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Geel, 20 juni 2022 

 

Beste leden van VAW-Geel, 

 

Wie graag meerijdt op de bierreis van 30 juni moet snel inschrijven aan de winkeltoog op 

vrijdagavond. Het programma stond vermeld in vorige ledenbrief, en je kan het nalezen op onze 

website www.vaw-geel.be . Het belooft een goed gevulde dag te worden, geen lange busritten 

tussenin, en interessante bezoeken in de voor- en namiddag.       

 

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. Mogelijk worden de krieken nog deze maand geplukt, ook kersen 

zijn vroeger rijp dan gewoonlijk. 

 
Biergrondstoffen bestellen voor 15 augustus 

De meerderheid van de leden heeft de moutbrief via mail ontvangen begin juni. Diegenen die 

hun ledenbrieven nog op papier ontvangen krijgen hierbij ook het bestelformulier dat ze 

ingevuld kunnen inleveren aan de winkeltoog in onze club, of opsturen aan Luc Loos. Of we de 

prijzen kunnen aanhouden van vorige jaren, is heel twijfelachtig, maar bedenk dat hetgeen je 

zelf brouwt steeds veel goedkoper is dan bieren die je in de supermarkt gaat aankopen.  

 
Fietstocht en barbecue: 21 augustus om 13.30 uur 

De jaarlijkse fietstocht gaat richting Kasterlee, met stopplaatsen bij Frans Boonen, en aan 

het lokaal van de Kastelse Biervereniging. Een tocht van ongeveer 25 km langs rustige 

wegen, met begeleiding van onze eigen wegkapiteins. Inschrijven kan vanaf 13 uur, voor 

onze leden is de prijs 12€, voor niet-leden is dit 20€. Bij terugkeer is er de traditionele barbecue 

met 3 verschillende soorten vlees en groenten en brood, en er is (fris)drank voor iedereen. 

Onderweg hopen we op een lekker zonnetje, en een veilige thuiskomst. Zet het in jullie agenda ! 

 

Druiven bestellen voor 15 augustus 

We voorzien in maximum 6 verschillende Italiaanse druivensoorten :  

2-de weekend september (10/09/2022) : Nero Davolo (rood) en Grillo (wit) 

3-de weekend september (17/09/2022) Trebbiano (wit) , Sangiovese (rood) , Merlot (rood)  

4-de weekend september (24/09/2022): Montepulciano (rood) en Trebbiano (wit) 

Deze data zijn nog onder voorbehoud, en kunnen verschuiven. Vermoedelijk zal de prijs 

ongeveer 1,4 € per kilo zijn, en er is mogelijkheid om te ontstelen en de pulp daarna mee te 

nemen. De druiven worden telkens zaterdag voormiddag op de club verdeeld.  

Druivensap van de Moezel kan ook besteld worden, dit keer Muller-Thurgau en Kernersap. 

We vragen wel om tegen 15 augustus alle bestellingen binnen te hebben bij Toon Rombouts 

(Toon@VAW-Geel.be of 0498/39.89.50) of aan de winkeltoog, voorschot 0,5 € per kilo of 

per liter.   
  

Dinsdag 13 september om 20 uur : wijnkeuren rode wijnen. 

Breng 1 of 2 flessen rode wijn mee om te laten proeven, gemengd of van één bepaalde vrucht of 

druif. Voor de beginners leren we de manier van keuren aan : het bekijken, het ruiken, de smaak, 
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de afdronk. De bedoeling om is bij te leren van elkaar, over het wijn maken en over het proeven. 

Kom gerust meedoen !  

   
 

Opendeurdag en appels persen : zondag 9 oktober vanaf 13 uur 

Deze datum, de tweede zondag van oktober, is ieder jaar voorbehouden voor onze 

Opendeur. De laatste jaren hebben we telkens geluk gehad met het weer, en we hopen 

voor dit jaar hetzelfde. Er is natuurlijk werk nodig: een voorraad aan wijnen en bieren en 

likeuren,  een voorraad eten voor de bezoekers en de helpers, een ganse zaterdag om alles 

voor te bereiden, voor zondag helpers op verschillende posten, en op maandag alles weer 

op zijn plaats krijgen. Het kunnen niet altijd dezelfde mensen zijn die hiervoor moeten 

opdraven, we rekenen op jullie hulp zoveel mogelijk. Laat weten wanneer je beschikbaar 

bent, en voor welke jobs je kiest. Zo kunnen we onze helperslijst ingevuld krijgen, en onze 

trouwe bezoekers verwennen met lekkernijen, zoals de voorgaande jaren.  

 

Heeft iemand thuis ergens achteraan in de kast nog keukenhanddoeken van VAW liggen 

die ooit meegenomen werden om te wassen, of na een feestje ? Graag eens mee terug 

brengen en in de keukenkast leggen, we zijn er wel wat kwijt ondertussen. 

 

Kurken inzameling loopt nog steeds, heb je er nog liggen dan kan je Monique en Patrik 

daar een plezier mee doen door ze in de emmer te deponeren. 

  

  

Het bestuur van VAW-Geel. 


