Nieuwsbrief 4 (november 2016)
Beste vrienden,
Bij deze sturen wij jullie onze vierde nieuwsbrief.
Voor degenen die de vorige drie nieuwsbrieven niet hebben gelezen: ze staan op onze website
www.keuvelbier.nl
Er is sinds de laatste nieuwsbrief wederom weer veel gebeurd.

Keuvelfeest:
Op 8 oktober heeft het eerste Keuvelfeest plaats gevonden. Het was voor ons een zeer geslaagde
dag, met name de enthousiaste en leuke reacties deden ons zeer goed.
Helaas konden niet alle vrienden aanwezig zijn, maar door de aanwezigheid van vele introducés
waren er toch zo’n 200 mensen aanwezig.
Onze 3 speciaalbieren en een Amber bier van De Noord-Hollandse Bierbrouwerij (Uitgeest) vielen
goed in de smaak. Naast een borrel konden bezoekers genieten van een BBQ die verzorgd werd door
Jeroen Geerligs van Hoornse Stadsworst en Dennis Nijholt. Het feest werd muzikaal ondersteund
door DJ Joran.
De datum van het volgende feest staat alweer vast, namelijk 04 november 2017. Wederom in De
Baron en van 16:00 tot 21:00 uur.

Tripel:
Onze TripeI is op 5 oktober de ketel ingegaan, op 17 november wordt deze gebotteld en op 1
december afgeleverd. Keuvel Tripel wordt het 4e bier van ons.
De Tripel hebben we gebrouwen met koriander, zoete sinaasappelschil, citroengras en bonenkruid.
We zijn erg benieuwd hoe deze uit de ketel komt en of het de smaak heeft die wij verwachten.
We hopen dat alle “Vrienden van 2016” hem voor de kerst in huis hebben.

Opslagruimte:
Sinds half augustus hebben we een eigen opslagruimte in Zwaagdijk. Nadat we onze Herfstbok
hadden verdubbeld, konden we het bier niet meer thuis opslaan (4 pallets).
We hebben bij “Groot-Zuurbier” ruimte gevonden (20 m2) waar we 6 dagen per week bij kunnen en
die ook goed bereikbaar is voor het transportbedrijf dat ons bier vervoert.

Brouwdagen 2017:
2016 is nog niet voorbij, maar wij zijn al hard bezig met 2017.
Al onze bieren waren snel op, dus we hebben besloten om de productie per biersoort te verdubbelen.
We hebben bij de Noord Hollandse Bierbrouwerij voor 2017 zeven brouwdagen vastgelegd, maar we
hebben er minstens 10 nodig. Hopelijk komen er nog een paar brouwdagen vrij en anders moeten we
naar een andere oplossing zoeken.
We beginnen in ieder geval 12 november met het brouwen van onze Lentebok en op 21 december
komt onze Weizen weer aan de beurt.

Verkooppunten:
Het aantal verkooppunten groeit (gelukkig) nog steeds. Afgelopen weken zijn verkooppunten als
IJgenweis (Streekbos Bovenkarspel), Brand Visspecialiteiten (Egmond aan den Hoef), Mitra
Medemblik en Herberg de Compagnie (Enkhuizen) er bijgekomen.
Een totaal overzicht van onze verkooppunten kun je terug vinden op onze website www.keuvelbier.nl

“Vrienden van” 2017:
Wij hebben vorig jaar een aantal stappen bedacht om te kijken of Keuvel Bierbrouwerij levensvatbaar
is.
Stap 1: Kijken of we bier konden brouwen die mensen lekker vinden en of we verkooppunten konden
vinden. Dit is afgelopen jaar gelukt en eigenlijk meer dan gelukt, aangezien ons bier steeds te snel op
was.
Komend jaar nemen we stap 2: Kwaliteit behouden (of zo nodig verbeteren) en onze verkooppunten
behouden of nog liever in aantal vergroten. We hebben daarom besloten om de productie te
verdubbelen.
Wij hopen dat onze huidige “Vrienden van” en hopelijk nieuwe “Vrienden van” nog een jaar met ons
mee willen lopen en dat we het weer af kunnen sluiten met een geweldig feest.
Het “Vrienden van” pakket is iets gewijzigd. Het kost dit jaar € 60,- en je krijgt geen 4 maar 5
verschillende soorten speciaalbier. Natuurlijk wederom in een 0,75 liter fles.
Tevens heb je als “Vriend van” weer gratis toegang tot het Keuvelfeest.
Naast ons “Vrienden van” pakket bieden we een extra pakket aan en deze kost € 25,Hiervoor krijg je het Keuvel bierglas én (bij ieder bier dat we brouwen) een bijpassende droge worst
gemaakt door de Hoornse Stadsworst.
Mocht je weer “Vriend van” willen worden, stuur dan een mail naar: keuvelbb@gmail.com,
Geef aan of je ook het extra pakket wil en wij sturen je een factuur. Na betaling ben je (weer)
“Vrienden van Keuvel Bierbrouwerij”.
Als je je tijdens het Keuvelfeest bij één van onze vrouwen al hebt opgegeven, dan hoef je dit natuurlijk
niet nogmaals door te geven.
Mocht je naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen, tips of opmerkingen hebben, mail het dan
(keuvelbb@gmail.com).
Vriendelijke groeten,
Ingmar Nijholt en Piet Dekker
De volgende nieuwsbrief zal in januari verzonden worden.

