Toelichting voor de Pers
30 september 2019
Café ’t Hof van Vlaanderen
Desiré Van Den Bosschestraat 1 - Zottegem

Bierhappening 2019

Persmap

Pagina 0

BLES
De Bierliefhebbers van de Egmontstede
Onderafdeling van
ZYTHOS vzw

Over BLES
BLES vzw is een vereniging die bierlief hebbers samenbrengt en verwent. Talrijke evenementen
met als thema ‘bier’ worden met veel interesse bijgewoond door de leden. BLES vzw heeft
jaarlijks meer dan 200 leden, verspreid over het hele land en erbuiten.
De af gelopen maanden organiseerden we onder meer:
• een verbroederingsproeverij met andere lokale verenigingen,
• Nocturne brouwerij ‘t Verzet
• Proeverij licht-alcoholische bieren
• Daguitstap naar VBDCK
• brouwerij op bezoek
• De dag van de Bierconsument
• Nocturne brouwerij De Wilde Brouwers
En later dit jaar:
• De Bierhappening
• Een quiz op 25/10
De activiteitenkalender van 2020 is ‘under construction’.
Nieuw BLESbier
Onze belangrijkste activiteit is de nationale Bierhappening. Daar zal iedereen het nieuwe
BLESbier kunnen proeven. Elk jaar opnieuw brouwen we een nieuw, origineel bier en dit jaar is
dat niet anders.
BLES Bierhappening 2019
Het jaarlijkse Zottegemse bierfeest lokt telkens meer dan 1700 bezoekers. Dit jaar brengen 20
brouwerijen hun f ijne bieren mee, waaronder een aantal mooie primeurs. Het wordt dit jaar
opnieuw een topeditie.
BLES is deel van Zythos
Vlaanderen telt een 40tal bierproefverenigingen die ressorteren onder Zythos vzw, de
moederorganisatie. In deze conf ederatie speelt BLES een niet onbelangrijke rol. Met meer dan
200 leden is BLES de tweede grootste bierproefvereniging van België.

Nieuwsbrief
Onze leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via onze BLESnieuwsbrief.

Proeven is een kunst en oef ening baart kunst!

We leren ons volk degusteren!
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26ste

Nationale

BIERHAPPENING

Zaterdag 12 oktober 2019
Bevegemse Vijvers (feestzaal)
te Zottegem
Van 14.00 tot 23.00 u
Kort omschreven is de Bierhappening een f eest voor de bierlief hebbers. Een bierbeurs waar het
aangenaam vertoeven is. We verwachten 20 brouwers die hun bieren presenteren. Vooral de
kleinere brouwerijen met hun minder gekende bieren verdienen aandacht. Maar ook nieuwe
bieren en primeurs worden voorgesteld door de brouwers zelf. We zijn ook altijd trots dat
brouwerijen uit de streek de Bierhappening weten te waarderen.

Werking
Het principe blijf t na al die jaren ongewijzigd. De inkom bedraagt slechts € 2, maar misschien heb
je een vrijkaart kunnen bemachtigen. Zie hiervoor ook onze website: www.bles.be
•

Starterspakket: Voor 10 euro kan je onmiddellijk starten. Een proefglas met enkele jetons.
Je kan onmiddellijk aan de slag. Drie euro krijg je terug na inleveren van het intacte glas.

•

Je kan altijd extra jetons aanschaffen aan € 1,50 ’t stuk. De Bierhappening is zeer
klantvriendelijk en laagdrempelig. We doen onze uiterste best om alle bieren aan dezelf de
prijs te kunnen schenken.

•

Een handige brochure met de bierlijst (lijst met de naam van de brouwerij, alc.vol.% en
kleur van het bier) in de hand ga je op zoek naar die bieren, die je wel eens zou willen
proeven.

Culinair
Bierproevers lusten ook wel een smakelijk hapje en hierin worden zij verwend met enkele
vermaarde streekproducten:
•

Perskop met BLESbier (slagerij Mons)
Dit is echte Zottegemse Uufflakke, bereid met het nieuwe BLESbier!

•

Onze delicieuze BLESkaas
Een jonge, hoppige kaas vervaardigd door St Michaëlshoeve te Michelbeke

•

Koekelarings (bakkerij Ignace), een typisch Zottegems gebak

•

Breydelspek, een topstreekproduct van de Vlaamse Ardennen

•

Belegde broodjes, droge worsten, mattentaarten, schoteltjes kaas
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Heel wat tijd en werk steken we ook in onze tombola. Een echte biertombola aan €5 per lotje.
Altijd prijs en dat is steeds een leuke bierprijs, waaronder vele grote biermanden!

Laat je rijden !
We leggen er de nadruk op dat drinken en rijden nooit samengaan!
Het openbaar vervoer of een BOB wordt dus sterk aanbevolen. Het Zottegems station bevindt
zich op een goeie kilometer van de f eestzaal en ook de belbus stopt aan de Bevegemse Vijvers.

Zonder BOB kan het geen feest worden, dus voorzien we ook verschillende frisdranken
en koffie.
En het moet stilaan een ongeschreven regel worden dat de vrienden van BOB een
tombolalotje kopen en het afgeven aan BOB. Hij heeft gegarandeerd prijs en kan thuis
rustig enkele bieren naproeven.

Wat maakt de Zottegemse Bierhappening zo uniek ?
➢ Het nieuwe BLESbier: B.Less Ons éénmalig gebrouwen bier kan hier geproef d worden.
➢ We verwachten 20 brouwers die ons verwennen met een 100-tal verschillende
bieren, waarvan bijna de helf t van het vat.
➢ Heel wat inspanningen zijn geleverd om andere brouwerijen en nieuwe bieren in
Zottegem te krijgen!
➢ Gastbrouwerij Moortgat: Exclusief voor de Bierhappening brengen ze hun bekende
Duvel mee, maar dan van het vat. Dit is in België bijna nergens te proeven.
➢ Culinaire verwenhapjes
•

Onze eigen BLESkaas (kaas met de hop dat ook in ons bier terug te vinden is)

•

en BLESkop (bereid met het nieuwe BLESbier)

➢ Je kan je f avoriete bier aankopen op de stand van de brouwer zelf .
➢ Persoonlijk contact met de brouwer
➢ Voor 15 euro kun je je lidmaatschap van BLES vernieuwen, waarbij je gratis 2 jetons
ontvangt. Toch een serieuze korting op het lidmaatschap. Voor die 15 euro ontvang je
naast je lidkaart, 4 maal per jaar het 80 bladzijden tellende biermagazine De Zytholoog.
➢ Doorlopend tombola, altijd mooie bierprijs!
➢ Gezelligheid is onze troef !
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Bier en brouwerijen
Drie brouwerijen hebben nog geen enkele Bierhappening gemist. Zij zullen ook dit jaar vertegenwoordigd
zijn: De Ryck, Van Den Bossche en Roman.
Wij zijn fier dat we dit jaar heel wat nieuwe brouwers kunnen verwelkomen. Zij komen voor het eerst naar
onze Egmontstede:
•

Basanina uit Lede,

•

Beer Solutions uit Berlare,

•

Hugel uit Kortrijk,

•

Kasuta Craft Brewers uit Melle

•

gastbrouwerij Duvel-Moortgat die eigenlijk 4 brouwerijen vertegenwoordigt (Moortgat, De Koninck,
La Chouffe, Liefmans)

Maar andere brouwerijen zorgen ook voor verrassingen. Speciaal voor de Bierhappening zorgen zij voor
bieren die nog niet zo lang op de markt zijn verschenen.
•

Uiteraard het nieuwe BLESbier B.Less: Een lichtalcoholisch bier van 4,5 % vol.alc. een nieuwe trend in
de bierwereld. Less is more !
•

Ramon (Roman), geen alcohol, in blik

•

Clément (De Ryck), laag-alcoholisch

•

de nieuwe Kerstpater (Van Den Bossche),

•

Limited series van De Graal,

•

nieuwe bieren van De Hoevebrouwers en hun winterbier Turre

•

Blonde Wildebrasse…

•

Flora van de Wilde Brouwers

•

Muurken Tripel en kriek van Giesbaargs Muurken

•

Op hout gerijpt: Auguste Bifidus sour ale van Petre Devos

•

Kameradski balsamico e.a. van brouwers ’t Verzet

•

…

Er zijn dus heel wat nieuwigheden waarvoor vele bierliefhebbers uit het ganse land (en ook ver
daarbuiten!) de Zottegemse Bierhappening komen opzoeken.
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Bier… met liefde gebrouwen, drink je met verstand

(arnoldusgroep)

Dank aan de pers voor de medewerking en welwillendheid voor de bekendmaking
van de Bierhappening en het bier JUBBLES.
Maatschappelijke zetel BLES vzw: Grote Lage 3 – 9620 Zottegem
HET BESTUUR
Voorzitter

Johan De Vleeschouwer

johan@bles.be

0494-193569

Ondervoorzitter

David Le Roy

david@bles.be

0472-279867

Secretaris

Kjell Spoormans

kjell@bles.be

0478-246950

Penningmeester

Eric Schiettecatte

eric@bles.be

09-360 28 41

Persverantw.

Sof ie Vanrafelghem

sof ie@bles.be

0485-075285

Activiteiten

Kristof De Vos

kristof @bles.be

Activiteiten

Yannick De Cocquéau

yannick@bles.be

Webmaster

Pieterjan Vandenweghe

webmaster@bles.be

Facebook

Stijn Van Den Bossche

stijn@bles.be

Medewerker

Luc Keerstock

luc@bles.be

Medewerker

Bert Van Cauwenberghe

bert@bles.be

Boekhouding

Luc Van Heddegem

Eecof isk

0478-96 90 85

Hartelijk dank voor uw komst
tot 12 oktober in de Bevegemse Vijvers!
www.bles.be
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