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Geel, 21 december 2021 

 

 

Hallo leden en familie, 

 

 

Het jaar eindigt bijna zoals het is begonnen : in hoofdzaak contacten vermijden, mondmaskers 

verplicht binnen in winkels, horeca, scholen, verluchten en ventileren zoveel mogelijk, en extra 

boosterprikken om bij besmettingen toch minder ziek te worden,…. Prijzen van energie die nu ook 

nog eens serieus stijgen, in winkels wordt alles duurder, en een overheid die maatregelen oplegt 

om de blijvende verspreidingen en ziekenhuisopnames tegen te houden, maar meestal te laat ! 

We dachten eind 2020 : nu zal het wel gaan beteren, het licht aan het einde van de tunnel gaat 

schijnen, maar helaas, 2021 is het tweede “verloren” jaar voor onze kinderen en de jeugd, voor 

de cultuursector en de festivals, voor het sport- en verenigingsleven, voor ons gewone leven. 

Positief blijven ? of toch eerder corona-negatief ? Liever het tweede natuurlijk, en dat wensen we 

als bestuur van Saters en Bacchantengilde Geel iedereen toe voor de komende jaren : een goede 

gezondheid voor jullie en jullie familie in 2022, 2023, 2024, ….    

 

We hebben een jaarprogramma opgesteld “onder voorbehoud”, dat wil zeggen dat er nog 

wijzigingen kunnen optreden afhankelijk van de regeringsmaatregelen en verplichtingen op dat 

moment. Er zijn jaarlijkse activiteiten weggelaten (beginnerscursussen, nieuwjaarsreceptie),  maar 

we proberen toch voor jullie om de noodzakelijke samen aankopen (appels, druiven, mout en hop) 

te laten doorgaan, en ook een aantal lessen en samenkomsten op de kalender te zetten. Deze 

kalenders zijn te verkrijgen aan de winkeltoog op vrijdagavonden, of je kan die zelf afdrukken met 

bijgestuurde kalender. We houden ons clublokaal geopend op vrijdag,  voorlopig is het 

sluitingsuur wel 23 uur. En we proberen ook het Covid Save Certificaat te scannen van de 

aanwezigen op vrijdagen, en hebben een CO2-meter geïnstalleerd en zorgen voor de nodige 

verluchting en ventilatie.          

 

Vrijdag 11 februari om 20 uur : bierproefavond  

Tijd om nog eens samen rond de tafel te komen op een bierproefavond. Je kan één of meerdere 

zelfgemaakte biertjes meebrengen (2 flessen van 75cl, of 4 flesjes van 33cl) om te laten proeven 

door het gezelschap, en je mag er wat toelichting en uitleg rond geven. Graag vooraf een berichtje 

aan Dominique via mail of telefoon : Dominique@VAW-Geel.be of 014/85.04.88.  

 

Dinsdag 8 maart om 20 uur : kaas maken voor beginners 

Er zijn kandidaat-leden om deze les nog eens te volgen. Het is een demonstratie-les, dwz. dat onze 

lesgever Carlo Verboven de theorie uitlegt, en tegelijk laat zien hoe het zo eenvoudig mogelijk kan 

om van melk naar kaas te gaan. Uiteraard kan niet alles ter plaatse getoond worden (voldoende 

lang persen, rijpen) maar na deze les zou je thuis zelf moeten kunnen kaasmaken. De 

benodigdheden (stremsel, coating, neteldoek, persvorm, …) kan je verkrijgen in onze winkel, en 

je kan zelf een ketel zoeken om  te verwarmen, een vorm om te persen … Inschrijven kan je doen 

tot 1 maart bij Eddy Van Ballaer (Eddy@VAW-Geel.be of 014/85.27.06), of aan de winkeltoog. 

Deelnemen kost 5€ per persoon, je kan er proeven van de resultaten die Carlo vooraf heeft 

voorbereid.        
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Dinsdag 12 april om 20 uur : kaas maken voor gevorderden 

En Carlo Verboven wil ook de les “brie maken” nog eens komen geven. Zijn zelfgemaakte kazen 

zijn verrukkelijk, en kunnen zonder probleem de concurrentie aan met de gekochte brie uit de 

supermarkt. Hiervoor inschrijven ten laatste op 1 april bij Eddy (zie mail en telefoon voordien),  

inschrijven 5€  per persoon.  

 

Velen hebben reeds lidgeld voor 2022 betaald, waarvoor dank. De laatkomers vragen we voor eind 

december over te schrijven op rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 van de Saters en 

Bacchantengilde. Het lidgeld bedraagt 20 euro, voor een bijlid 10 euro – 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.  Als je twijfelt of je reeds betaalde, kan je dat navragen bij 

Eddy Van Ballaer (Eddy@vaw-geel.be of 014/85.27.06). Wie nog de ledenbrief op papier ontvangt, 

en toch een mail-adres heeft, gelieve dit door te geven a.u.b., je bent sneller op de hoogte, het is 

voor ons gemakkelijker en minder kostelijk, en we kunnen jullie ook bereiken met  dringende flash-

berichten.  

 

Bij VAW-nationaal kan je zoals ieder jaar druivelaars bestellen, de einddatum voor deze 

bestellingen is 31 januari 2022. De werkwijze en de verschillende soorten staat vooraan in het 

laatste VAW-Wijnmagazine. 

 

Wij wensen met heel ons hart 
dat jullie Kerstmis zal zijn zoals het hoort 

met warmte in de koude winter 
een lichtje in de duisternis 

En veel geluk in 2022 

 

 

 
 

Het bestuur van Saters en Bacchantengilde Geel 
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