e-nieuwsbrief # 133

(9 december 2020)

CORONA:
Hopelijk is dit de laatste e-nieuwsbrief met “afgelast”-mededelingen. Als we allemaal
nog efkes ons best blijven doen en de opgelegde regels volgen, zullen de cijfers
hopelijk blijven dalen tot een aanvaardbaar niveau. Temeer daar men 2021 positief
zal kunnen inzetten en beginnen vaccineren, waaruit dan logischerwijze
versoepelingen volgen. Duimen maar!

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ
(zondag 13 december 2020) AFGELAST!
Toen kwam een varkentje met een lange snuit en was ’t vertelselke van 2020 uit!

UITZONDERLIJKE BIERSTOCKVERKOOP!
Je kan nog altijd de bieren die uw club in stock heeft staan bestellen tegen een
gunstige prijs. Vul daarvoor het bestelformulier in de extra bijlage bij deze enieuwsbrief in en mail het naar info@heikantsebierliefhebbers.be. Je kan het formulier
ook downloaden van onze website www.heikantsebierliefhebbers.be. De aangeduide
prijzen zijn inclusief leeggoed.
Goed Doel bijdrage: er is van onze Goed Doel-activiteiten dit jaar niet veel in huis
gekomen, maar je kan nog altijd je steentje bijdragen door uw bestelling thuis te
laten afleveren. Indien mogelijk brengen we het bier dan zelfs per fiets naar u thuis!
Op deze manier hopen we de “sponsorfles” van Rudy & Jan met hun vermetel
plan (zie blz 4 van deze nieuwsbrief) te spekken. Merci alvast voor uw 10 percentjes
extra! We kontakteren u om af te spreken voor de levering of afhaling – vergeet niet
uw telefoonnummer te vermelden.
Aan huis bestelling kan in Berlaar-Heikant, Berlaar, Gestel, Koningshooikt, Lier,
Heist-op-den-Berg, Hallaar, Booischot, Itegem, Wiekevorst, Schriek, Putte, Beerzel,
Nijlen, Bevel, Kessel, Hulshout, Houtvenne, Westmeerbeek.

ZIT GE EEN BEETJE IN DE KNOEI OMDAT GE NOG
SNEL EEN CADEAUTJE MOET KOPEN?
De Heikantse Bierliefhebbers hebben in dit geval een oplossing voor uw probleem.
Zythos vzw heeft in 2019 twee prachtige, luxueus geïllustreerde boeken uitgegeven,
één met een serieuze brok brouwerijgeschiedenis, en één met een verzameling
lekkere biergerechten.
U kan bovendien € 10,00 korting profijt doen als u de boeken via uw club bestelt.
“Een Vleugje Nostalgie” (298 blz) van de hand van Casimir Elsen bundelt 46
bijdragen over brouwerijen die al minstens 20 jaar verdwenen zijn als brouwerij,
maar waarvan nog zichtbare sporen overgebleven zijn in het straatbeeld. De
winkelprijs voor dit boek is € 30,00. Bestelt ge het via uw vereniging betaalt ge
slechts € 24,00.
1|Page

“Aan Tafel met Sint-Arnoldus” (129 blz) geeft u een aantal tips voor het
combineren van gerechten met bier. Je krijgt 53 recepten van de hand van Han
Hidalgo. Er wordt telkens vermeld waarom het vernoemde bier bij een gerecht past,
zij het als ingrediënt, zij het als begeleidende drank. Het boek is mooi geïllustreerd
met knappe foto’s en de bereidingswijze van de gerechten wordt simpel en duidelijk
uitgelegd. De winkelprijs voor dit boek is € 20,00. Bestelt ge het via uw vereniging
betaalt ge slechts € 16,00.
Hoe bestellen? Stuur een mailtje naar info@heikantsebierliefhebbers.be of bel
0474 842 645 (Fons) met uw bestelling en wij doen de rest. Wil je de boeken eerst
eens bekijken? Ze liggen ter inzage in ons lokaal in de hof van de pastorie.

GOED DOEL CHOCOLADE
Zoals vorige jaren lieten we ook nu weer lekkere Goed Doel Chocolade maken bij de
Artisanale Chocolaterie Defroidmont in Erezée. Je kan kiezen uit:
-

-

-

-

Tablet melkchocolade 75g  € 3,00
Tablet witte chocolade 75g  € 3,00
Tablet pure chocolade 75g  € 3,00
Zakje assortiment mignonnettes 25 stuks  € 9,00
Pot choco 400 g zonder toegevoegde suiker  € 9,50
Pot pure hazelnootchoco 400 g  € 9,50

-

Je kan bestellen bij
-

-

Leen  0497 455 804 / minne53@hotmail.com
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-

Fons  0474 842 645 / alfons.minne@telenet.be
Of via info@heikantsebierliefhebbers.be

En mits afspraak kan je je bestelling afhalen tijdens je coronawandeling op de Hei
in de hof van de pastorie aan de Heistsebaan recht tegenover huisnummer 34.
Contactloze betaling is indien gewenst mogelijk via Payconiq.

ONS GOED DOEL 2020/2021: EMILIUSHOEVE BEVEL
De Emiliushoeve (zo genoemd naar de vorige eigenaar, boer Emiel) aan de
Herdersstraat te Bevel is een zorgboerderij waar 34 mensen met een verstandelijke
beperking gedurende de dag met ondersteuning komen werken.
Op de hoeve in de keuken zorgen zij voor de maaltijden, in de houtwerkplaats worden
diverse producten gemaakt, zij werken op de varkenskwekerij (Duroc
scharrelvarkens) en helpen bij de Groendienst van de gemeente Nijlen. We weten
allemaal dat er op de boerderij altijd “wel wat te doen” valt, dus zij worden ook
ingezet bij het uitvoeren van klussen allerhande en op de velden van de boerderij
telen zij doorheen het jaar een 40-tal groenten.
Eén van de grote wensen is een nieuwe zorgwerkplaats waar de vele groenten die in
samenwerking met Herdershof ter beschikking zijn, verwerkt worden tot soep. De
bedoeling is om over een jaar te starten met een soepronde in de omgeving. De
naam van de werkplaats is er al: “SOEP ’T ERIN”.
Deze werkplaats zal ook voor inkomsten zorgen zodat nog meer mensen kunnen
starten op de Emiliushoeve.
Het zijn allemaal mensen met een zorgbudget. Besparingen in de sector zijn er de
oorzaak van dat hun zorgbudget kleiner wordt, wat er dan weer toe leidt dat zij
dikwijls in plaats van een volle week nog maar vier dagen of minder “kunnen gaan
werken”. Iets wat voor die mensen moeilijk te begrijpen is. “Doe ik het niet goed
misschien? Waarom mag ik vrijdag niet meer gaan werken?”.
Emiliushoeve Bevel besliste om niét te beknotten op de werkdagen. M aar daar
moeten centen voor gezocht worden...
Men zou ook willen starten met een grote, mooie “korte keten hoeve verkoop”, waar
de eigen producten kunnen verkocht worden. Groenten en fruit onder de naam
“VELDVOLK”.
Emiliushoeve creëert kansen voor mensen met een verstandelijke beperking, en zorgt
ervoor dat ook zij een eigen plek in onze samenleving vinden zodat ze van betekenis
kunnen zijn in een zo normaal mogelijk en zinvol arbeidsgebeuren. Want arbeid en
engagement is een recht voor iedereen. En deze doelgroep heeft ook veel kwaliteiten,
die met een beetje ondersteuning van grote waarde zijn voor de samenleving.
Extra info: https://www.emiliushoeve.be
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HET VERMETEL PLAN VAN RUDY & JAN
Rudy “Pint” Van Gijsel en Jan Van Dyck zouden met de fiets op 15 augustus 2020 ’s
morgens op de Hei vertrekken om later op de dag in Soy op ons Goed Doel Weekend
aan te komen. Ons weekend ging dit jaar niet door, maar zij blijven trainen naar
2021 toe.
Het doel is om centjes te vergaren voor het goede doel. Je kan hen privé sponsoren,
maar je kan ook een bijdrage doneren in de “sponsorfles” die ons vergezelt op al onze
activiteiten. Of je kan een financiële aanmoedigingsbijdrage storten op onze Goed
Doel-rekening BE31 9733 8001 9055. Alle bedragen zijn welkom, grote én kleine...
Vermeld dan wel “sponsoring fietsers” aub.
Je kan ook met de mannen meefietsen: neem daarvoor contact op met Jan (0491 358
653) of met Rudy (0471 754 329) om de nodige afspraken te maken.

LIDGELD 2021
De tijd staat niet stil, en nu is het weer tijd om uw lidgeld 2021 over te maken.
Sommigen hebben zich al “in regel gesteld” voor 2021. De meerderheid echter nog
niet.
Voor 2021 bedraagt het te betalen lidgeld € 25,00 als A-lid en € 20,00 als B-lid. A-lid
betekent dat u lid bent van De Heikantse Bierliefhebbers én van Zythos vzw, de
nationale bierconsumentenvereniging waar De Heikantse Bierliefhebbers bij
aangesloten zijn. B-leden zijn alléén lid van De Heikantse Bierliefhebbers. Hieronder
nog een keer de voordelen van het lidmaatschap:
B-lid
(U betaalt 20,00 euro en bent lid van
De Heikantse Bierliefhebbers)
* u bent lid van de grote vriendenkring
die De Heikantse Bierliefhebbers is
* u ontvangt driemaandelijks ons
clubtijdschrift ’t Bierboekske
* u geniet korting op onze eigen
activiteiten
* u mag elke maand in alle
deelnemende bier-van-de-maand-cafés
op vertoon van uw lidkaart één gratis
bier van de maand consumeren (als 2de
consumptie)
* u krijgt een heel jaar bierplezier

A-lid
(u betaalt 25,00 euro en bent lid van
De Heikantse Bierliefhebbers én van
Zythos vzw, de nationale
bierconsumentenvereniging)
* u geniet van alle voordelen van het Blidmaatschap, plus:
* u krijgt kortingen op de activiteiten
van onze bijna 40 zusterverenigingen
* u krijgt korting op het Zythos
BierFestival, het grootste bierfestival in
België
* u ontvangt driemaandelijks het full
color biermagazine De Zytholoog
* u levert een substantiële bijdrage aan
onze Belgische biercultuur en geeft de
stem van De Heikantse Bierliefhebbers
meer gewicht, binnen Zythos en in ’t
algemeen

Het rekeningnummer waarop u uw lidgeld 2021 kunt overschrijven is:
BE92 1030 6321 0423 ten name van De Heikantse Bierliefhebbers vzw
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