
 

 

 

Januari 06 jan  vrijdag  Nieuwjaarsdrink  

Februari 21 feb  dinsdag  Wijnkeuren witte wijnen  

Maart 10 mrt  vrijdag  Proeven van biertjes 

 14 mrt  dinsdag  Wijnmaken voor beginners in Geel  

   (regio) 

 21 mrt  dinsdag  Wijnmaken voor beginners praktijk 

 26 mrt  zondag  Vroege vogels ontbijt (vooraf inschrijven) 

April 23 apr  zondag  Lentewandeling  

 25 apr  dinsdag Kaasles : roquefort 

Mei 13 mei  zaterdag Bestuurs- en helpersfeest  

 23 mei  dinsdag Bakles : Brusselse wafels met  

   alles erop en eraan 

Juni 09 jun  vrijdag   Proeven van biertjes 

 27 jun  dinsdag Likeurles 

 29 jun donderdag Bierreis  

Juli   Gezamenlijke aankoop krieken  

 

 

 

 

 
 
 

Wanneer je praat,  
herhaal je alleen 
 wat je al weet. 

  
Maar als je luistert,  
zou je iets nieuws 

 kunnen leren. 
 

- Dalai Lama -   
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Augustus 20 aug  zondag Fietstocht en barbecue 

September   Gezamenlijke aankoop druiven :  

   Riesling + Montepulciano + Merlot + … 

 02 sep  zaterdag Streekbieren festival 

 19 sep  dinsdag Opfrissing beginners wijnmaken  

   + praktijk druiven (of 05/09) 

 26 sep  dinsdag Wijnkeuren rode wijnen 

 30 sep  zaterdag Appels persen 

Oktober 08 okt  zondag  Opendeurdag vanaf 13 uur 

 14 okt  zaterdag Appels persen 

 16 okt  maandag Bierbrouwen voor beginners te Geel  

   (regio) 

 23 okt  maandag Bierbrouwen voor beginners te Geel 

 28 okt  zaterdag Bierbrouwen voor beginners praktijk 

November 18 nov  zaterdag Mout- en hopafhaling 

 24 nov  vrijdag  Bierbrouwen voor beginners : hevelen 

December 02 dec  zaterdag Bierbrouwen voor beginners : bottelen 

 05 dec  dinsdag Feestmenu kookavond  

 08 dec  vrijdag  Proeven van biertjes 

 22 dec  vrijdag  Warme wijnavond 

 

 

 

 

 
 

  Jaarkalender  2023 
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