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Geel, 8 september 2021 

 

Dag leden van VAW-Geel en familie, 

 

De zomer hobbelt verder, maar een warme aangename zomer is het tot nu niet geweest. Er zijn 

bijzonder weinig avonden geweest waarop het warm genoeg was om in short en t-shirt buiten te 

zitten of op een terrasje bij een glaasje wijn of bier. En dan kwamen die verdomde muggen er nog 

eens bij, dit jaar bijzonder goed gelukt met het vochtige weer.  En regen, regen, de druiven, 

tomaten en andere groenten hebben ziektes gekregen die anders bijna niet voorkwamen. Nu is 

het enkele dagen beter, een nazomertje ! Maar optimistisch blijven is de positieve boodschap, dit 

moeten we zoveel mogelijk herhalen. Na corona en de vaccinaties komt het “normale” leven weer 

op gang, en de voorbereidingen voor onze Opendeurdag zijn reeds gestart. 

 

Zondag 10 oktober vanaf 13 uur : Opendeurdag en appelpersdag  

Als er geen onvoorziene omstandigheden gaan opduiken, houden we Opendeur. Alles 

klaarzetten en tentjes opstellen gebeurt op zaterdag 9 oktober vanaf 9 uur, en alle hulp is 

welkom hierbij. Voor zondag zijn de activiteiten zoals vorige jaren, maar aangepast aan de 

Covid-wetgeving (afstand houden, mondmaskers bij rondwandelen, ontsmetten handen, 

verluchten en ventileren, …). Aan het barbecue-buffet worden groenten en sausen op borden 

opgeschept door onze helpers, geen self-service nog niet. De garçons zijn gemaskerd, de 

appelpersers en bierbouwers die aan het werk zijn ook. We bezorgen jullie ook elektronische 

flyers die je thuis kan afdrukken en je kan er ook ophalen in ons clublokaal op vrijdag, de 

bedoeling : jullie familie en vrienden uitnodigen om weer eens buiten te komen en te genieten 

van lekkere dranken en hapjes aan het gildelokaal in Geel Ten Aard. Maandag vanaf 9 uur 

hebben we dan nog een dagje om alles op te ruimen, en eventuele overschotjes op te eten en op 

te drinken.  Jullie hulp is nodig, als je enkele uurtjes wil komen helpen, kom je naam invullen op 

het werkblad aan de winkeltoog, of geef door aan één van de bestuursleden. Laat het zonnetje 

maar eens goed schijnen dat weekend, dat hebben we zo graag !     

 
Zaterdagen 2 en 16 oktober, evt. kleinere hoeveelheden zondag 10 oktober : appels persen  

Fruit is voorhanden dus de wijnmakers en appelsapmakers kunnen hun voorraden aanvullen. 

Voor de samenaankoop en de planning kan je contact opnemen met Jo Van Turnhout (jo@vaw-

geel.be of 0485/56.21.62 na 16 uur). Als je zelf appels of peren meebrengt, probeer het aantal 

kilo’s op te geven zodat Jo de duurtijd kan inschatten. Per 10 L sap rekenen we 1€ kosten, voor 

het materiaal, stroom, water, ….  Het is wel de bedoeling om met zo weinig mogelijk mensen 

tegelijk te werken, om zo de nodige afstand te kunnen houden zo veel mogelijk.  

 

Wijnmaken voor beginners in Olen op donderdag 14 oktober om 19.30 uur. 

Met de VAW-Regio Kempen (Ham, Olen, Mol en Geel) organiseren we jaarlijks een cursus 

“wijnmaken voor beginners”, dit keer in de Kinderclub op domein Teunenberg aan de 

Boerenkrijglaan 51 in Olen (rechtse kant bij binnenkomen Teunenberg).  Er is één avond theorie, 

en er volgt een praktijkles op dinsdagavond 19 oktober in Geel. Inschrijven vooraf is verplicht bij 

Eddy Van Ballaer (Eddy@VAW-Geel.be of 014/85.27.06) of aan de winkeltoog, de prijs is 20 €. 

Lesgever : Martin Beynaerts. 
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Biermaken voor beginners in Olen op dinsdagen 12 en 19 oktober om 19.30 uur. 

Onze regio-vrienden van Olen organiseren de cursus “biermaken voor beginners”,         

2 theorie-avonden gegeven door Jan Lievens, en daarna een praktijkdag in de 

plaatselijke clubs. De deelnameprijs is 20 euro, de theoriecursus gaat door in de 

Kinderclub op Teunenberg. De praktijkdag in Geel is op 30 oktober, met een overhevel-

avond op vrijdag 19/11 en een bottelvoormiddag op zaterdag 4/12. Als er teveel 

deelnemers uit Geel zijn kan de praktijk over meerdere zaterdagen verspreid worden.  

Inschrijven bij Jan Verlinden (Jan@VAW-Geel.be of 014/72.49.16) of aan de winkeltoog.   
 

Mout en hopafhaling op 13 november van 13 tot 15 uur  

Luc Loos en Rik Stessens hebben voorbereidend werk gedaan, en spreken ook de helpers 

aan voor deze dag. In de voormiddag zo veel mogelijk herverpakken en uitwegen, en grote 

bestellingen gereed zetten. En vanaf 13 uur (liefst ook verspreid over de 2 uren) helpen de 

helpers en werkers iedereen verder die mout of hop heeft besteld.  
 

Feestmenu kookavond op 7 december tussen 19 uur en 23 uur 

Ook vorige jaren heeft Greet Van Dijck ons geleerd om een feestmaaltijd te bereiden. Dat wil ze 

dit jaar ook nog eens doen, maar deelnemers moeten wel op voorhand inschrijven bij haar : 

Greet@VAW-Geel.be of 014/58.58.66. Het klaargemaakte eten wordt door de aanwezigen 

geproefd en opgegeten, de onkosten worden verdeeld. Begin om 19 uur ! 

 

Warme wijnavond op 17 december tussen 19.30 uur en 23 uur 

Afscheid nemen van het voorbije jaar, en reeds babbelen over het nieuwe komende jaar, dat doen 

we op de laatste vrijdag dat het lokaal geopend is. Je bent welkom voor een drankje en een hapje, 

zoals de vorige jaren voor corona. Zorg wel voor een BOB, het zou heel jammer zijn als er 

ongelukken gebeuren of er alcoholcontroles staan onderweg.     

 

En het is weer de tijd van het jaar…  Het lidgeld voor 2022 zouden we graag via overschrijving of 

aan de winkeltoog ontvangen voor eind december. We herhalen de gegevens nog even : op IBAN-

rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BIC-code NICABEBB van de Saters en Bacchantengilde. 

Het lidgeld bedraagt 20 euro dit jaar, voor een bijlid – hiermede bedoelen we iemand die lid is bij 

een andere gilde maar bij ons ook als lid wenst deel te nemen aan de activiteiten en de 

briefwisseling krijgt – 10 euro.  Als je twijfelt of je betaalde, kan je navragen bij Eddy Van Ballaer 

(Eddy@vaw-geel.be of 014/85.27.06).  

 

Bij VAW-nationaal kan je zoals ieder jaar druivelaars bestellen, de einddatum voor deze 

bestellingen is 31 januari 2022. De werkwijze en de verschillende soorten staat vooraan in het 

laatste VAW-Wijnmagazine. 

 

 

Groeten uit Geel, en een opperbest 2022 toegewenst,   

 

Het bestuur van Saters en Bacchantengilde Geel 

 

 

 

PS : op het laatste ogenblik te weten gekomen dat er een brouwinstallatie te koop staat, waarin 

heel goei bier kan gemaakt worden : die van Jul Molenberghs. Info en foto hangt aan prikbord in 

het clublokaal.  
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