e-nieuwsbrief # 115

(23 december 2018)

Beste,
Ziehier onze laatste e-nieuwsbrief van ’t jaar 2018. Het is vandaag een druilerige, kille regendag –
geen weer om vrolijk van te worden... Maar wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dus
treur niet, integendeel, wees vrolijk! Want vandaag bestaat Kaffee Den Afgrond 25 jaar – en dat
wordt gevierd in De Swa(e)nekelder (alias “Den Afgrond boven op den Berg”),
Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg.

Zondag 23 december 2018 van
20:00 - 23:59
GULDEN DRAAK-avond
Kaffee Den Afgrond viert 25 jaar. Er zijn, naast
Gulden Draak natuurlijk ook tal van Kerst- en
Winterbieren te verkrijgen
Iederéén welkom !

Vrijdag 28 december 2018 van
20:30 - 22:30
VINYK-avond
AFGROND-DEEJEES spelen vinyl uit vergane glorie.
Iederéén welkom.
Inkom gratis.
Deejees:
Bitte ein Bit
Ronald Muylle (meer dan 30 jaar ervaring
Bert Blommens Kringloop Collection
Von Dresshosen
Saint-Jim & Skyp Lens

Zaterdag 5 januari 2019
WANDEL-FOTOZOEKTOCHT HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
Onze tweede Wandel-Fotozoektocht (afstand: 2,3 km) op de Hei gaat op 5 januari 2019 van start.
Vertrek, inschrijvingsformulieren en reglement: Café ’t Gehucht, Aarschotsebaan 123, 2590 BerlaarHeikant.
De zoektocht loopt tot 31 maart 2019 en uw ingevulde deelnameformulier moet ten laatste
binnenkomen op onze maatschappelijke zetel (Aarschotsebaan 77, 2590 Berlaar-Heikant) op maandag
8 april 2019. Voor de dorstigen: het parkoers passeert aan Café Den Hoek en aan Café Centrum.
Deelname kost € 7,00. Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Prijsuitreiking is op zondag 14 april
2019 om 14u in ons lokaal in de hof van de pastorie aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant.

Zaterdag 6 januari 2019
20:00 zaal Familia, Berlaar-Heikant
WILLEN IS KUNNEN NIEUWJAARSCONCERT
Zondag op onze bierfeesten hebben ze al een voorsmaakje gegeven van hun kunnen. Tijd om eens
“voor echt” gaan te luisteren. En, het weze gezegd: muziek klinkt mooier met een leuk biertje bij de
hand. ’n H-ke misschien?
Inkom 8 euro, voorverkoop 7 euro
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Zondag 13 januari 2019
15:00 – 18:00
ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ
In ons lokaal in de hof van de pastorie, Heistsebaan
(schuin tegenover huisnummer 36), 2590 Berlaar-Heikant.
We beginnen telkens met een oud, vervallen bier met als
doel: “Houden we het nog bij, of gaat het de gootsteen
in?”.
Regelmatig komt er een “spiksplinternieuw bier” op tafel,
of biertjes van een pas opgestarte brouwerij.
Of vergelijken we op elkaar gelijkende bieren. In hoeverre
zijn ze ’t zelfde? Welk vind ik het lekkerste? Of vind ik ze
even lekker. En waarom zou ik dan het duurse bier
aankopen als ik ze allebei even graag lust?
Ben jij meer een tripelman/vrouw? Iedere maand
schotelen we twee reeksjes van drie tripels voor. Wat we
vragen is: “Welke van de drie vind je het lekkerste?”, of liever, “Welke van de drie is de minst
lekkere?”. Die mag volgende maanden niet meer meedoen met ons “tripelkampioenschap”.
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.

Zaterdag 26 januari 2019
20:00 (deuren 19:00) - ????
NIEUWJAARSDRINK
Opgelet!
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we een foute datum aan... Door omstandigheden is onze
nieuwjaarsdrink een week later (op 26 januari dus).
Waar?
In ons lokaal in onze biertuin aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant (schuin tegenover
huisnummer 36). We zetten de deuren open om 19u.
Wat?
- Na het welkomstdrankje overlopen we het voorbije jaar 2018: aan de hand van het overzicht
van de activiteiten (met financieel resultaat) beantwoorden we de vragen wat ging er goed, wat
ging er minder goed en hoe kan het beter?
-

Daarna blikken we vooruit naar 2019, o.a. de bestuurswissel(s) in onze vzw.

-

We stellen u ons Goed Doel 2019 voor.

Tot slot babbelen we gezellig bij en laten we doorlopend foto’s van de activiteiten van 2018 de revue
passeren.

VERKIEZINGEN
Voor twee bestuursfuncties in onze VZW De Heikantse Bierliefhebbers is de ambtstermijn van drie jaar
verstreken en dienen deze opnieuw ingevuld te worden: voorzitter en penningmeester.
Iedereen die lid is kan zich daarvoor kandidaat stellen.
Dit moet schriftelijk op de maatschappelijke zetel (Aarschotsebaan 77, 2590 Berlaar) of per email naar
info@heikantsebierliefhebbers.be gebeuren. De kandidatuur moet binnenkomen ten laatste op 12
januari 2019.
De verkiezing is op 19 januari 2019.

LIDGELD 2019
Vergeet, indien ge het nog niet gedaan hebt, niet uw lidgeld voor 2019 over te maken op BE69 8508
8545 3178 van de ledenadministratie van De Heikantse Bierliefhebbers.
A-lid kost € 25,00, B-lid € 20,00
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