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e-nieuwsbrief # 104  
van De Heikantse Bierliefhebbers vzw (21 december 2017) 
 
• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – VRIJDAG 22 DECEMBER 

 
Van 18u tot 24u zijn we present op de KERSTSHOPPING op het verkeersvrije Marktplein te 2590 
Berlaar. In onze stand op de parking (kant Dorpsstraat) bieden we u enkele lekkere, hartverwarmende 
biertjes aan: Den Drupneuze, Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2017, Gouden 
Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused, La Botteresse Noire en ons gloednieuwe, verse 
brouwsel ’n H-ke.  
 
Wie wat sterkers wil gerieven we uiteraard ook: Esprit Quintine (46°), Eau de Bière (32° - basis 
Tripel Kanunnik), Double W Gin (43,7° door stokerij  Wilderen met maar liefst 21 verschillende 
kruiden gestookt), Gouden Carolus Single Malt Whisky (46°), Wild Weasel Single Cask Single 
Malt Whisky van Stokerij Wilderen (46°) en 3 hier niet zo bekende Oostenrijkse whisky’s (ééntje 
op basis van haver-mout (42°), één op basis van rogge-mout (41°) en één op basis van spelt-mout 
(42°). 
 
Tip: Wie nog niet goed weet wat te doen in de namiddag mag om 13u30 altijd komen helpen opstellen 
op de Markt in 2590 Berlaar...   

 
• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 23 DECEMBER 2017 

 
P.U.B. (Pop Up Bierproeverij) – Swanekelder (Den Afgrond), Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg 
 
Van 15u tot 17u bieden De Heikantse bierliefhebbers toevallige en niet toevallige aanwezigen gratis 4 biertjes aan. 
Zal je ze herkennen aan de hand van de verstrekte gegevens?  
 
Volgende P.U.B: zaterdag 13 januari 2018 in Café In ’t Geniep, Beerzelplein 29, 2580 Beerzel 
 
Voor de P.U.B. van februari 2018 hebben we nog geen locatie – iemand een idee? Laat maar weten.... 
 
• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – VAN 5 JANUARI 2018 T.E.M. 8 APRIL 2018 

 
Wandel- & fotozoektocht 
 
Onze eerste wandel- & fotozoektocht vertrekt in café ’t Gehucht, Aarschotsebaan 123, 2590 Berlaar-Heikant 
(donderdag gesloten). De afstand van het te bewandelen parkoers is minder dan 3 km, en passeert langs Café 
Den Hoek en Café ’t Centrum. Het is de bedoeling dat ge de 40 bij uw inschrijving meegegeven foto’s onderweg 
herkent en ze in de juiste volgorde op het te bewandelen parcours plaatst. 
 
Inschrijvingsformulieren (routeblad, foto’s + reglement) zijn te bekomen in café ’t Gehucht tijdens de 
openingsuren (vanaf 10u30, zondag vanaf 09u00). U betaalt € 7,00 en gaat aan de slag. Uw ingevulde 
deelnameformulier moet ten laatste binnenkomen op maandag 9 april 2018 op de maatschappelijke zetel: De 
Heikantse Bierliefhebbers vzw, Aarschotsebaan 77, 2590 Berlaar. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 15 april 2018 om 14u00 in het bierclublokaal in de hof van de pastorie 
aan de Heistsebaan te Berlaar-Heikant (ingang schuin tegenover huisnummer 36). Iedere deelnemer ontvangt een 
prijs. 
 
• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZONDAG 14 JANUARI 2018 

 
Zondagnamiddagproeverij 
 
In onze biertuin aan de Heistsebaan te Berlaar-Heikant (recht tegenover huisnummer 36). 
 
Op het programma: Iets ouds, een paar bieren om te vergelijken, voortzetting van ons Tripelkampioenschap, iets 
buitenlands, en wie weet wat nog allemaal.... 
 
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. 
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• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 20 JANUARI 2018 
 
Nieuwjaarsdrink 
 
Om te beginnen verwelkomen we u om 20u in ons clublokaal met een welkomstdrankje op kosten van de club.  
 
Daarna, niet noodzakelijk in deze volgorde 

- Stellen we u uw (ver)nieuw(d) bestuur voor de komende jaren voor.  
- Geven we u bij monde van de penningmeester inzage in onze financiële boeken.  
- Deelt onze ledenverantwoordelijke (of zijn bevallige assistente) de nieuwe lid- en bvdmkaarten 2018 uit. 
- Presenteren we u onze plannen voor 2018. 
- Maken we bekend welk Goed Doel we in 2018 uitgekozen hebben. 
- Tonen we op ons TV-scherm doorlopend een fotoshow over wat we in 2017 zoal uitgespookt hebben. 
- Kunt u uw “volle kaart 2017” inwisselen voor een getrouwheidscadeautje. 

 
De dobbelstenen zullen – zoals we dat al een aantal jaren gewend zijn – daarna bepalen of we op het einde van de 
avond/nacht met een platte portemonnee naar huis moeten, of, als het lot ons gunstig gezind is, er nog wat 
centjes overblijven... Dame Fortuna, voor de Romeinen de geefster van alle geluk, is u bij het dobbelstenen 
gooien hopelijk gunstig gezind: hoe minder ogen ge gooit, hoe goedkoper uw drank wordt... 
 
• HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – LIDGELD 2018 

 
Er zijn vele dingen die in het leven telkens weer terugkomen. De vier seizoenen bijvoorbeeld, in de vorm van een 
“quattro stagioni-pizza” (4 verschillende ingrediënten: artisjokharten, olijven, champignons en ham), of als “De 
Vier Jaargetijden”-vioolconcerten van Antonio Vivaldi, of gewoon als lente, zomer, herfts en winter. Wat ook altijd 
terugkomt: zonneschijn na regen, berouw na de zonde, vreugde na droefheid, voldoening na geleverde 
inspanning,... Sinterklaas komt ook jaarlijks langs, de Klokken van Rome, de Paashaas, de Kerstman, Halloween, 
de Belgische Nationale Feestdag op 21 juli (of 10 dagen eerder voor de Vlamingen), uw verjaardag, oud- en 
nieuwjaar, ... Er is geen ontkomen aan, aan al die dingen die terugkomen... 
 
Deze inleiding om u te zeggen dat uw lidgeld 2017 van De Heikantse Bierliefhebbers zo goed als op is, en dat het 
tijd wordt uw lidmaatschap te hernieuwen... 
 
Voor 2018 heeft uw bestuur het te betalen lidgeld vastgesteld op € 20,00 als B-lid (alleen Heikantse 
Bierliefhebbers) en € 25,00 als A-lid (Heikantse Bierliefhebbers + Zythos vzw). U kan dit bedrag storten op 
BE69 8508 8545 3178 (BIC: NICABEBB) van De Heikantse Bierliefhebbers. Vermeld “lidgeld 2018” en ook voor wie 
het lidmaatschap bedoeld is aub. 
 

								 	
	
Opgelet!  
 
Sommige B-leden van vorig jaar hebben bij hun hernieuwing voor 2018 hetzelfde bedrag als vorig jaar (€ 15,00) 
overgeschreven, dat is dus eigenlijk € 5,00 te weinig... 
 
Sommige A-leden van vorig jaar hebben bij hun hernieuwing voor 2018 hetzelfde bedrag als vorig jaar (€ 20,00) 
overgeschreven, dat is dus eigenlijk € 5,00 te weinig... 
 
Maar dat kan natuurlijk met een kleine moeite rechtgezet worden... Mogen we op uw goodwill rekenen? 
 


