
 

 

 

 

Januari 04 jan  vrijdag  Nieuwjaarsdrink met een biertje of een wijntje 

 11 jan  vrijdag  Proeven van biertjes  

Februari 05 feb  dinsdag  Wijnkeuren witte wijnen 

 08 feb  vrijdag  Proeven van biertjes 

Maart 05 mrt  dinsdag  Wijnmaken voor beginners te Geel (regio) 

 12 mrt  dinsdag  Wijnmaken voor beginners te Geel (regio) 

 17 mrt  zondag  Lentewandeling Breugelhut 

 19 mrt  dinsdag  Wijnmaken voor beginners praktijk te Geel 

Mei 04 mei  zaterdag  Bestuurs- en helpersfeest  

 10 mei  vrijdag  Proeven van biertjes : jonge bierbrouwers 

 28 mei  dinsdag  Ik bak, gij bakt, zij bakt … gebak  

Juni 20 juni  donderdag Speciale lesavond kriekenwijn maken 

 25 juni  dinsdag  Zomerse dranken 

 

 

 

 

 

 

Als je de woorden  

“Moeilijk” en “Te druk” 

weglaat, zal je zien  

dat het vanzelf 

 wat “Gemakkelijker” gaat ! 
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Juli 04 jul   donderdag Bierreis 

Augustus  18 aug  zondag Fietstocht en barbecue 

September    Gezamenlijke aankoop druiven 

 10 sep  dinsdag Wijnkeuren rode wijnen 

 18 sep  woensdag Speciale lesavond appelwijn maken  

Oktober 05 okt   zaterdag Appels persen 

 13 okt   zondag Opendeurdag vanaf 13 uur 

 15 okt  dinsdag Bierbrouwen voor beginners te Geell (regio) 

 19 okt   zaterdag Appels persen  

 22 okt  dinsdag Bierbrouwen voor beginners te Geell (regio) 

 26 okt  zaterdag Praktijk bierbrouwen voor beginners te Geel 

November 16 nov  zaterdag Mout- en hopafhaling  

December 03 dec  dinsdag Feestmenu kookavond 

 13 dec  vrijdag Proeven van biertjes 

 20 dec  vrijdag Warme wijnavond  

 

 

 
 

Jaarkalender  2019 
 

VAW – Geel 
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