e-nieuwsbrief # 149

(18 oktober 2022)

HELP ONS HELPEN !
Onze ondervoorzitter Jos Gysels en zijn echtgenote Rita Bogaerts hadden op 19 & 20 augustus van
ons Goed Doel Weekend bij brasserie Fantôme in het Ardense Soy (ten voordele van vzw Den Draai
Heist-op-den-Berg) mee 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 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 hadden 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 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.
Je kan ook nog inschrijven op onze

SAMENAANKOOP GOUDEN CAROLUS CUVÉE VAN DE KEIZER
We krijgen van brouwerij Het Anker weer een mooie korting. In het verleden ‘verdeelden’ we die
korting (eerlijk) tussen degenen die een bestelling plaatsten en onze clubkas. Het bestuur heeft nu
beslist die korting niet aan u te geven en ook niet zelf te houden. We gaan die schenken aan Jos en
Rita, wiens huis en inboedel op zondag 21 augustus jammerlijk in de vlammen opging. We rekenen
er op dat onze leden en hun vrienden Jos en Rita mee een hart onder de riem zullen steken!
U kan bestellen tot eind van de week op info@heikantsebierliefhebbers.be, of bellen naar 0474
842 645 (Fons). Wij halen dan de samengevoegde bestellingen af in de brouwerij, en u kan de uwe
komen ophalen tijdens onze 34ste Heikantse Bierfeesten (of op afspraak op een ander moment).
Prijs
Gouden Carolus Cuvée vd Keizer Imperial Dark 2022 kost € 7,50/fles van 75 cl
Gouden Carolus Cuvée vd Keizer Imperial Blond 2022 kost € 7,00/fles van 75 cl
Gouden Carolus Whisky Infused kost € 9,00/fles van 75 cl
Een tip: binnenkort is het december – geschenkenmaand (de Sint, de Kerstman, Oud & Nieuw,…),
en dat geeft schoon af, zo’n paar mooie flessen lekker bier…
Ongeveer € 2,00/fles gaat naar Jos & Rita.

1|Page

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJEN
(Zondagen 23/10 & 20/11 & 11/12/2022)
De proeverijen gaan 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. Meedoen? Mail info@heikantsebierliefhebbers.be of bel
0474 842 645 ter bevestiging aub.

34ste HEIKANTSE BIERFEESTEN
(Vrijdag 28, zaterdag 29 & zondag 30/10/2022)
Bierfeesten zoals die van De Heikantse Bierliefhebbers organiseren is geen sinecure. Niet alleen de
dagen zelf, maar er komt ook heel wat voorbereiding bij kijken… Sommigen onder u werden al
gecontacteerd met de vraag om te komen helpen. Anderen (nog) niet. Nieuwe helpende handen
zijn altijd welkom. Daarom hieronder nog eens de ‘mogelijkheden’ om een handje te komen
toesteken.

DONDERDAG 27 OKTOBER
Vanaf 08u30 zijn we in zaal Familia om alles daar op orde te zetten (zaalindeling, versiering,
frigo’s leegmaken om er nadien ons eigen bier in te steken, glazen spoelen, bierkot achter de
frigo’s leegmaken, … enzovoort).
Vanaf 16u30 halen we ons bier naar de zaal.
Om 19u00 rollen we een paar duizenden van onze fameuze ‘patersballekes’ in de keuken van zaal
Familia.

VRIJDAG 28 OKTOBER
Vandaag pikken we in zaal Familia in waar we gisteren gestopt zijn; er is nog vanalles te doen: de
buitentoog installeren, kaas snijden in de keuken, broodjes smeren en beleggen, bestelbonnetjes,
prijslijsten en bierkaartboekjes op de tafels leggen, de tombola opstellen, enzovoort enzoverder…
Om 20u00 gaan onze 34ste Heikantse Bierfeesten echt van start. We kunnen alle hulp gebruiken!
Tappers achter de zaaltoog, achter de ‘buitentoog’, glazenspoelers, in de koffiehoek, hulp in de
keuken, achter de pc, aan de inkom/tombola, tombolalotjesverkopers, garçons en garçeuzes, ….

ZATERDAG 29 OKTOBER

Vanaf 14u00 brengen we de zaal terug in orde, zodat we om 15u00 de deuren kunnen openen
voor het publiek.
Zowel in de namiddag als ’s avonds kunnen we weer iedereen die een handje wil toesteken
gebruiken – er is werk genoeg.

ZONDAG 30 OKTOBER
Vanaf 14u00 brengen we de zaal nog een keer terug in orde, zodat we om 15u00 de deuren
kunnen openen voor het publiek.
Zowel in de namiddag als ’s avonds kunnen we weer iedereen die een handje wil toesteken
gebruiken – er is werk genoeg.

MAANDAG 31 OKTOBER
Vanaf 08u30 zijn we paraat aan zaal Familia om alles ‘in zijn oorspronkelijke staat’ te herstellen:
ons leeggoed sorteren en wegbrengen, de nog volle flessen uit de frigo’s halen en wegbrengen, de
buitentoog ontmantelen, de zaalbieren terug op hun plaats zetten, onze glazen inpakken en de
zaalglazen terugplaatsen, in de keuken alles afwassen en netjes terugplaatsen, de versieringen in
de zaal wegnemen, … honderd en één dingen zijn er te doen!
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Tijd en goesting om er mee voor te zorgen dat onze bezoekers in de beste
omstandigheden geriefd worden? Of zie je jezelf helpen bij de opbouw en/of de nazorg?
Bel voorzitter Luc Naets (0478 400 689) of stuur een mailtje naar
info@heikantsebierliefhebbers.be met wat je wil doen en wanneer.
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TEERFEEST
(Vrijdag 9 december 2022)
‘Den Biggy’ gaat ons op vrijdag 9 december 2022 in zaal Familia nog eens extra verwennen met
heerlijke met bier bereide spijzen. We sluiten hiermee het werkjaar af in schoonheid.
Op Het Menu:
-

Aperitief van de bierclub

-

Tomatengroentensoep met balletjes en Hommelbier

-

Koud buffet: abdij- & trappistenkazen, charcuterie, pekelharing, assortiment groenten en
sauzen, brood

-

Warm buffet: tongrolletjes met Blanche Super 8, stoofvlees met Duchesse de Bourgogne,
pasta met boschampignons en Gouden Carolus Tripel, krielaardappeltjes met rozemarijn en
Gouden Carolus Festiva (Indulgence 2022), warme groentjes

-

Dessert van de bierclub

We hanteren 3 soorten deelnameprijzen:
-

Voor onze helpers: € 20,00/persoon
Voor onze leden niet-helpers: € 50,00/persoon
Voor de niet-leden niet helpers: € 55,00/persoon

U kan inschrijven tot en met zondag 27 november 2022. Uw inschrijving is geldig op het
ogenblik dat we het verschuldigde bedrag hebben zien verschijnen op rekening
BE82 9730 2352 5968 van De Heikantse Bierliefhebbers.
Vermeld ‘teerfeest’ + namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Veggie is mogelijk,
ook vermelden bij inschrijving aub.
We beginnen om 20u00, maar openen de deuren van de zaal om 19u00 voor het aperitief.
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