e-nieuwsbrief # 134

(15 januari 2021)

CORONA:
Corona houdt ons ook begin 2021 in de ban, dus hier is de eerste nieuwsbrief
met afgelastingen van activiteiten:

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJEN
(zondag 17 januari & zondag 14 februari 2021) AFGELAST!
NIEUWJAARSDRINK & AV
(zaterdag 23 januari 2021) AFGELAST!
WANDEL- & FOTOZOEKTOCHT
(vanaf de cafés terug open mogen tot ???)
Onze Wandel- en Fotozoektocht die al had moeten bezig zijn zal toch doorgaan,
maar later dan voorzien. Startdatum is de dag dat we terug op café mogen. De
einddatum die voorzien was op Paasmaandag 5 april 2021 zal opgeschoven
worden zodat de Wandel- en Fotozoektocht toch minimum 2 maand zal kunnen
gewandeld worden. Meer nieuws hierover later.

LIDGELD 2021
Ruim één derde van onze leden van vorig jaar hebben al hernieuwd voor 2021.
Was u daarbij? Prima! En bedankt voor het vertrouwen! Was u het vergeten?
Doe het dan nu.
Voor 2021 bedraagt het te betalen lidgeld € 25,00 als A-lid en € 20,00 als B-lid.
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 B-lidmaatschap, 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
Tot hier deze korte nieuwsbrief – hopelijk volgende keer plezanter nieuws. Hou
het veilig!

