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Geel, 27 december 2022 

 

Beste vrienden van VAW-Geel, 

 

Het einde van het jaar 2022, een jaar dat niet helemaal gebracht heeft wat we er met zijn allen 

van verwachten …  Na corona, de energiecrisis, de oorlog in het oosten van Europa, moeten we 

allemaal minder verwarmen, minder consumeren, en eens goed nadenken over onze wereld. We 

zijn blijkbaar op onze aarde al met meer dan 8 miljard mensen, en het worden er altijd meer. 

Blijft er voldoende voedsel, energie, en ruimte over voor ons allemaal ? En het milieu, kan dat 

deze continue groei overleven ?  Vervuiling, natuurrampen, stijging van de temperaturen, 

migratiestromen, de natuur krijgt het moeilijk in de toekomst. Laat ons beginnen bij ons eigen 

lapje grond en ons eigen huisje, en laat ieder van ons zijn steentje proberen bij te dragen aan 

een hoopvolle en een goede toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen, en onze 

familie en vrienden. Dat we een gezond 2023 tegemoet kunnen gaan, met kleine dromen en 

wensen !    

         

Het nieuwe jaarprogramma voor het jaar 2023 werd samengesteld door het bestuur, en 

deze kalender wordt meegestuurd in de enveloppes met de papieren ledenbrief, of je 

krijgt het elektronisch bij deze mailing en je kan het zelf thuis afdrukken. In ons 

clublokaal zullen ook extra kalenders ter beschikking liggen aan de winkeltoog, vraag er 

gerust naar.  

 

Laatste activiteit dit jaar was onze warme wijnavond op 16 december, en het deed goed 

om nog eens een talrijke opkomst te zien, en iedereen te laten genieten van de wijntjes 

en bieren, vergezeld van boterhammen en dessertjes. Zelfs de Kerstman was paraat, 

met zijn borreltjes en keuze in snoepjes. Hopelijk is iedereen veilig en wel thuisgekomen, 

ook al was het redelijk frisjes voor de fietsers.  

 

Toen we de maandagmorgen gingen opkuisen en alles weer klaar gingen zetten voor de 

volgende activiteiten, stelden we vast dat ons lokaal een zwembadje was geworden : 

door de dooi was een waterleiding op de zolder gesprongen, en waren duizenden liters 

water van boven naar beneden gelopen door de plafonds, overal water, de keuken, de 

wijn- en bieropslagplaats, de wc’s, het lokaal, onze winkel. Dat was geen meevaller, en 

de gevolgen gaan we pas volgende dagen en weken goed kunnen inschatten, samen 

met de verzekeringsadviseur. Dan volgen reparatiebestekken, herstellingen plannen, 

toestellen vervangen die defect zijn, … Hierbij zullen we vermoedelijk jullie hulp ook 

kunnen gebruiken, we rekenen er toch stilletjes op.   

   
Nieuwjaarsdrink op 6 januari 

Het jaar goed beginnen doen we de eerste vrijdag van januari, er wordt gezorgd voor 

drankjes en hapjes, de ambiance zullen we samen moeten maken. Iedereen welkom !         

    
 

 



Wijnkeuren witte wijn op dinsdag 21 februari 

Zowel voor beginners als voor gevorderden, iedereen kan meedoen en/of wijnen 

meebrengen. Eén fles per soort is voldoende om samen te proeven, en alle keurders 

kunnen hun eigen gedacht over de wijnen zeggen. Zo leren alle aanwezigen bij, en 

worden de keurtechnieken verduidelijkt.  

     
Bierproefavond op vrijdag 10 maart om 20 uur 

Na de succesvolle proeverij in december kan er weer tezamen 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. 

     
Wijnmaken voor beginners op dinsdagen 14 en 21 maart om 19.30 uur 

Met de VAW-regio (Olen, Mol, Ham en Geel) bieden we een beginnerscursus wijnmaken 

aan, gegeven door Martin Beynaerts. Inschrijven kan aan de winkeltoog, of bij Jos Van 

Genechten (Jos@VAW-Geel.be of 014/58.00.58). Dinsdagavond is er een theorieles, en 

een week later volgt een praktijkavond waar het hele proces doorlopen wordt : wassen, 

malen, persen, meten, starter maken, vergisten. Deelnameprijs is 25€ per persoon. Ken 

je geïnteresseerden, spreek ze aan en laat ze inschrijven in Geel.    

       
Vroege vogels ontbijt op zondag 26 maart vanaf 9.30 uur  

Nieuw is dit jaar een “zondagmorgen zonder afwas” : na het verzetten van de uurwerken, 

1 uur vooruit voor de zomertijd, kunnen leden en familie aanschuiven aan het ontbijtbuffet 

in ons gildelokaal. Broodjes, sandwiches, beleg, eitjes, spek, yoghurt en fruit, en nog veel 

meer om te kiezen ! Inschrijven en vooraf betalen is verplicht voor 15 maart, kiezen uit 

schuimwijnontbijt aan 18€ of gewone formule aan 15€. Je kan dit doen aan de winkeltoog 

of bij Koen Heylen (Koen@VAW-Geel.be of 0477/27.77.93).   

   

VAW-lidgeld voor 2023 is 25 euro, voor bijleden is dit 10 euro. Probeer dit nog snel te 

regelen voor 31 december. Het rekeningnummer is BE20 8600 0769 9556 van de Saters en 

Bacchantengilde Geel. Twijfel je of je al betaalde, stuur een mailtje naar Eddy Van Ballaer 

(Eddy@VAW-Geel.be of 014/85.27.06).   

 

Van Patrik en Monique hebben we het bericht gekregen dat ze momenteel voldoende 

kurkenstoppen hebben en ze niet meer bewaard moeten worden. Ze willen dan ook de 

mensen bedanken voor het bewaren en geven van de kurken.  

Wie graag “Familie” ziet op VTM, kan op 11 januari mogelijk ons VAW-lokaal zien in de 

uitzending. De opnames zijn gebeurd begin oktober, op een warme avond en nacht. 

Kijken maar ! 

 

Groeten van het bestuur, en prettige eindejaarsfeesten gewenst. 
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