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e-nieuwsbrief # 120 (08 mei 2019) 
  
SAMENAANKOOP GOUDEN CAROLUS CUVÉE VAN DE KEIZER  

– HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 

 
 
Zoals de vorige jaren doen we met onze club bij Brouwerij Het Anker ook dit jaar weer een “samenaankoop” van 
de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer 2019. Zowel de Imperial Dark als de Imperial Blond. Sommigen bestelden 

al zonder de aankoopprijs te kennen. Bedankt voor dat vertrouwen ! 
 

Hieronder de aankoopprijzen: 
 

We kunnen onze leden de Gouden Carolus Imperial Dark 75 cl aanbieden tegen € 5,60/fles en de 

Imperial Blond 75 cl tegen € 4,30/fles. Verpakt per 12 flessen/karton, maar je kan ook per fles bestellen. 
 

Bestellen kan per kerende of via info@heikantsebierliefhebbers.be. Bellen kan ook (0474 842 645 – Fons). We 

laten het u dan weten wanneer we de flessen afgehaald hebben. Betaling bij levering. 

 
Zaterdag 11 mei 2019   

VBPF.19 (VILVORDIA BIERPROEFFESTIVAL) – STUDENTENCLUB VILVORDIA 
 

Voor de 24ste keer al organiseert Vilvordia haar terecht 
gerenommeerd VBPF! Met een uitgelezen bierkaart 
waarop 60 “parels van de biercultuur” waar zowel de 

bierfreak, de beergeek als de modale biergenieter of de 
dorstige bierdrinker zijn gading zal kunnen vinden. Voor 
de hongerigen staat de “grootse BBQ” paraat. 
 

Adres:  
Erasmus Hogeschool, Laarbeeklaan 121, 1020 Jette. 
 

Datum & uur: zaterdag 11 mei 2019, vanaf 11:00u. 
 

Toegang: gratis. Info:www.facebook.com/events/240 

 

 
 

Zaterdag 11 mei 2019   
FESTIVAL VAN HET BETERE VLAAMSE BIER – 

SCOUTS & VEROS LINT 
Voor de 35ste keer blazen op zaterdag 11 mei 2019 vanaf 13:00u bier- en 

scoutsvrienden verzamelen in en rond de scoutslokalen aan de Luitersheide 5  
te 2547 Lint. 
 

Je kan er van 100 biertjes gaan genieten of voorzichtig proeven. De naam 
van het festival dekt de lading maar ten dele – het bieraanbod van vandaag 

staat lichtjaren ver verwijderd van wat er 35 jaar geleden nog verkrijgbaar 
was. Midden de jaren ’80 waren overnames en sluitingen van streekgebonden 
brouwerijen door de biergiganten schering en inslag. Vandaag worden we 
overspoeld door een tsunami nieuwe bieren en brouwerijen (-tjes), niet alleen 
nationaal, maar ook internationaal. 
 

Raadpleeg de volledige bierlijst op www.bierfestival-lint.be.   
 

Voor de hongerigen zijn er “frieten met stoofvlees” verkrijgbaar, naar eigen 
recept bereid met bier! ’s Avonds live muziek. 
 

 

 

mailto:info@heikantsebierliefhebbers.be
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Zondag 12 mei 2019   
ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 

Van 15u tot nà 17u in ons lokaal in onze “biertuin” aan de Heistsebaan schuin tegenover huisnummer 36 te 2590 
Berlaar-Heikant. 
 

Oud. 
Santé-!!!!. De vierde (vandaar de -!!!!) bracht in het jaar 2000 

centjes op voor Welzijnsschakel Berlaar. Nog te drinken of niet meer 
te drinken? That’s the question!  
 
Westvleteren Blond (tht 03/2013) – benieuwd ? 

 
 

                              

Vergelijken. 
Sour is het nieuwe toverwoord – wie maakt géén “sour beer” tegenwoordig ? 
We hebben enkele ‘nieuwe’ sours in de aanbieding. 
 

Nieuw. 
Brouwerij Haacht lanceert stapsgewijs haar “Super 8”-reeks. Na Super 8 IPA, 
Super 8 Blanche, Super 8 Export en Super 8 Saison, kwam de brouwerij met 
een “Super 8 Flandrien”. En wij gaan die “productconfrontatie” graag aan. 
 
De brouwerij zegt op haar website van dit 6,4 vol.% alcohol sterke bier dat 
het “een karaktervol blond bier is met smaakmakers zoals aromahop, 
koriander, toetsen van eik en vanille. Een stevige doordrinker voor echte 

doorzetters.” Doorzetters, HBL-ers dus... 
 

Buitenland. 
De bieren van de Italiaanse Birrificio L’Olmaia 
(Toscane) zijn vorige keren niet opgeproefd geraakt. 
De deelnemers een paar weken geleden waren zeer 
te spreken over “BK”, StarShip en Tangerine, en 
er zijn nog een paar flessen voorradig. La “5”, XX 
La 5 Riserva en Duck moeten nog aangestoken 

worden... 
 

Uit Frankrijk is een fles van 75 cl Trompe Souris, 
Bière Rousse van Brasserie Artisanale de la Divatte 

aangewaaid gekomen. 
 

En daar dan nog bij alle bieren dezelfde lekkere kaas bovenop! Waar past de 
kaas het beste bij? Of welk bier past ’t beste bij die kaas? Leerzaam! 
 

Tripel. 
We proeven natuurlijk ook onze maandelijkse tripels voor ons tripelkampioenschap. 
 

Iedereen is welkom. Laat wel een berichtje als je wil komen aub. 
 

Deelname in de kosten bedraagt voor de leden € 7,50, voor de anderen € 10,00. 
 

Zondag 19 mei 2019   

FEEST op het ERF – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 
'Feest op het Erf’ is het jaarlijkse hoogtepunt van Provinciaal Groendomein De Averegten. Op de feestweide kan je 
genieten van talloze workshops en demonstraties, heerlijk lekkers om van te smullen en opzwepende muziek. 

Speciaal voor de kinderen is er een KidsCorner met verteltheater, en zijn er goochelshows, een reuze-zandbak en 
tal van andere leuke activiteiten voorzien ! Laat je onderdompelen in landelijke gezelligheid. 
 

Uw bierclub is van 14:00u tot 18:30u aanwezig met tal van lekkere streekbiertjes, al dan niet biologisch 

gebrouwen.  
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Zaterdag 25 mei 2019   

BIERTREFFEN – CHIRO JONG LEVEN NIJLEN 
 

Veel van onze leden zijn ook lid van andere verenigingen. Wanneer 
deze verenigingen wat publiciteit willen maken voor hún bierige 
activiteiten mogen ze ons altijd een seintje geven... Zo kunt ge op 
25 mei niet alleen naar het Copenhagen Beer Festival van de 
Deense Ølentusiasten, maar ook dichter bij huis is er wat te doen... 
 

Onderstaande tekst kregen we toegestuurd van de oud leiding Chiro 
Jong Elckerlyc uit Nijlen: 
 

Biertreffen, Kubb tornooi en Hamburgers Deluxe met frietjes 
Zaterdag 25 mei vanaf 13u 
Chirolokalen Chiro Jong Leven 
 

“Om 13 uur geven we er een lap op met het Jong Leven Kubb Tornooi aan de 
lokalen van Chiro Jong Leven in de Rector De Ramstraat. Ploegen uit Nijlen 
en omstreken nemen het tegen elkaar op in het mateloos populaire en 
eeuwenoude Viking Kubb spel. Jong en oud kunnen deelnemen. Een ploeg 
bestaat uit maximum 6 spelers die hun beste stokje voorzetten! Deelnemen 
kost € 10 per ploeg. Inschrijven via kubb@chirojongleven.be Beperkt aantal 
plaatsen dus snel inschrijven is de boodschap! 
 
Vanaf 13 uur zijn supporters en bierliefhebbers eveneens welkom om het 
Biertreffen 2017 uit de startblokken te doen schieten. Voor een fris biertje uit 
een ruim assortiment ben je bij ons aan het juiste adres. Keuze uit meer dan 
50 verschillende biertjes met voor elk wat wils. Wij serveren parelende 

kelken gerstenat tot in de vroege uurtjes. 
 
Dit jaar is er tevens een heerlijke hamburger deluxe voorzien. Vlees tussen een knapperig broodje met lekkere groentjes 
geassisteerd door knapperige frietjes wachten op jou. Meer info en inschrijvingen via ons facebookevent!” 
 

Zondag 16 juni 2019   

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 

Zaterdag 22 juni 2019   
WANDELTOCHT & BIERCLUB-BBQ – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 

 
Zaterdag 29 juni 2019   

AVONDFEEST BERLAAR – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 
 

mailto:kubb@jongleven.be

