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e-nieuwsbrief # 129 (30 juli 2020) 
  

CORONA EN DE HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS 
 

“Het coronavirus is nog niet helemaal weg”, schreven we in onze vorige nieuwsbrief. 
Vandaag ervaren we dat het opnieuw terrein wint, en stevig... De gevolgen blijven 

dan ook niet uit: 
 

WEEKEND VOOR HET GOEDE DOEL BIJ BR. FANTÔME IN SOY 
(vrijdag 14 & zaterdag 15 augustus 2020) 
 

AFGELAST ! 
 

Met heel veel pijn in het hart moeten we na de laatste aankondigingen van de 

Veiligheidsraad ook een kruis trekken over het Weekend voor het Goede Doel in Soy 
voor 2020.  
 

Wie al heeft gereserveerd en betaald krijgt eerstdaags zijn/haar centjes teruggestort, 

en kan daar dan misschien nog wat choco of chocolade mee kopen. 
 

Omdat de opbrengst van dit weekend één van de belangrijkste bijdragen aan de 

uiteindelijke cheque is, besluiten we ook ineens dat het goede doel ten voordele van 
Emiliushoeve Bevel zal verderlopen in 2021. 
 

Ook de fietsers trainen nog een jaartje langer, zodat hun sponsorfles nog voller 

geraakt. 
 

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ 
(zondag 02 augustus 2020) 
 

AFGELAST ! 
 

Omdat de toegestane bubbels al zo klein zijn en we bovendien in de provincie 

Antwerpen gevestigd zijn kunnen we het risico niet lopen en gelasten we deze 
zondagnamiddagbierproeverij af. 

 

BROUWERIJ OP DE HEI 
(zaterdag 26 september 2020) 
 

Voorlopig houden we deze activiteit aan – we zullen zien hoe de situatie tegen dan 

geëvolueerd is – fingers crossed ! 
 

Waar? In ons lokaal, Heistsebaan, 2590 Berlaar-Heikant 
Wanneer? Zaterdag 26 september 2020 om 20:00 uur 

Kost? € 12,50 pp, over te schrijven op BE82 9730 2352 5968 (vermeld “bouwerij op 
de hei” aub) 
 

Misschien heb je al wel eens gehoord van “Trappist Tribute”, het project van 

boezemvrienden Koen en Kenny uit Aarschot. Zij bezochten wereldwijd de 
trappistenabdijen, zowel diegene die bier brouwen als diegene die andere producten 

maken. Met toestemming van de verschillende abdijen en de IVT (Internationale 
Vereniging Trappist die het Authentic Trappist Product-label toekent), beginnen zij in 

Aarschot “De Kloostergang” (Diestsestraat 7, Aarschot), helemaal gewijd aan 

Trappistenproducten allerhande. 
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Zij komen op 26 september bij ons vertellen over de trappistenabdijen en hun 

producten ! En ze laten ons proeven van: 
 

La Trappe Puur      

Cardena de Misa (zoete miswijn van 15% alc.) +  La Trappe Quadrupel kaas   
La Trappe Witte Trappist  

Half-om-half Westmalle Tripel + Westmalle Extra    
Marillen likeur (Stift Engelszell, Oostenrijk) of Tizona likeur (Monasteri de San Pedro 

de Cardeña, Spanje) 
Rochefort 8 + belegen kaas Westmalle 12+   

Belegen Orval + Orval chocomousse (gemaakt met Orvalbier en Trappistenchocolade 
van de Abbaye de Bonneval, Frankrijk)     
 
 

Bij de tasting krijgen we trappisten brood (Bakkerij Westmalle) , trappisten mosterd 
(Novy Dvur, Tsjechië) en olijfolie (Tre Fontane, Italië).  
 

Door de door u te betalen € 12,50 pp worden de werkelijke kosten niet gedekt, maar 

het tekort wordt door de club bijgepast. 
 

Als we er u nog bijvertellen dat we “voor achteraf” gezorgd hebben voor 
trappistenbier uit Engeland (Tynt Meadow Trappist Ale), Italië (Tre Fontane Sinergia, 

een collab met de Spencer Abdij) en de USA (Spencer Imperial Stout) én we nog wat 

(héél) oude Westvleteren 12 in de aanbieding hebben... 
 

Nù inschrijven is de boodschap – want volzet is volzet... (max aantal 
personen naargelang de corona-voorschriften)!  

 

GOED DOEL CHOCOLADE 
 

Zoals vorige jaren lieten we ook nu weer lekkere Goed Doel Chocolade maken bij de 
Artisanale Chocolaterie Defroidmont in Erezée. Je kan kiezen uit: 

-  

- Tablet melkchocolade 75g  € 3,00 

- Tablet witte chocolade 75g  € 3,00 
- Tablet pure chocolade 75g  € 3,00 
-  

- Zakje assortiment mignonnettes 25 stuks  € 9,00 
-  

- Pot choco 400 g zonder toegevoegde suiker  € 9,50 
- Pot pure hazelnootchoco 400 g  € 9,50 
-  

Je kan bestellen bij  
-  

- Leen  0497 455 804 / minne53@hotmail.com  

- Fons  0494 842 645 / alfons.minne@telenet.be 

- Of via info@heikantsebierliefhebbers.be 
-  

En mits afspraak kan je je bestelling afhalen tijdens je coronawandeling op de Hei 
in de hof van de pastorie aan de Heistsebaan schuin tegenover huisnummer 36. 

Contactloze betaling is indien gewenst ook mogelijk via Payconiq. 
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ZYTHOS BOEKEN 
 

Het gebeurt niet zelden dat je een cadeautje moet kopen of iemand een plezier wil 
doen, maar dat je niet goed weet wàt te geven... Wel, De Heikantse Bierliefhebbers 

hebben in dit geval een oplossing voor uw probleem. Zythos vzw heeft in 2019 twee 
prachtige, luxueus geïllustreerde boeken uitgegeven, één met een serieuze brok 

brouwerijgeschiedenis, en één met een verzameling lekkere biergerechten.  
U kan € 10,00 korting profijt doen als u de boeken via uw club bestelt. 
 

 “Een Vleugje Nostalgie” (298 blz) van de hand van Casimir Elsen bundelt 46 

bijdragen over brouwerijen die al minstens 20 jaar verdwenen zijn als brouwerij, 
maar waarvan nog zichtbare sporen overgebleven zijn in het straatbeeld. De 

winkelprijs voor dit boek is € 30,00. Bestelt ge het via uw vereniging betaalt ge 

slechts € 24,00. 
 

 “Aan Tafel met Sint-Arnoldus” (129 blz) geeft u een aantal tips voor het 
combineren van gerechten met bier. Je krijgt 53 recepten van de hand van Han 

Hidalgo. Er wordt telkens vermeld waarom het vernoemde bier bij een gerecht past, 
zij het als ingrediënt, zij het als begeleidende drank. Het boek is mooi geïllustreerd 

met knappe foto’s en de bereidingswijze van de gerechten wordt simpel en duidelijk 
uitgelegd. De winkelprijs voor dit boek is € 20,00. Bestelt ge het via uw vereniging 

betaalt ge slechts € 16,00. 
 

Hoe bestellen ? Stuur een mailtje naar info@heikantsebierliefhebbers.be of bel  
0474 842 645 (Fons) met uw bestelling en wij doen de rest. Wil je de boeken eerst 

eens bekijken ? Ze liggen ter inzage in ons lokaal in de hof van de pastorie. 
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ONS GOED DOEL 2020/2021: EMILIUSHOEVE BEVEL 
 

De Emiliushoeve (zo genoemd naar de vorige eigenaar, boer Emiel) aan de 
Herdersstraat te Bevel is een zorgboerderij waar 34 mensen met een verstandelijke 

beperking gedurende de dag met ondersteuning komen werken.  
 

Op de hoeve in de keuken zorgen zij voor de maaltijden, in de houtwerkplaats worden 
diverse producten gemaakt, zij werken op de varkenskwekerij (Duroc 

scharrelvarkens) en helpen bij de Groendienst van de gemeente Nijlen. We weten 
allemaal dat er op de boerderij altijd “wel wat te doen” valt, dus zij worden ook 

ingezet bij het uitvoeren van klussen allerhande en op de velden van de boerderij 
telen zij doorheen het jaar een 40-tal groenten. 
 

Eén van de grote wensen is een nieuwe zorgwerkplaats waar de vele groenten die in 
samenwerking met Herdershof ter beschikking zijn, verwerkt worden tot soep. De 

bedoeling is om over een jaar te starten met een soepronde in de omgeving. De 
naam van de werkplaats is er al: “SOEP ’T ERIN”.  
 

Deze werkplaats zal ook voor inkomsten zorgen zodat nog meer mensen kunnen 

starten op de Emiliushoeve. 
 

Het zijn allemaal mensen met een zorgbudget. Besparingen in de sector zijn er de 
oorzaak van dat hun zorgbudget kleiner wordt, wat er dan weer toe leidt dat zij 

dikwijls in plaats van een volle week nog maar vier dagen of minder “kunnen gaan 
werken”. Iets wat voor die mensen moeilijk te begrijpen is. “Doe ik het niet goed 

misschien? Waarom mag ik vrijdag niet meer gaan werken?”. 
 

Emiliushoeve Bevel besliste om niét te beknotten op de werkdagen. M aar daar 
moeten centen voor gezocht worden... 
 

Men zou ook willen starten met een grote, mooie “korte keten hoeve verkoop”, waar 
de eigen producten kunnen verkocht worden. Groenten en fruit onder de naam 

“VELDVOLK”.  
 

Emiliushoeve creëert kansen voor mensen met een verstandelijke beperking, en zorgt 
ervoor dat ook zij een eigen plek in onze samenleving vinden zodat ze van betekenis 

kunnen zijn in een zo normaal mogelijk en zinvol arbeidsgebeuren. Want arbeid en 
engagement is een recht voor iedereen. En deze doelgroep heeft ook veel kwaliteiten, 

die met een beetje ondersteuning van grote waarde zijn voor de samenleving. 
 

Extra info: https://www.emiliushoeve.be  
 

HET VERMETEL PLAN VAN RUDY & JAN 
 

Rudy “Pint” Van Gijsel en Jan Van Dyck zouden met de fiets op 15 augustus 2020 ’s 
morgens op de Hei vertrekken om later op de dag in Soy op ons Goed Doel Weekend 

aan te komen. Ons weekend gaat dit jaar niet door, maar zij blijven trainen naar 
2021 toe. 
 

Het doel is om centjes te vergaren voor het goede doel. Je kan hen privé sponsoren, 

maar je kan ook een bijdrage doneren in de “sponsorfles” die ons vergezelt op al onze 
activiteiten. Of je kan een financiële aanmoedigingsbijdrage storten op onze Goed 

Doel-rekening BE31 9733 8001 9055. Alle bedragen zijn welkom, grote én kleine... 
Vermeld dan wel “sponsoring fietsers” aub.  
 

Je kan ook met de mannen meefietsen: neem daarvoor contact op met Jan (0491 358 

653) of met Rudy (0471 754 329) om de nodige afspraken te maken.  

https://www.emiliushoeve.be/

