e-nieuwsbrief # 148

(6 september 2022)

HELP ONS HELPEN !
Onze ondervoorzitter Jos Gysels en zijn echtgenote Rita Bogaerts hadden op 19 & 20 augustus
2022 mee van ons Goed Doel Weekend bij brasserie Fantôme in het Ardense Soy (ten voordele van
vzw Den Draai Heist-op-den-Berg) een succes gemaakt. Ze hadden er samen met de andere
helpers keihard voor gewerkt, en de vreugde om een geslaagd weekend was groot die
zaterdagavond.
Vroeg in de morgen van zondag 21 augustus 2022 echter, kregen zij vreselijk nieuws: hun huis
stond in brand!
In allerijl reden we naar Kessel. Vijf-zes brandweerwagens stonden nog in de straat, maar van hun
huis en de inboedel schoot niets meer over. Alles was weg! Zij hebben niets meer.
Op slag van de 7de hemel naar de diepste miserie…
Buren, vrienden en familie zetten spontaan hulpacties op poten – ook wij van De Heikantse
Bierliefhebbers blijven niet werkeloos toezien en plannen acties en activiteiten ten voordele van Jos
en Rita. Hou daarvoor ons ’t Bierboekske, onze website, deze nieuwsbrief en onze Facebookpagina
in de gaten.
Wie nu al financieel wil steunen kan terecht op de crowdfunding-rekening
BE66 0829 0046 2643. Dit is een gezamenlijke rekening van Jos & Rita – deze centen
moeten nergens meer passeren voor ze bij hen terechtkomen.

ERFGOED - OPEN MONUMENTENDAG
(zondag 11/09//2022)
Nu zondag is het Open Monumentendag. De gemeente Berlaar stelt dan in de pastorij te BerlaarHeikant foto’s uit de oude doos tentoon en zal aan de bezoekers vertellen wat er met de pastorij en
de aanpalende ‘hof van de pastoor’ te gebeuren staat in de nabije toekomst.
‘Onzen hof’ was tientallen jaren lang de ‘thuis van de meisjeschiro’ van Berlaar-Heikant. Er wordt
officieel afscheid genomen van die geschiedenis. Wij van De Heikantse Bierliefhebbers mogen de
bezoekers verblijden met een drankje.
U bent uiteraard welkom!
Meer info:
Berlaar

Leer Berlaarse duurzame gebouwen kennen tijdens Open Monumentendag 2022 |

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJEN
(Zondagen 25/09, 09/10 & 20/11/2022)

Aandacht! Aandacht!
De proeverij die voorzien was voor nu zondag 11 september 2022 wordt wegens Open
Monumentendag verschoven naar zondag 25 september 2022.
Ze gaat zoals gewoonlijk door in ons lokaal en/of hof van de pastorie aan de Heistsebaan te 2590
Berlaar-Heikant, recht tegenover huisnummer 34.
We starten om 15u00 en doen door tot na 18u00. We proeven oude en jonge (soms nieuwe)
bieren. Binnen- en buitenlandse bieren. Straffe en minder straffe bieren. Allez, allerhande soorten
bieren.
We doen ook nog steeds verder met ons zogenaamd “Tripelkampioenschap”: twee reeksjes van
drie tripels worden blind geproefd en wat we willen weten is welke van de drie “de minste” is – die
mag in ’t vervolg niet meer meedoen....
We proeven ook bij elk bier eenzelfde kaas – zo leren we bij welk bier de betreffende kaas het
beste past.
Deelname in de kosten bedraagt € 7,50.
Wil je meedoen? Graag een mailtje (info@heikantsebierliefhebbers.be) of telefoontje (0474 842
645) ter bevestiging aub.
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