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Hallo allemaal,
Mensen klagen altijd : het is te warm, te droog, te veel wind, regen, wespen, muggen, de oorlog
in Oekraïne, de energieprijs voor elektriciteit en gas, benzine en mazout, corona, enz. Het zal wel
waar zijn, er is veel dat de laatste jaren is veranderd en wat niemand kon voorspellen, zelfs onze
Frank Deboosere niet. Duidelijk is wel dat het klimaat warmer wordt, droger en dat er soms
plaatselijk zoals vorige zomer in de Ardennen bakken water uit de lucht kunnen vallen. Gaan we
dat kunnen tegenhouden, deze klimaatverandering ? Neen, hoogstens een klein beetje ons eigen
gebruik en verbruik matigen, dat kan helpen. En verder moeten we minder verwarmen, zijn de
groenten, het fruit en onze druiven hier vroeger rijp (en helaas soms ook kleiner). Positief en
optimistisch blijven, dat proberen we, en later, dat zien we wel.
Druivenseizoen 2022
De Italiaanse druiven die besteld werden zijn aangekomen en verwerkt, een totaal van bijna 4
ton. Het witte druivensap van de Moezel, Muller-Thurgau en Kernersap komt eind september
toe. Wie hiervan besteld heeft wordt tijdig verwittigd door Toon Rombouts (Toon@VAW-

Geel.be of 0498/39.89.50).
Opendeurdag en appels persen : zondag 9 oktober vanaf 13 uur

Bij deze ledenbrief sturen we ook de kleurrijke folder mee die je zelf kan afdrukken, of
waarvan je exemplaren in het lokaal kan afhalen, gratis. Deel ze uit aan familie en
kennissen, en nodig hen uit. Alle leden werken dus mee aan het succes of het falen van
de Opendeur, deel de uitnodiging op Facebook, of stuur de flyer via mail door aan
geïnteresseerden. Er worden appels geperst, je kan appelsap proeven, er is een
demonstratie bier brouwen, ook met een proevertje aan de stand. En uiteraard eten en
drinken voor de liefhebbers. We vragen wel vrijwilligers om ons te helpen, de zaterdag
zondag en maandag, laat ons weten wanneer je kan komen, en waaraan je wil meewerken.
Geef je naam door aan Jef Vennekens (Jef@VAW-Geel.be of 0494/40.61.41). Zo kunnen
we onze helperslijst ingevuld krijgen, en onze bezoekers verwennen met lekkernijen die
zelf gemaakt zijn.
Zaterdagen 1 en 15 oktober, en evt. kleinere hoeveelheden op zondag 9 oktober : appels persen
Voor de samenaankoop en de planning kan je contact opnemen met Jo Van Turnhout (jo@vawgeel.be of 0485/56.21.62 na 16 uur). Als je zelf appels of peren meebrengt, probeer het aantal
kilo’s op te geven zodat Jo ongeveer de duurtijd kan inschatten. Per 10 L sap rekenen we 1€
kosten, voor het materiaal, stroom, water, …. Het is wel de bedoeling om met zo weinig
mogelijk mensen tegelijk te malen en te persen, en zo veilig mogelijk te werken.
Biermaken voor beginners in Mol op dinsdagen 17 en 24 oktober om 19.30 uur.

Het was in onze jaarplanning niet voorzien, maar de regio-vrienden van Mol organiseren
de cursus “biermaken voor beginners”, 2 theorie-avonden gegeven door Jan Lievens,
en daarna een praktijkdag in de plaatselijke clubs. De deelnameprijs is 50 euro inclusief
de cursus en 2 biertjes per avond, de theoriecursus gaat door in het Miloheem,
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Milostraat 13 te Mol-Millegem. De praktijkdag in Geel wordt nog meegedeeld.
Inschrijven bij Jan Verlinden (Jan@VAW-Geel.be of 014/72.49.16) of Toon Rombouts
(Toon@VAW-Geel.be of 0498/39.89.50) of aan de winkeltoog.
Mout en hopafhaling op zaterdag 12 november van 13 tot 15 uur

De bestellingen zijn binnengekomen, Luc en Rik hebben het voorbereidend werk gedaan,
en spreken ook helpers aan voor deze dag. Voor de middag zo veel mogelijk herverpakken
en uitwegen, en grote bestellingen gereed zetten. En vanaf 13 uur (liefst ook verspreid
over de 2 uren) helpen zij iedereen verder die mout of hop komt afhalen.
Feestmenu kookavond met de Sint op 6 december tussen 19 uur en 23 uur

Wat een toeval : de dag van de Sint ! De brave kindertjes kunnen minimum 1 week op
voorhand inschrijven bij Greet : Greet@VAW-Geel.be of 014/58.58.66. De stoute
kindertjes zullen hun best moeten doen om er volgend jaar bij te mogen zijn. Het
klaargemaakte eten wordt door de aanwezigen geproefd en opgegeten, de onkosten
worden gedeeld. Begin om 19 uur !
Bierproefavond op 9 december om 20 uur

Weer lang geleden dat er nog eens samen kon geproefd en gesproken worden met
bierliefhebbers. Heb je brouwsels staan die je wil laten degusteren in groep, bel of mail
eens met Dominque (Dominique@VAW-Geel.be of 014/85.04.88). Per brouwsel 2 flessen van
75cl, of 4 kleine flesjes van 33cl zijn voldoende om te kunnen proeven met de aanwezigen.
Warme wijnavond op 16 december tussen 19.30 uur en 23 uur

De laatste vrijdag van dit jaar dat het lokaal geopend is, en je nog kan komen winkelen
voor wijn- en biermaterialen. Je bent natuurlijk ook welkom voor een drankje en een
hapje, zorg wel voor een nuchtere chauffeur als je met de wagen komt of spreek af met
leden uit de buurt om samen te rijden, het zou heel jammer zijn als er ongelukken
gebeuren of er alcoholcontroles staan onderweg.
We proberen opnieuw de laatste vrijdagen van de maand wat aantrekkelijker te maken en
dan telkens iets aan te bieden aan de aanwezigen. We hangen aan het prikbord een lijstje
waarop je de naam kan invullen om een hapje aan te bieden, je kan dat samen met 2 of 3
anderen organiseren, en dan kunnen de kosten verdeeld worden. Het is niet de bedoeling
om een 2-sterrengerecht aan te bieden, een simpel soepje of een slaatje, of wafels of
pannenkoeken, of kaasblokjes zijn zeker voldoende als traktatie. En volgend jaar doen we
verder !
Het einde van het jaar komt er aan, tijd om het lidgeld te betalen voor 2023. Met de andere
clubs uit de regio (Olen, Mol, Ham) is beslist om overal het lidgeld op 25 euro te zetten,
voor bijleden die reeds elders lidgeld betalen is dit 10 euro. De uiterste betaaldatum is 31
december, probeer het niet te vergeten. Het rekeningnummer is nog ongewijzigd : BE20
8600 0769 9556 van de Saters en Bacchantengilde Geel. Twijfel je of je al betaalde, kan je mailtje
sturen of bellen naar Eddy Van Ballaer (Eddy@vaw-geel.be of 014/85.27.06).

Groeten van het bestuur, en al zeker een prettig jaareinde gewenst.

