e-nieuwsbrief # 109
(7 juni 2018)
 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZONDAG 10 JUNI 2018

ZONDAGNAMIDDAGPROEVERIJ
In onze biertuin aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant (schuin tegenover
huisnummer 36).
Wat er op het programma staat? Dat kan vanalles zijn: Iets ouds, iets nieuws, iets
experimenteels, een paar bieren om te vergelijken, voortzetting van ons
Tripelkampioenschap, iets buitenlands, en wie weet wat nog allemaal....
We serveren ook weer éénzelfde kaas bij alle bieren. Past hij erbij? Past hij er niet
bij? Wie is de baas, bier of kaas?
Deelname in de kosten: € 7,50 voor de leden, € 10,00 voor de rest van de wereld.

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZATERDAG 16 JUNI 2018

WANDELING
Om onze honger aan te scherpen doen we voorafgaandelijk aan onze BIERCLUB-BBQ
de afgepijlde “Heikant-wandeling”. We vertrekken aan ons lokaal in de hof om 13:00
uur om aan een gezapig tempootje de 4,5 km “af te haspelen” (met minstens één,
misschien twee stops – is er maar één stop, dan nuttigen we er daar twee, dat
spreekt)...
Inschrijven: bel 0474 842 645 (Fons) of mail naar info@heikantsebierliefhebbers.be
aub. Deelname in de kosten: € 5,00 – ter plaatse te betalen of storten op rekening
BE81 8508 2910 0424 van Heikantse Bierliefhebbers. Vermeld “wandeltocht” aub.

1

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZATERDAG 16 JUNI 2018

BIERCLUB-BBQ
Place to be: onze biertuin aan de Heistsebaan (schuin tegenover huisnr 36) te 2590
Berlaar-Heikant.
Om 16:00 uur steken we de bbq in brand, zodat we rond de vijven kunnen beginnen
smullen. Aperitieven zal al vanaf 13:00 uur kunnen, dan vertrekken de moedigen
voor hun 4,5 km (zie hiernaast).
Je kan kiezen uit: kipsaté, hamburger met spekje, kotelet, bbq-worst of bakharing.
De prijs is 6,00 euro per stuk vlees of vis. Groenten, brood, sauzen à volonté (tot ze
op zijn).
Doe je mee? Bel of sms Fons (0474 842 645) of mail naar
info@heikantsebierliefhebbers.be om in te schrijven. Woensdag 13 juni gaan we
naar de beenhouwer en de visboer – snel,inschrijven is dus de boodschap! Je kan
ter plaatse betalen of storten op de bierclubrekening nr BE81 8508 2910 0424.
Vermeld aantal personen en welk vlees je kiest aub.
We hebben goed weer én een springkasteel besteld...
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