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e-nieuwsbrief # 99  
van De Heikantse Bierliefhebbers vzw (28 april 2017) 
 
In mei leggen alle vogels een ei, zegt men. In het (Belgisch) bierwereldje beschouwen De 
Heikantse Bierliefhebbers zich als vrije vogels – daarom leggen zij in mei niet één ei, maar 
wel vijf!  
 
Niet vergeten in te schrijven voor onze Fietstocht rit 2 & onze Bierclub-BBQ aub.  
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 6 MEI 2017 
 
Fietstocht rit 2 
Vertrek: 09.00 uur stipt op het Kardinaal Cardijnplein, 2590 Berlaar-Heikant 
Parcours: een kleine 40 km, we eten warm in Taverne ’t Rond Punt, Heist-op-den-Berg en als afsluiter ’s avonds 
op de Hei nog een broodje (of twee) 
Deelname in de kosten: € 25,00 te storten op BE81 8508 2910 0424 (BIC: NICABEBB) van de Heikantse 
Bierliefhebbers met vermelding “fietstocht 2” + “naam, adres en geboortedatum” 
Inschrijven tot ten laatste zaterdag 29/04/2017 per mail (info@heikantsebierliefhebbers.be) of bel 0474 842 645 
(Fons) 
 
Wil je “veggie” eten? Dan houden wij daar rekening mee, maar meld dat dan bij inschrijving aub. 
 
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZONDAG 14 MEI 2017 
 
Zondagnamiddagproeverij 
Van 15u tot na 17u in ons “clubhuis”, onze “lusthof” of “biergarten” achter de pastorie en de kerk van Berlaar-
Heikant (ingang Heistsebaan 2590 Berlaar tegenover huisnummer 36).  
Tripelkampioenschap verder afwerken, nieuwe bieren proeven, (zeer) oude bieren testen, buitenlandse bieren 
beoordelen, bieren vergelijken, allemaal ingrediënten om er plezante namiddagen van te maken. 
Iedere keer ook éénzelfde kaas bij alle geproefde bieren. Past hij erbij? Past hij er niet bij? Wie is de baas in dit 
smakenduel? Het bier? De kaas? Vullen ze mekaar aan of werken ze mekaar tegen? We zoeken de antwoorden. 
Deelname in de onkosten: € 7,50 voor de leden en € 10,00 voor de anderen. 
Geef aub een seintje als je komt via email info@heikantsebierliefhebbers.be of sms / bel 0474 842 645 (Fons). 
 
Iedereen is welkom! 
 
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 20 MEI 2017 
 
P.U.B. nummer 8.  
We bieden op deze Pop Up Bierproeverij alle al dan niet toevallige aanwezigen in bvdm-café Den Bierpot gratis 4 
proefglaasjes bier aan, en stellen daarover 2 makkelijke vraagjes, zoals gewoonlijk... 
 
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZONDAG 21 MEI 2017 
 
Schapenscheerfeest NEC Averegten, Itegem 
“Het Schapenscheerfeest is het jaarlijkse hoogtepunt in De Averegten. Op het erf van de boerderij worden de 
schapen geschoren. Op de feestweide kan je genieten van talrijke workshops en demonstraties, heerlijk lekkers 
om van te smullen en opzwepende muziek en randanimatie. Laat je onderdompelen in landelijke gezelligheid! 
Iedereen welkom, de toegang is gratis! Honden mogen mee op de feestweide, maar kunnen niet mee op het erf 
waar de schapen worden geschoren. Er is een toegankelijk toilet voor rolwagengebruikers.” 
 
Zo wordt het Schapenscheerfeest (van 14.00u tot 18.30u) op de website van het Provinciaal Groendomein De 
Averegten aangeprezen. Zoals vorige jaren zullen De Heikantse Bierliefhebbers aan de bioboerderij (Langendijk 
17, 2220 Heist-op-den-Berg) weer voor de nodige natjes zorgen. We weten uit ondervinding dat dit een hectische 
bedoening is, waarop we werkelijk àlle helpende handen kunnen gebruiken. Daarom vragen we het u nu al: ook al 
hebt ge twee linkerhanden, als ge die zondagnamiddag een paar uurtjes de tijd hebt om te komen helpen, laat het 
ons dan weten. Een mailtje naar info@heikantsebierliefhebbers.be of een telefoontje naar 0472 616 358 (Guy) 
volstaan.  
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• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 27 MEI 2017 
 
Bierclub-BBQ 
Om 16u beginnen we het vlees en de vis te bakken in onze hopelijk zonovergoten, gezellige bierhof in de tuin van 
de kerk/pastorie aan de Heistsebaan (recht tegenover huisnummer 36)  te 2590 Berlaar-Heikant. We stoppen pas 
wanneer het laatste groentje, het laatste abdijbroodkruimeltje achter de kiezen verdwenen is. En zelfs wanneer 
het laatste koteletbeentje afgekloven is, zal onze toog denkelijk weer van geen ophouden willen weten...en we zijn 
“thuis” nu. Als dat maar goed komt. 
 
Breng gerust uw “koters” mee, want voor de kinderen hebben we een springkasteel voorzien. 
 
We bieden kipsaté, hamburger met spekje, kotelet, bbq-worst en bakharing aan, aan € 6,00/stuk.  
 
Vergeet niet in te schrijven! 
 
Uw bestelling moet binnen zijn ten laatste op maandag 22 mei 2017. Schrijf daarom tijdig het verschuldigde 
bedrag over op onze rekening BE81 8508 2910 0424 (BIC: NICABEBB). Vermeld “BBQ” + welk vlees je wil en het 
aantal personen aub. Veggie is mogelijk mits vermelding bij bestelling. 
 
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – BESTELLING GOUDEN CAROLUS  
CUVÉE vd KEIZER 2017 

	
Op 24 februari laatstleden was het weer zover: Keizer Karel zijn verjaardag! Voor de 19de keer al brouwde 
brouwerij Het Anker de blauwe (donkere) Gouden Carolus Cuvée van de Keizer. Ergens in mei zal hij beschikbaar 
zijn. 

 
De Heikantse Bierliefhebbers doen zoals vorige jaren weer een “samenaankoop” van zowel de rode (blond) als 
de blauwe (donker) Cuvée van de Keizer jaargang 2017.  
 
Kostprijs: € 4,80/fles 75 cl. 
 
Doe snel uw bestelling via info@heikantsebierliefhebbers.be of bel 0474 842 645 (Fons). 

 
Zodra de bieren vrijgegeven worden halen wij ze af aan de brouwerij en bezorgen ze bij u thuis. 

 
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused 
De eerste “Indulgence”, Cuvée van de Keizer Blauw met een scheutje Gouden Carolus Single Malt Whisky, was in 
een mum van tijd uitverkocht. Maar er is goed nieuws voor de fans: op het komende Zythos BierFestival werd 
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused (opnieuw) aan het publiek voorgesteld en is hij permanent 
verkrijgbaar. 

 
Ook deze willen we voor u wel meebrengen van de brouwerij (we moeten daar dan toch zijn voor de Blauwe en de 
Rode Cuvée van de Keizer 2017).  
 
 
 

• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS - DOORLOPEND 
 
GOED DOEL CHOCOLADE 
De fantastisch lekkere, voor ons goed doel 2017 gepersonaliseerde, ambachtelijke chocolade van Chocolaterie 
Defroidmont in Erezée is opnieuw beschikbaar. Te bekomen bij alle bestuursleden of via 
info@heikantsebierliefhebbers.be of onze goed doel verantwoordelijke Leen (0497 455 804). Prijs: € 3,00 per 
tablet melk, wit of puur. 
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• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – FONDS SALAMON, ONS GOED DOEL 2017 
 
De Namense dokter Emile Salamon heeft zijn hele leven gewijd aan de strijd tegen de onverbiddelijke, 
verwoestende ziekte die kanker is.  
 
De ontwikkeling van kanker kan, mits de juiste medicatie, vertraagd worden. Van sommige kankers kan men dank 
zij intensieve en volgehouden behandeling vandaag zelfs genezen.  
 
Daarvoor is het dikwijls nodig dat men gedurende een langere periode (soms dagelijks, weken aan een stuk) naar 
het hospitaal komt om de nodige zorgen (bijvoorbeeld bestraling of chemotherapie) te krijgen. Dokter Salamon 
stelde vast dat sommige van zijn patiënten (20%) kozen voor een minder accurate behandeling thuis.  
 
Daar zijn verschillende redenen voor: 
 
Wallonië is dun bevolkt (weinig inwoners per km²), de afstanden van thuis naar de kliniek zijn groot en het 
openbaar vervoersnet is er niet zo dicht als bij ons in Vlaanderen. Dat maakt het voor een aantal patiënten 
moeilijk om zich regelmatig aan te bieden voor de optimale behandeling.  
 
Sommige patiënten beschikken niet over een wagen om het traject thuis-kliniek regelmatig af te leggen. Andere 
patiënten zijn al wat ouder of te ziek en riskeren het niet zelf met de wagen naar de kliniek te komen. 
 
Buren of familie wonen te ver af of hebben (wegens werk bijvoorbeeld) niet de tijd om dagelijks of wekelijks in te 
springen. 
 
Emile Salamon vond het onrechtvaardig dat om zulke redenen zijn patiënten niet de best mogelijke zorgen 
kregen. Iedereen heeft evenveel recht op de optimale behandeling van zijn ziekte en op de modernste 
behandelingstechnieken die hem of haar de beste verzorging of zelfs kansen op genezing bieden. Ook als die 
alleen in ziekenhuis of kliniek kunnen gegeven worden. 
 
Daarom riep hij in 2013 het “Fonds Emile Salamon” in het leven. Het Fonds stelt zich tot doel de levenskwaliteit 
van geïsoleerde kankerpatiënten te verbeteren door het organiseren van begeleid transport van hun thuis naar de 
dienst oncologie van de kliniek en terug. Met andere woorden: vrijwilligers halen de zieken thuis op, voeren ze 
naar het hospitaal zodat ze de beste behandeling kunnen krijgen, en brengen hen terug naar huis. 
 
Verzekering en opleiding van de vrijwilligers, brandstof voor het traject heen en terug worden gedragen door het 
Fonds Emile Salamon. Elke euro brengt de minder begoede kankerpatiënten dichter bij de optimale zorg en 
behandeling. 
 
Dit jaar wordt het Goed Doel ons aangereikt door Dany Prignon van brouwerij Fantôme, die in 2017 voor de 
eenentwintigste keer voor ons een Santé!-bier ten voordele van onze Goed-Doel-Actie zal brouwen. Waar we op 
11 & 12 augustus voor de eenentwintigste keer onze tenten zullen mogen opslaan voor ons tweedaags BBQ-feest 
met muzikaal optreden. Voor ons en ook voor u een motivatie te méér om mee te doen? 
 
 
 

• AGENDA 
 
Zondag 30 april: optreden Matt Watts – www.staminedeliving.be/?mod=cal  
Dinsdag 2 mei: Winterland ’76, a tribute to the music of The Band – www.stamineedeliving.be/?mod=cal 
Zaterdag 6 mei: zie hierboven 
Zondag 7 mei: 9de Volleybal-Brunch – Familia van 10u tot 14u – damesvolleybal Heikant (0495 362 431 – Leen) 
– inschrijven tot 23/04/2017 
Zondag 7 mei: optreden Pilod – www.stamineedeliving.be/?mod=cal  
Zaterdag 13 mei: 33ste Festival van het betere Vlaamse bier – www.bierfestival-lint.be 
Zaterdag 13 mei: optreden Little Birdy – www.stationberlaar.be  
Zondag 14 mei: zie hierboven 
Zaterdag 20 mei: zie hierboven 
Zaterdag 20 mei: 12de Biertreffen – www.chirojongleven.be/biertreffen 
Zondag 21 mei: zie hierboven 
Zaterdag 27 mei: zie hierboven 
Zondag 28 mei: optreden Seizoensklanken – www.stamineedeliving.be/?mod=cal  
 


