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e-nieuwsbrief # 150 (9 december 2022) 

 

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ – 11/12/2022 
 

Omwille van werken in ‘den hof van de pastoor’ zitten we daar een tijdje zonder elektriciteit. Dat 
wil zeggen dat we daar: 

1) Geen licht hebben 
2) Geen verwarming hebben 

 

Daarom gaat onze zondagnamiddagbierproeverij van nu zondag 11 december door (zoals enkele 
jaren geleden) in ’t Gildenhuis, Aarschotsebaan 105, 2590 Berlaar-Heikant. 
 

Mag ik vragen me te bellen (0474 842 645) of een mailtje retour te sturen als ge wilt deelnemen? 
Kwestie van niet te veel of niet te weinig bier naar ’t Gildenhuis te verhuizen… 
 

Het programma is zoals gewoonlijk: 
We starten om 15u00 en doen door tot na 18u00. We proeven oude en jonge (soms nieuwe) 
bieren. Binnen- en buitenlandse bieren. Straffe en minder straffe bieren. Allez, allerhande soorten 
bieren. 
 

We doen ook nog steeds verder met ons zogenaamd “Tripelkampioenschap”: twee reeksjes van 
drie tripels worden blind geproefd en wat we willen weten is welke van de drie “de minste” is – die 
mag in ’t vervolg niet meer meedoen.... 
 

We proeven ook bij elk bier eenzelfde kaas – zo leren we bij welk bier de betreffende kaas het 
beste past. 
 

Deelname in de kosten bedraagt € 7,50. Meedoen? Mail info@heikantsebierliefhebbers.be of bel 
0474 842 645 ter bevestiging aub. 
 

Waar de proeverijen vanaf januari 2023 zullen doorgaan hangt af van de vordering van de 
werkzaamheden in ‘de hof van de pastoor’, hou daarom onze nieuwsbrief in de gaten… 
 

LIDGELDEN 2023 
 

Het jaar loopt af, dat wil ook zeggen dat uw lidkaart 2022 binnen enkele weken ‘niks meer waard’ 
is. Tijd dus om uw lidgeld 2023 over te maken. 
 

We hanteren in 2023 drie soorten lidmaatschap: 
 

• Voor 30,00 euro bent u A-lid van De Heikantse Bierliefhebbers én van Zythos vzw én 

ontvangt u, naast ons eigen ’t Bierboekske ook nog het driemaandelijks biermagazine De 
Zytholoog. 

 

• Voor 25,00 euro bent u A-lid van De Heikantse Bierliefhebbers én van Zythos vzw, maar 

dan ontvangt u geen De Zytholoog, het onvolprezen biermagazine van Zythos vzw. 
 

• Voor 20,00 euro bent u B-lid (alleen lid van De Heikantse Bierliefhebbers). 
 

U kan uw lidgeld 2023 overschrijven op rekening BE92 1030 6321 0423 van De Heikantse 
Bierliefhebbers met vermelding “lidgeld 2023” en de persoon voor wie de lidkaart bestemd is. 
 
 

CHEFSTIVAL – 18/02/2023 
 

Op 21 augustus 2022, terwijl ze zelf in Soy actief waren op ons Weekend voor het Goede Doel bij 
brasserie Fantôme, verloren onze bestuursleden Rita en Jos hun huis en hele inboedel in een 
brand.  
 

Om hen zowel moreel als financieel een beetje verder te helpen, organiseert onze bierclub samen 
met een bevriende cateraar (Chef’s BBQ) een benefiet in het Cultureel Centrum De Mol in 
Lier, op zaterdag 18 februari 2023. 
 

Het wordt een uitgebreide BBQ met een zeer uitgebreid bieraanbod (zeker meer dan 50 
verschillende bieren – ook met dank aan enkele gulle sponsors), naast mogelijke randactivteiten 
(nog in volle uitwerking). 
 

Wij hopen u ook te mogen verwelkomen, om zo een mooie opbrengst voor Rita en Jos te kunnen 
realiseren. 
 

Alvast bedankt!  
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