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Geel, 26 juni 2018

Beste gildeleden,
De zomer is begonnen, er hangt al veel fruit aan de bomen, drukke tijden gaan aanbreken voor de
fruitwijnmakers.
Bierreis 05/07/2018
Programma is toch nog iets “Anders” dan eerst vermeld.
Brouwerij “Anders” wordt vervangen door De Schieve in Olmen.
Vertrek om 8.30 h stipt aan het lokaal.
Fietstocht met barbecue op zondag 19/08/2018
Stopplaatsen: Brouwerij Leysen in Herentals en bij
Heidi Hendrickx aan de Ark van Noè in Lichtaart.
Inschrijven vanaf 12h30 in ons lokaal.
Leden € 12, niet leden € 20, drinken en eten barbecue inbegrepen.
Vertrek 13.30 h stipt.
Bijscholing bierbrouwers op dinsdag 04/09/2018
Op internet zijn verschillende programma’s te vinden die kunnen helpen bij bierbrouwen. Serge
heeft er een aantal bekeken en geprobeerd, en zal uitleg geven over “brouwsoftware”.
In het lokaal om 20.00h.
Wijnkeuren rode wijnen op dinsdag 11/09/2018
Breng gerust een fles rode wijn mee naar de keuring, maar zonder wijn ben je ook welkom.
Iedereen mag mee komen proeven en bijleren.
Aanvang 20.00 h
Proeven van bieren op vrijdag 14/09/2018
Bierproeven van hetzelfde bier, gebouwen met verschillende gisten en verschillende hoppen, om de
smaken en geuren te leren kennen. Serge en Jan hebben wat proefbrouwsels gemaakt, tezamen met
enkele jonge brouwers. Zij zullen die laten proeven, en daarbij de brouwschema’s en grondstoffen
toelichten. Kom gerust af, en proef mee, aanvang 20.00 h
Les zuurkool maken op dinsdag 18/09/2018
Het was al lang geleden, maar we vonden Jeanne van Achiel
Pijnenborg bereid om deze les over zuurkoolbereiding nog eens te
geven.
Het wordt een demonstratie-avond en een proefavond, er zullen
benodigdheden getoond worden en de materialen om het zelf te
maken. Diegenen die al ooit hebben gemaakt en zelf die avond nog
eens willen starten, kunnen hun witte kolen en rasp/mes en
zuurkoolpot meebrengen, voor verse botermelk zorgen wij dan wel
(wel graag een mailtje aan Eddy@VAW-Geel.be of telefoontje naar
Eddy 014/85.27.06).
En als er mensen van hun eigen zuurkool willen laten proeven en hun recept willen delen, dat mag
uiteraard ook !
We vragen een bijdrage van 2,50 euro per persoon. Welkom aan alle zuurkooleters en -makers.
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Opendeurdag op zondag 14/10/2018
Het zal een andere Opendeurdag worden dan vroeger, wat kleinschaliger en eenvoudiger. We zullen
ook pas starten vanaf 13 uur, in de voormiddag heb je dan de gelegenheid om te gaan kiezen
(gemeente- en provincieraadsverkiezingen). Meer informatie in volgende ledenbrief.
Druiven bestellen
Het zal een jaar worden met veel druivenopbrengst, maar ook een vroeg plukjaar, er is geen vorst
geweest, de omstandigheden waren en zijn zeer gunstig geweest. Wie zelf druiven heeft staan, zal
dit al wel gemerkt hebben. We proberen dit jaar samenaankoop te doen van Montepulciano en
Merlot (rode druiven) en nadien nog Kerner en Muller (wit sap), en volgend jaar Rieslingsap.
Het voorschot bij inschrijving is 0,5 € per kg of liter. Bestellen kan aan de winkeltoog, of bij
Jan@VAW-Geel.be of 014/72.49.16 . Daarna wordt iederen telefonisch verwittigd enkele dagen voor
levering.
Mout- en hopbestelling 2018
In bijgevoegde brief is uitleg te vinden over de samenaankoop mout, hop en biergisten. Je kan dit
op papier afdrukken, invullen en afgeven aan de winkeltoog of via post versturen aan Serge Van
Limbergen (adres staat in brief). In principe krijgt iedereen de meegestuurde PDF open en kan deze
invullen, bewaren op zijn eigen pc, en doorsturen aan het mail-adres
moutaankoop2018vawgeel@gmail.com , er zijn daar velden voor voorzien. Als alternatief is er nog
steeds de Excel file om in te vullen, te bewaren op je eigen pc, en doorsturen naar bovenstaand
adres. Als bestelling via mail aangekomen is, krijg je bevestiging.
Uiterste inzenddatum : 1 oktober. Af te halen op 17 november van 13 tot 16 uur.
VAW en uw privacy : GDPR
Iedereen heeft gehoord en gelezen over de Europese wetten over privacy, geldig vanaf 25 mei 2018.
De berichtgeving is lang ingewikkeld en onduidelijk overgekomen, en gespecialiseerde consultants
hebben intussen al hopen geld verdiend hiermede. Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk in te
voeren.
Wettelijk hebben we wel van ieder lid jou toestemming nodig via bijgevoegde brief

Je toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens
die je zou moeten invullen, tekenen, en inleveren in ons gildelokaal. Bezorg het ons één keer, we
hebben ook een voorraad blanco-formulieren om in te vullen op vrijdagavond in het clublokaal.
Meer informatie kan je binnenkort vinden op onze website.

Vriendelijk groeten,
Het bestuur van VAW-Geel

