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e-nieuwsbrief # 123 (3 november 2019) 
  
Als ons dat gemeld wordt, maken wij graag reklame voor biergerelateerde activiteiten van leden, bier-van-de-
maand-cafés, verenigingen, enz... 
 

Zo een aanrader zijn de “BIERTAFELS” van café ’t HOEKSKE, Bergstraat 2a, 2220 Heist-op-den-Berg. 

 
Je krijgt tijdens zo’n “biertafel” deskundige uitleg over de betreffende 
brouwerij en (een deel van) haar bieren – én je mag er gratis van 

proeven, uiteraard ! 
 
Zij gaan telkens op een dinsdagavond door en men begint om 20:00 
uur (stipt!). Je hoeft niet per sé in te schrijven, maar een seintje geven 
dat je komt mag steeds...  
 
Op het programma: 

  

12 november 2019: Brouwerij Cristal-Alken/Tankbier en Affligem 
3 december 2019: ‘t Hofbrouwerijke 
21 januari 2020: Brouwerij Westmalle                                             
18 februari 2020: Brouwerij Den Druppel     
24 maart 2020: Brouwerij Enigma 
 

gratis, plezant, leerrijk....en proeven hé... 

 
Zondag 17 november 2019: ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ  
 

Van 15u tot nà 17u in ons lokaal in onze “biertuin” aan de Heistsebaan schuin tegenover huisnummer 36 te 2590 

Berlaar-Heikant. 
 

Deelname in de kosten bedraagt voor de leden € 7,50, voor de anderen € 10,00.   Iedereen is welkom ! 
 

Zondag 08 december 2019: ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ  
 

Van 15u tot nà 17u in ons lokaal in onze “biertuin” aan de Heistsebaan schuin tegenover huisnummer 36 te 2590 
Berlaar-Heikant. 
 

Deelname in de kosten bedraagt voor de leden € 7,50, voor de anderen € 10,00.   Iedereen is welkom ! 
 

Vrijdag 20 december 2019:  
4de KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT BERLAAR  

 
Net als vorig jaar “staan” wij weer op de Kerstshopping & Kerstmarkt in onze moedergemeente Balder...  
 
Dit sfeervol kerstevenement gaat door op en rond het marktplein van Berlaar. Het lokaal bestuur (onze vroede 
vaderen en moederen zeg maar) zorgt voor een magische kerstsfeer door onder andere een straatgoochelaar, een 
rondtrekkend covergroepje en steltenlopers met lichtjes uit te nodigen. De kerstman (ho-ho-hoo!) is natuurlijk van 

de partij...en wij ook (gloe-gloe-gloe!). 
 

Van 18:00 uur tot 24:00 uur schenken wij een 
aantal kerst- en winterpareltjes van onze 
biercultuur. 
 

Wil je in de namiddag komen helpen opstellen of 
na middernacht helpen opruimen, graag ! Laat 
desgevallend iets weten (stuur een mailtje retour 
met wat je wil doen). 
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 Zaterdag 21 december 2019: DAGREIS (REIS HELPERS)  

 

Deze “Reis Helpers” belooft een klapper te worden: Ziehier wat onze reisverantwoordelijke JiGo ineengebokst 
heeft: 
 
Programma: 

- 08:00 u vertrek met de bus op ’t Cardijnplein te Berlaar-Heikant 
- 10:20 u – 12:00 u bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik 
- 12:30 u – 14:40 u middagmaal bij “Ferme Balthazar” in Moeskroen 
- 15:30 u – 18:00 u bezoek (rondleiding + degustatie) aan “brouwerij de Ranke” 
- 20:00 u – broodje en afsluiten in café ’t Gehucht op de Hei 

 
In het Tabaksmuseum komen we alles te weten over de geschiedenis van de tabak, over de invloed die de 

tabaksindustrie (gehad) heeft op de streek, over “smoren, sjieken en snuiven” van tabak, over het gebruik van 
tabak in streekspecialiteiten allerhande.  
 
In de Museumherberg “In de Grooten Moriaen” kunnen we bovendien genieten van hun biertjes Bruynen 
Moriaen of Bleeken Moriaen (gebrouwen bij Van Eecke). Wie was (is) Moriaen ? Ook deze vraag zal beantwoord 

worden... 

 
Ferme Balthazar zal onze middaghonger stillen zodat we perfect gewapend zijn voor de hoofdmoot van onze 
dagreis, een bezoek met degustatie aan  
 
Brouwerij de Ranke. We kennen de brouwerij eigenlijk al van vóór ze bestond (ze heette in eerste instantie 
Brouwerij Nino Bacelle). Toen we in 1994 onze Reis Helpers van toen gingen voorbereiden, “betrapten” we Nino 
toen hij bij Brouwerij Deca in Woesten zijn eerste Guldenberg “in ’t groot” aan ’t brouwen was. De rest is 

geschiedenis (met veel dank aan “onze” Jules...). 
 
Toch even vermelden dat De Heikantse Bierliefhebbers de allereerste klanten waren van Nino, iets om ook 
vandaag nog fier op te zijn ! 
 
Hoe brouwerij De Ranke er op vandaag voorstaat ? Dat zullen we ter plaatse leren tijdens de rondleiding en de 
“achteraf” in hun in maart 2018 geopende “Taproom” van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op het landschap 

van Dottenijs. 
 
Kostprijs 
 
De kostprijs van dit alles is niet min: bus, inkom museum, gids museum, middagmaal, bezoek + degustaties 
brouwerij, broodje ’s avonds, tractaties van de kas, dat alles komt ons op plusminus € 70,00 per persoon... 

 
Dat is dan ook de prijs die niet-leden die willen meegaan betalen: € 70,00. 
 
Leden die willen meegaan betalen € 65,00. 
 
Voor onze helpers legt de club niet minder dan € 55,00 bij. Onze helpers betalen dus slechts € 15,00 ! 
 

Je kan inschrijven tot en met zondag 8 december 2019. Mail naar info@heikantsebierliefhebbers.be of bel/sms 
0474 842 645 (Fons).  
 

Je inschrijving is pas geldig wanneer het verschuldigde bedrag op rekening BE82 9730 2352 5968 van Heikantse 
Bierliefhebbers verschenen is.  
 
Wenst ge veggie te eten ? Vermeld dat dan ook bij inschrijving aub.  
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