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e-nieuwsbrief # 136 (9 mei 2021) 
  

NIEUW! EERSTE ONLINE BIERPROEVERIJ VAN  
DE HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
(donderdag 27 mei 2021)  
 

Wanneer? 
Donderdag 27 mei 2021 om 20.00 uur. 
 

Wat? 
We proeven samen online de Pils Degustatiebox van Colruyt. Over alle 6 pilsbieren in de box 
vertellen we één en ander en we wisselen onze ideeën er over uit. 
 
 

Hoe? 

U schaft zich bij 
Colruyt de bewuste 

box aan en stuurt ons 
een mailtje met de 
mededeling dat ge aan 
de online proeverij wil 
meedoen (ten laatste 
op 25 mei 2021). Dat 
kan per kerende of via 

info@heikantsebierliefh
ebbers.be.  
 
 

U krijgt dan van ons de 
link waarmee u kan 
inloggen om aan de 

ZOOM-meeting deel te 
nemen.  
 
U weet niet hoe dat 

moet? Is er iets niet 
duidelijk? We helpen u 
graag verder. 
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ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ  
(zondag 16 mei 2021)  
 

Met maximum 10 personen en met voldoende afstand zetten we ons ‘in den hof’ opnieuw aan het 
proeven. ‘Onzen hof’ ligt achter de kerk van Berlaar-Heikant. De inkompoort bevindt zich aan de 
Heistsebaan, recht tegenover huisnummer 34, naast het verbindingsweggetje tussen de 
Heistsebaan en de Aarschotsebaan.  
 

We hebben enkele ‘nieuwe’ bieren klaarstaan, nog heel wat reeksjes tripels, ‘oud’ bier, enz... 
 

We proeven bij alle bieren éénzelfde kaas, zo leren we bij welk soort bier hij ’t beste past. 
 

We beginnen om 15 uur en doen door tot nà 18 uur... 
 

Deelname in de kosten bedraagt € 7,50. 
 

WANDEL- & FOTOZOEKTOCHT  
(vanaf 8 mei 2021 tot 31 augustus 2021 ) 
 

Onze Wandel- en Fotozoektocht die al had moeten afgelopen zijn zal toch nog doorgaan. 

Startdatum is 8 mei 2021. De einddatum is 31 augustus 2021. Ge hebt dus een hele zomer de tijd 
om de 40 foto’s te ontdekken en in de juiste volgorde te plaatsen. 
 

Deelnameformulieren te verkrijgen in ’t Gehucht, Aarschotsebaan 123, 2590 Berlaar-Heikant. 
 

Kost: 7,00 euro – iedere deelnemer ontvangt een prijs. 
 

SAMENAANKOOP CUVEE VAN DE KEIZER 
 

Naar aanleiding van de verjaardag van Keizer Karel V (hij is in Gent geboren op 24 februari 1500) 
brouwt brouwerij Het Anker sinds 1999 op die dag haar ‘Gouden Carolus Cuvée van de Keizer’ – 
een gepaste ‘viering’ als u het mij vraagt. En, als er te vieren valt, zijn De Heikantse 

Bierliefhebbers graag in de buurt! 
 

Daarom vroegen wij Het Anker of wij, bij een eventuele ‘samenaankoop’ van betreffend bier, van 

een speciale korting zouden kunnen genieten. Het resultaat van deze vraag is dat we u de bieren 
kunnen aanbieden tegen de voordeelprijs van: 
 

Gouden Carolus Imperial Dark   € 5,75/fles 75 cl 
Gouden Carolus Imperial Blond   € 5,50/fles 75 cl 
Gouden Carolus Whisky Infused  € 8,50/fles 75 cl 

Gouden Carolus Indulgence 2020 ‘Funken’ € 9,60/fles 75 cl 
 

Bestellen voor 31 mei 2021 (uiterste datum!) bij Fons Minne (Aarschotsebaan 77, 2590 Berlaar-
Heikant – GSM 0474 842 645) of via info@heikantsebierliefhebbers.be aub. Vergeet niet uw 

postadres te vermelden. U hoeft nog niets te betalen, dat kan bij levering. 
 

Over de Gouden Carolus Indulgence 2021 is nog geen informatie beschikbaar – alleen dat hij in 
september uitkomt. Wij kunnen nog wel die van 2020 (Funken) met tht-datum december 2023 

aanbieden. 
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