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• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZATERDAG 07 JULI 2018

P.U.B. (Pop Up Bierproeverij)
Place to be?: Stapveld, Pastorijstraat 62, 2590 Berlaar
Time?: van 15u tot 17u
What?: tijdens de P.U.B. bieden we de aanwezigen 4 proevertjes aan – we zeggen
welke bieren ze krijgen (naam, type bier, alcoholgehalte), maar we zeggen niet welk
bier in welk glas zit. Aan de deelnemers om ze te proberen herkennen – en vooral:
welk bier vind je ’t lekkerste?
Thema deze keer: “saison”. Dit biertype werd vroeger in het stille seizoen (winter) op
de hoevebrouwerij gebrouwen om in de zomer als verfrissing gedronken te worden.
Ook vandaag moet een bier aan een aantal voorwaarden voldoen om “saison” te
kunnen zijn. De saison-brouwers hebben een aantal (10) criteria opgesomd:
-

Van hoge gisting en hergist in de fles zijn
Tussen 5,5% en 6,5% alcohol bevatten
In Henegouwen gebrouwen worden
Dorstlessend zijn
Blond tot licht amber van kleur zijn
Nogal stevig gehopt en/of gekruid zijn
Een droge afdronk hebben (hoge vergistingsgraad)
Gerstemout als voornaamste grondstof hebben, hoewel andere granen mogen
In 75cl-flessen afgevuld worden
Regionaal karakter hebben (vooral in eigen regio verkrijgbaar zijn)

En...slim als ze zijn voegen die brouwers hieraan toe: op twee van deze punten mag
je afwijken... Meteen wordt de deur waarop geschreven staat “innovatie”, of
“verbeelding”, of “verschil maken” wagenwijd opengezet.
Onze P.U.B. is gratis voor de deelnemers, al mogen zij, indien ze dat willen, een vrije
gift in ons PUB-doosje op de toog steken.
De “saisons” line up voor zaterdag:
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• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZONDAG 08 JULI 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 21 JULI 2018

FIETSTOCHT
Hoeveel banden ons fietstochtteam eraan versleten heeft blijft een geheim, maar
zeker is dat er in de wijde omgeving geen wegeltje, geen paadje, geen trage weg aan
hun aandacht is ontsnapt.
We vertrekken om 09:00 uur stipt op de parking van Wranglers Café,
Liersesteenweg 17, 2221 Booischot. Wie ineens geen goesting meer zou hebben of de
bibber in de benen, kan daar blijven, want na onze verkwikkende rit komen we daar
’s avonds terug aan....
Tijdens onze een kleine 50 km lange tocht doen we traditiegetrouw ook iets cultureels
– en dat is deze keer een bezoek aan het Domein Ter Heyden, Rotselaar. Toeristische
trekpleister is de Donjon Ter Heyden, een woontoren met het uitzicht van een
verdedigingstoren. Hij werd gebouwd omstreeks 1350 en wij gaan die onder
begeleiding van een gids bezoeken. Deze zal ons de geschiedenis en het mysterie van
de donjon onthullen. Zéér belangrijk tijdens dit bezoek: hopelijk is de bierkelder ‘In
den oude Brouwerij’ open en kunnen we er Vlaams-Brabantse streekbiertjes proeven
en kennismaken met andere streekproducten.
Andere stops zijn (niet noodzakelijk in deze volgorde):
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-Café QV in Wezemaal met 70 bieren op de kaart en in 2015 in Het Nieuwsblad nog
verkozen tot “Beste Café van Vlaanderen”
-‘t Schuurke in Wakkerzeel
-De Glazen Boterham in Werchter
-om te eindigen stallen we onze stalen rossen bij Wranglers Café
Een copieus pastabuffet (4 soorten pasta!) ’s avonds en een broodje ‘s middags
moeten er voor zorgen dat we geen slapte in de benen krijgen.
Kostprijs voor dit alles: € 30,00, over te schrijven op rekening nr BE81 8508 2910
0424 (BIC: NICABEBB) van De Heikantse Bierliefhebbers met vermelding “fietstocht”
en aantal personen aub.
Je mag ook mailen naar info@heikantsebierliefhebbers.be of bellen naar 0474 842
645 (Fons).
Graag inschrijven vóór maandag 16 juli 2018 aub.
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