Keuvel Bierbrouwerij zoekt:

“Vrienden van” 2017
Na een mooi jaar (2016), waarin we 4 mooie bieren hebben gebrouwen, gaan we in 2017 opnieuw op
zoek naar “vrienden van Keuvel Bierbrouwerij”
Waarom gaan we nog een jaar opzoek naar “vrienden van Keuvel Bierbrouwerij”?
We hebben vorig jaar een aantal stappen bedacht om te kijken of Keuvel Bierbrouwerij een kans van
leven heeft. Eén stap daarvan was het brouwen van bier (wat mensen lekker vinden) en het vinden
van een aantal verkoopplekken. Dit is ons in 2016 gelukt.
Komend jaar willen we kijken of we de kwaliteit kunnen behouden (of zo nodig verbeteren) en of we
het aantal verkoopplekken kunnen behouden en vergroten.
Naast onze eigen investeringen, hebben we wederom gekozen voor “Vrienden van Keuvel Brouwerij”
Wat kost het en wat krijg je er voor terug?
Van elk bier dat we brouwen, krijg je een grote fles (0,75 liter).
Komend jaar gaan we geen 4, maar 5 verschillende soorten bier brouwen.
Daarnaast geven we op 4 november 2017 in De Baron (Zwaag) van 16:00 – 21:00 uur een exclusief
Keuvelfeest dat alleen bestemd is voor de “vrienden van Keuvel Bierbrouwerij.” Dit was afgelopen
jaar een geweldig feest, waar wij als brouwers met veel plezier op terug kijken.
Voor € 60,- ben je een jaar lang “vriend van Keuvel Bierbrouwerij”
Hoe word je “vriend van Keuvel Bierbrouwerij”?
Stuur een mail naar: keuvelbb@gmail.com (met je naam en adres).
Je ontvangt dan een factuur en na betaling ben je officieel een “Vriend van Keuvelbierbrouwerij”
Of je maakt het over op: NL41 RABO 0305197207 t.n.v. Keuvel Bierbrouwerij o.v.v. je naam.
Mocht je nog vragen hebben, dan staan we je graag te woord en zijn wij te bereiken op:
06-40223026 (Ingmar Nijholt)
06-51964479 (Piet Dekker)
Of wij zijn te volgen via keuvel bierbrouwerij, @keuvelbobbel en www.keuvelbier.nl.
Hopelijk mogen we je binnenkort begroeten in onze club van “vrienden van..”
Ingmar Nijholt en Piet Dekker

