op te treden, en over schuimwijn een toelichting te geven aan alle
geïnteresseerden. Noteer de nieuwe datum!
Dinsdag 11 mei om 20 uur : wijnkeuren witte wijnen.
Voor wijn geldt hetzelfde als voor bier. 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 geholpen in deze boeiende materie. Laat u niet afschrikken, kom
meedoen, het is gratis en je kan er echt leren keuren!

Wijnmaken voor beginners in Olen: uitgestelde cursus van 2020.
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
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. Zo gauw we de juiste datum krijgen van VAW-Olen verwittigen we
de ingeschreven deelnemers persoonlijk.

Prettige
eindejaarsfeesten
en een gezond,
positief en beter
jaar 2021,

Het bestuur.

