e-nieuwsbrief # 113

(1 oktober 2018)

 MYLÈNE VOOR HET GOEDE DOEL

GOED DOEL OPENDEURWEEKEND
Mylène-consulente Greet Van Calster (greet.jovi@telenet.be) wil haar steentje bijdragen aan ons
Goed Doel 2018 (Heide Atelier, Heist op den Berg).
Daarom nodigt zij iedereen uit bij haar thuis op haar Goed Doel Open Deur Weekend.
Je kan kiezen of je op vrijdag 19, zaterdag 20 en/of zaterdag 21 oktober 2018 komt. Telkens van 13u
tot 22u. Koffie of een ander drankje (dat “ander” vooral zondag, dan is Wim thuis) met taart worden
aangeboden. Tevens ontvangt u een geschenkje en gratis staaltjes.
Adres: Liersesteenweg 201, 2520 Emblem (0495 287 240)
Parkeren: parking Aldi Lispersteenweg (100 m), ring Lier (= oversteken), parking slaapwinkel aan
de overkant, vóór Kreatos (na 18u)
Programma: Verkoop Mylèneproducten Beauty & Style zoals:






Lichaamsverzorging M/V/K
Van kop tot teen
Parfums, deo’s
Interieurgeuren
Geschenkboxen







Juwelen M/V/K
Sjaals
Handtassen M/V
Portefeuilles M/V
Tablettassen M/V

Iedereen is welkom! Breng gerust iemand mee! Andere uren kunnen op afspraak!
Voor iedereen een geschenkje, staaltjes, en taartjes met een drankje!
Je kan de beautycataloog al bekijken op www.mylene.eu.
Betalen met bankkaart kan. Bestellingen welkom via Facebook Greet Van Calster.
Bovendien doneert Mylène in 2018 per verkocht #lovely-product € 0,25 aan Special Olympics en kan
je de Clini Clowns steunen door aankoop van een rode Clini Clowns Neus (€ 2,50).

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS

GROEPSAANKOOP CUVÉE VD KEIZER
We zijn er rijkelijk laat mee, maar beter laat dan nooit. Net zoals
vorige jaren kan je via je club Cuvée van de Keizer van brouwerij Het
Anker aankopen aan een voordelige prijs. Je kan bestellen tot ten
laatste
15 oktober 2018. Wij zorgen er dan voor dat je op onze bierfeesten
het bier kan komen afhalen – mocht dit niet mogelijk zijn, dan
bezorgen we het daarna bij u thuis.
Gouden Carolus Cuvée vd Keizer Imperial Dark kost u € 5,20/fles 75
cl.
Gouden Carolus Cuvée vd Keizer Imperial Blond kost u € 4,90/fles
75 cl.
Je kan ook Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused
bestellen. Die kost u € 8,00/fles van 75 cl. Bij 6 flessen Whisky
Infused krijgt u bovendien gratis een Gouden Carolus restaurantglas
We plannen ook de 4de indulgence-smaakimpressie Gouden Carolus
Indulgence Hopscure 75 cl aan te kopen – daarvan kennen we,
wanneer we dit schrijven – echter de prijs nog niet.
Interesse? Geef dan uw bestelling vóór half oktober door. Dat kan per mail naar
info@heikantsebierliefhebbers.be of per telefoon 0474 842 645 (Fons).

1

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018

P.U.B. (Pop Up Bierproeverij)
Voor onze gratis Pop Up Bierproeverij van oktober hebben we nog geen locatie. Hadt ge die graag zien
doorgaan in uw favoriete café, vraag het dan aan de patron(es) en laat het ons weten aub.
Dient er zich niemand aan, dan gaat ze door in ons lokaal in de hof van de pastorie: Heistsebaan, 2590
Berlaar-Heikant, schuin tegenover huisnummer 36.
Hou dus onze facebookpagina in de gaten, ook voor welke bieren er gaan “passeren”.


 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZONDAG 14 OKTOBER 2018

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ
Van 15u tot na 17u 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
DONDERDAG 25 OKTOBER 2018

BALLEKENS ROLLEN
In ons papieren ’t Bierboekske nr 105 kondigden we het ballekens rollen aan op
maandag 15 oktober 2018 – wegens “omstandigheden” kan dat niet doorgaan op
die datum. Het rollen van de ballekens is verschoven naar daags vóór de
bierfeesten.
We rollen dus onze bijna vierduizend “Paterballekens” die we op de bierfeesten
serveren met een “Hete Nonnekens”-dipsaus op donderdag 25 oktober 2018 om
19u in de keuken van Zaal Familia.
Curieus welk bier er dit jaar in gaat? Zin om te komen meedoen? Dan verwachten
we u om 19u in de keuken van Zaal Familia, Aarschotsebaan 105, 2590 BerlaarHeikant.
Laat aub per kerende iets weten (of via info@heikantsebierliefhebbers.be, of bel 0474 842 645 – Fons)

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
VRIJDAG 21 DECEMBER 2018

KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT
Rechtzetting: We waren in ons papieren ‘t Bierboekske nr 105 blijkbaar niet in vorm
wat de data betreft... De Kerstshopping met Kerstmarkt werd daarin verkeerdelijk
aangekondigd voor zaterdag 22 december 2018 – en dat moest vrijdag 21 december
2018 zijn – bij deze dus (men zegge het voort).
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