Word jij ook (weer) “Vriend van” 2019?
De afgelopen drie jaar hebben wij, en velen met ons, genoten van de Vrienden van Keuvel.
De vele positieve (soms iets minder positieve) reacties op ons bier, houdt ons nog steeds enthousiast
en gedreven om door te gaan met Keuvel Bierbrouwerij.
Voor ons is het Keuvelfeest ieder jaar weer de kers op de taart! Mooi aanstaan met een gezellige
groep mensen en lekker keuvelen met één van onze Keuveltjes in de hand.
Ook dit jaar in De Harmonie was het weer een geslaagd feest, samen met 165 aanwezigen hebben
we prachtige dag gehad.
Daarom gaan we in 2019 ook weer door met Vrienden van Keuvel Bierbrouwerij!
De datum en locatie van het feest zijn al vastgelegd : Zaterdag 2 november van 16:00 tot 21:00 in De
Harmonie in Oosterblokker.
Dit jaar gaan we ook weer kijken of we iets kunnen toevoegen op het gebied van live muziek.
Naast het Keuvelfeest krijgen alle vrienden wederom komend jaar 5 soorten Keuvelbier.
Afgelopen jaar kregen de Vrienden van Keuvel onze Weizen, Blond (Zonnegroet), Tripel, Herfstbok
en ons Winterbier.
Om iets anders aan te kunnen bieden, zijn we momenteel bezig met test brouwsels van een Red Ale
IPA en een Koffie Porter (gemaakt met koffie van Fabian Smit en João Martins van Westfriese Koffie).
Welke bieren je krijgt is nog een verrassing (ook voor ons ).
Wat kost het?
Basispakket € 60,4,95 liter bier (5 maal 3 flessen Keuvel bier) en het Keuvelfeest
Pluspakket € 80,4,95 liter bier (5 maal 3 flessen Keuvel bier), het Keuvelfeest, en bij ieder bier een bijpassende
Hoornse Stadsworst Worst.
Hoe word je “vriend van Keuvel Bierbrouwerij”?
Kies een pakket, maak het geld over op: NL41 RABO 0305197207 t.n.v. Keuvel Bierbrouwerij o.v.v. je
naam en je bent “Vriend van Keuvel”
Mochten we nog niet in het bezit zijn van je woonadres, mail die ons dan naar: keuvelbb@gmail.com
En als je iemand kent, die ook “Vriend van” zou willen worden, laat diegene dan deze brief lezen!
Mocht je nog vragen hebben, dan staan we je graag te woord en zijn wij te bereiken op:
06-40223026 (Ingmar Nijholt) of op 06-51964479 (Piet Dekker)
Of wij zijn te volgen via keuvel bierbrouwerij, @keuvelbobbel en www.keuvelbier.nl.
Ingmar Nijholt en Piet Dekker

