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                                                Geel, 20 januari 2018 

Beste gildeleden, 

     

Jammer genoeg komt deze ledenbrief te laat om de eerste 

activiteiten van 2018 aan te kondigen : onze nieuwjaarsdrink en de 

eerste bierproefavond zijn al achter de rug. En het wordt steeds 

moeilijker om met minder en minder bestuursleden het 

jaarprogramma op te stellen en uit te werken, en daarbij komt nog 

dat die bestuurders en helpers ook altijd ouder en ouder worden …  

Vanaf 1 januari 2018 zoeken we een nieuwe voorzitter en een 

nieuwe ondervoorzitter voor onze vereniging (geen gemakkelijke 

opdracht), zowel Eddy Van Ballaer als Jos Van Genechten hebben deze mandaten na meer dan 25 

jaar stopgezet maar blijven in het bestuur een belangrijk deel van hun werk doen, en ook Fons De 

Busser en François Van Der Vloet zullen stoppen als bestuurslid. Vorig jaar is ook Frans Boonen en 

Serge Van Limbergen uit het bestuur gestapt, zij doen nu nog wel een deel van hun taken. Je zal het 

ook merken aan het jaarprogramma dat meegestuurd wordt (en dat je als groene jaarkalender ook 

kan afhalen aan de winkeltoog) : er zijn verschillende dingen weggevallen t.o.v. voorbije jaren, alles 

zal een beetje anders worden. En dus dringend gezocht : bereidwillige, gemotiveerde kandidaat-

bestuursleden met een beetje vrije tijd en interesse voor onze VAW-vereniging, maar ook gezocht : 

vrijdagavond-wijnschenkers, biertappers, clubbierbrouwers, clubwijnmakers, ledenbrief-schrijvers 

en -verzenders, vertegenwoordiger Cultuurraad Geel, enz. Spreek er eens over met Carine, Greet, 

Dominique, Jef, Jan, JosD, Jos of Eddy !     

 

 

Dit is de laatste ledenbrief voor diegenen die vorig jaar lid waren en nu hun lidgeld voor 2018 nog 

niet betaald hebben.  Vergeten ? Je kan het nog steeds in orde brengen, ofwel aan de winkeltoog, 

ofwel storten op IBAN-rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BIC-code NICABEBB van de Saters 

en Bacchantengilde. Ter herinnering: het lidgeld bedraagt 30 euro als volwaardig lid of 10 euro als 

bijlid, niet-Belgische leden betalen 35 euro. Twijfel je of je al betaalde ? Mailtje aan  

Eddy@VAW-Geel.be of telefoneer 014/85.27.06. 
 

 

Wijnkeuren witte wijnen  

Je mag één of meerdere flessen witte wijn meebrengen. Maar ook proevers zonder een fles zullen 

wij van harte begroeten.  

Wanneer: dinsdag 06 februari om 20 h 

Waar: in ons gildelokaal op Ten Aard 
Prijs: deelname is gratis  

Info: Jos@VAW-Geel.be, 014/58.00.58 
 

 

Proeven van biertjes  

Voor zowel beginnende als gevorderde bierliefhebbers kunnen dit leerrijke avonden zijn, en als je je 

eigen biertjes wil laten proeven mag je ofwel 2 flessen van 75cl ofwel 4 flesjes van 33cl meebrengen, 

liefst met brouwschema.  Probeer wel vooraf even Dominique te verwittigen via mail of telefoon.   

Wanneer: vrijdag 09 februari om 20 h 
Waar: in ons gildelokaal op Ten Aard 

Prijs: deelname is gratis  
Info: Dominique@VAW-Geel.be, 014/85.04.88 

Lichtjes van Ten Aard 
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"Ten Aard verlicht” is een avondevenement vanaf 18.00 uur met veel lichtjes en huizen verlicht met 

kaarsen, tijdens de wandelingen ontdek je verschillende activiteiten zoals vertellingen, muziek, 

toneeltjes en een prachtig slotspektakel. Zoals voorgaande jaren nemen wij met onze gilde deel aan 

deze activiteit. Je kan die avond in ons lokaal terecht voor een verkwikkend glaasje warme wijn, een 

worstenbroodje of een tas koffie of warme chocomelk. Kijk vanaf volgende week eens op de website 

www.tenaardverlicht.be voor meer informatie.  

Wanneer: zaterdag 24 februari 
Prijs: 2 € per consumptie 

Info: Fons@VAW-Geel.be, 014/84.21.00 of Eddy@VAW-Geel.be, 014/85.27.06 

 

 

Lentewandeling  

Onze traditionele lentewandeling situeert zich dit jaar in de omgeving van Ten Aard en Kasterlee. Je 

bent welkom voor een wandeling van ongeveer 10 km. Zorg wel voor stevig schoeisel, en als het 

echt nat blijft : laarzen. 

Wanneer: zondag 18 maart, vertrek om 13h30 stipt 
Waar: Parking achter Café de Welkom, Aardseweg 66, Geel Ten Aard. 

Prijs: 5 euro  

Info: Fons@VAW-Geel.be, 014/84.21.00 
 

 

Bakkerijmuseum Geel Ten Aard aan de Molen van ‘t veld 

Dit weekend wordt het bakkerijmuseum heropend : een collectie wafelijzers, 

broodvorm en, hostie-ijzers, ijs-, chocolade-, speculaasvormen, met in 

het bakhuis bakkerijmachines en ook een schuur met een verzameling 

karren die gebruikt werden om graan naar en meel van de molen te 

vervoeren. Het levenswerk van ex-bakker Willy Goossens werd 

overgenomen door een nieuwe eigenaar sinds 2015, een trouw lid van onze 

vereniging, Leo Struyven uit Beerse. Allerlei activiteiten zullen er plaats 

hebben, en je kan tegelijk de Molen van ’t veld bezoeken. VAW zal er een 

standje opzetten met zelfgemaakte wijntjes en biertjes. 

Wanneer: weekend van zondag 22 april  
Waar: Bakkerijmuseum, Worfthoeve 5, Geel Ten Aard. 

Prijs: gratis 
Info: Eddy@VAW-Geel.be, 014/85.27.06 

 

 

Klusjesdag 

Wij zijn nog op zoek naar leden die ons gildelokaal mee willen helpen onderhouden: den hof, de 

boomgaard, kleine herstellingswerken, schilderen, grote lente kuis, helpen bij het afvullen in de 

winkel, .... Elke eerste maandagnamiddag van de maand vanaf 13 uur houden we klusjesdag. Wie 

wil hierbij helpen? 

Info: Frans@VAW-Geel.be, 014/85.12.30 

 

Interesse in biervaten ? 

Er is een overschot aan 50 liter biervaten van VAW die we willen verkopen aan 20€ per vat. Je kan er 

een brouwinstallatie van maken, zoals de 2 brouwstelletjes zijn gemaakt, maar je mag er uiteraard 

ook je eigen bier in vergisten, lageren, stockeren, … of er bloemetjes in planten ! 

De VAW-brouwstelletjes zijn nog steeds beschikbaar voor uitlening voor 1 week, kijk in je agenda 

wanner je kan brouwen en kom je naam invullen aan de winkeltoog.  

 

De nieuwe “laatste vrijdagavond-lijst” is ook uitgehangen aan het prikbord, invullen maar ! Probeer 

met enkelen samen een klein hapje te laten proeven, het moeten echt geen dure sterrenchef-

gerechtjes te zijn als traktatie.  

   

Vriendelijk groeten, 

Het bestuur van VAW-Geel 

http://www.tenaardverlicht.be/
mailto:Fons@VAW-Geel.be
mailto:Eddy@VAW-Geel.be
mailto:Fons@VAW-Geel.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wafelijzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speculaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakhuisjes_en_bakovens
mailto:Eddy@VAW-Geel.be
mailto:Frans@VAW-Geel.be

