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Geel, 28 maart 2022 

 

Dag VAW-leden, 

 

Het rijk der vrijheid ‼! Dat was de belofte van de politiekers na de pandemie, maar dan komen daar 

weer andere 4russen aan uit Moskou die de boel op stelten aan het zetten zijn in het Oosten. En als 
gevolg de prijzen van olie, gas, elektriciteit, grondstoffen zoals graan, .. de hoogte in, ons brood en ons 
bier potverdekke. Miserie, miserie, zei Dimitri van de Kampioenen al zo dikwijls. Maar we laten ons niet 
doen, we hebben een hofke of een serre, en kunnen beginnen planten en zaaien, en onze eigen 
grondstoffen opkweken, nog gezonder dan alles van de winkel!   
Door het wegvallen van vele activiteiten voorbije 2 jaar zijn er wel wat leden afgehaakt (van 180 in 2019 
naar 140 voorlopig in 2022), zoals ook in zovele andere verenigingen. Kijk zeker nog eens na of je lidgeld 

betaalde voor 2022, anders is dit de laatste ledenbrief die je zal ontvangen voor dit jaar. Twijfel: stuur 

een mailtje naar Eddy@VAW-Geel.be of bel 014/85.27.06. 

    

 

Kaasles voor gevorderden op 12 april om 20 uur. 

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

Inschrijven vooraf bij Eddy (Eddy@VAW-Geel.be of 014/85.27.06) voor 5 april. Deelnemen kan 

voor 5€, proeven en een drankje inbegrepen.  

 

Zondag 24 april om 13.30 uur: lentewandeling in de bossen. 

Het zonnetje schijnt, de temperatuur is +20 graden, een wandeling met vriend(in)en kan deugd 

doen op zo’n dag. Vertrekken doen we aan de Luihoeve, Bredestraat 62, in Meerhout. Door de 

wegenwerken aan Winkolom kan je met de auto van de Geelse Ring richting Stelen via Koning-

Albertstraat, Haneveld, Wilders en Wildersedijk rijden, tot aan Tessenderloseweg en Kiezel. Dan 

de 4de straat links, dat is de Bredestraat. En dan heeft Jul een parcours van 4 km, daarna rust. 

Liefhebbers kunnen een 2de lusje maken van 3 km. Vertrekken doen we op de parking aan de 

Luihoeve, deelnemen kan voor 5 € per persoon, je krijgt er 2 consumpties voor in de plaats.  

 

Dinsdag 10 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 

geholpen in deze boeiende materie. Kom meedoen, het is gratis en je kan er echt leren wijn keuren, 

naar ieders smaak! 

 

Vrijdag 13 mei om 20 uur: bierproefavond met biertjes van jonge brouwers 

De vorige proefavond in februari was een succes, zowel voor de deelnemers als de geproefde 

bieren. Na lange tijd nog eens verzamelen rond de tafel was leerrijk en boeiend, de beoordelingen 

en de commentaren waren overwegend zeer positief (hier mag dat wel !) en het smaakte naar 

nog. De jonge brouwers van vorige jaren mogen op 13 mei hun eigen brouwsels meebrengen, en 

kunnen ook van de samen gebrouwen praktijkbieren proeven. Ze krijgen nog een persoonlijke 

uitnodiging via e-mail. Het is voldoende om 4 flesjes van 33cl, of 2 flessen van 75cl mee te 

brengen, en liefst ook het brouwschema (om te laten lezen). Als je bieren meebrengt, verwittig 

Dominique via mail (Dominique@VAW-Geel.be) of telefoon (014/85.04.88)  
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Bestuurs- en helpersfeest op 21 mei om 19 uur. 

Er komt nog een aparte uitnodiging om in te schrijven voor het helpersfeest, stilaan kunnen we 

alle activiteiten (ook de feestjes) die voorzien waren ook laten doorgaan, en de helpers bedanken 

is daar zeker één van.  Al vele jaren werken heel wat helpers mee bij winkeltoog, wijn- en 

bierschenkers, brouwers, wijnmengers, … Welkom! 

 

Bakles op 24 mei om 20 uur. 

Wij gaan een chocolade taart gevuld met chocolademousse en afgewerkt met een ganache 

maken. Er werd afgesproken met bakker Luc om op voorhand in te schrijven bij Greet 

(Greet@VAW-Geel.be of 014/58.58.66) tot een week voor de bakles, en als er niet genoeg 

inschrijvingen zijn zal de les niet kunnen doorgaan. 

 

Cocktails en mocktails op 21 juni om 20 uur. 

Oei! Onverwacht bezoek, en je hebt “niets” in huis! In deze les geven we simpele alternatieven 

voor chique hapjes en indrukwekkende drankjes. 1001 variaties van alcoholische en niet-

alcoholische mixen op één cocktail. Laat ze nu maar komen! Inschrijven kan je door Fons De 

Busser te bellen (014/84.21.00) of via een mailtje (Fons@VAW-Geel.be) , minimaal 1 week op 

voorhand. De prijs van de grondstoffen wordt gedeeld door de aanwezige deelnemers. 

 

Bierreis op donderdag 30 juni. 

Om 9 uur vertrekken we met de bus aan het VAW-lokaal naar koffiebranderij Mokapi in Laakdal. 

Tegen 12 uur hebben we middageten (en drank) in Het Moment in Averbode. Tegen 14.30 uur 

komen we aan in Lubbeek bij ‘Craywinckelhof’, brouwerij en distilleerderij. Om 17 uur moeten we 

in de Stadsbrouwerij in Aarschot zijn, en rond 19 uur komen we terug in Geel, voor de 

avondbroodmaaltijd. De moeite? Voor 60€ per persoon kan je mee, inschrijven en betalen aan de 

winkeltoog aub, max. 50 deelnemers.  

 

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. 

 

Brouwstellen lenen zal in de toekomst iets anders gaan verlopen. Voorbije 2 jaar hebben 

we ze gratis laten reserveren en meenemen, zowel voor de jonge bierbrouwers als voor 

niet-meer-zo-jonge bierbrouwers. Vanaf nu vragen we een weekwaarborg van 10€ per 

brouwstel bij afhaling, en deze 10€ krijg je terug bij inlevering, als alle onderdelen 

aanwezig zijn en alles grondig gereinigd is. Zo zullen de stelletjes altijd netjes ontleend 

kunnen worden. En blijft het in principe gratis voor iedereen.   

 

Er wordt een oproep gedaan om kurken stoppen te verzamelen in ons lokaal, voor Patrik 

en Monique. Ze verzamelen enkel wijnkurken om een soort kroon van ongeveer een meter 

diameter mee te maken, en je kan ze deponeren in de kartonnen doos aan de winkeltoog.  

Dank bij voorbaat! 

  

Wie eens een tekstje voor het VAW-magazine wil schrijven over zijn eigen ervaringen of 

experimenten bij wijn-, biermaken of likeur, of eigen recepten wil publiceren, dat kan 

allemaal, stuur het gerust door aan de redactie van VAW-Magazine: 

gabriel.roeffaers@telenet.be. Hoeft niet onmiddellijk, kan te allen tijde, het hele jaar door!    

 

De bestelde druivenstokken zullen normaal verdeeld worden op 23 april na de Algemene 

vergadering van VAW-nationaal. Wie besteld heeft krijgt nog een brief of mail 

toegestuurd. 

 

Het bestuur van VAW-Geel. 
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