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’t HAMERKEN vzw 
Vereniging voor brouwerijgeschiedenis 
Molenmeers 24 
8000 Brugge 

 
Geachte, 
Met deze nodigen wij U vriendelijk uit op de volgende activiteit: 

JAARLIJKSE LEDENUITSTAP OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013 

 

De Andere Brouwers van 
de Westhoek 

 

 
Wij bieden U volgend programma aan: 

• Verzamelen aan parking St.-Lodewijkscollege Magdalenastraat, Brugge-St.-Michiels 
om 8.15 u stipt. Vertrek met autocar 
Elke deelnemer krijgt traditioneel “De Gazette van ’t Hamerken” met de nodige info. 

• Geleid bezoek brouwerij Het SAS door brouwer Thomas Duyck + degustatie in Boezinge 
• Warme maaltijd (soep en hoofdschotel) met drankje in een authentiek etablissement op de 

Grote Markt in Ieper. 
• Geleide wandeling langs de historische vestingen van de stad. (duur 1.30u) 
• Bezoek aan de Kazematten, waar een nieuwe Microbrouwerij komt, met koffie of biertje en 

de typisch kattenklauw, een lekkernij van de stad Ieper 
• Geleid bezoek aan het Mout- en Brouwhuis De Snoek in Fortem-Alveringen + biertje 
• Geleid bezoek brouwerij De Dolle Brouwers 

door Kris Herteleer + degustatie  
+ Boerestutte met OERpaté. 
Gezellig afsluiten met ambiance van…  

Zij brengen covers 
en meezingers 
uit de Westhoek ! 

• Terugkomst in Brugge rond 21.30u. 
 

Prijs : 
69 €  voor de leden 
75 € voor niet-leden 

alles inbegrepen 

Inschrijven: vóór 21 september bij Paul Vanneste, voorzitter 
Tel.:  0475 39 28 10  of  email: paulvanneste@telenet.be 

EN door het storten van 69 € (of 75 €) per persoon op de rekening 
van vzw ‘t Hamerken: 476-7044661-31 of  IBAN BE 04 4767 0446 6131 

met vermelding “Uitstap 2013 + aantal personen” 

 
Het aantal plaatsen is beperkt en de eerst ingeschreven hebben voorrang.  
Wij hopen u zoals elk jaar talrijk te mogen ontmoeten! 
 
Het bestuur. 
 

Voor uw agenda: Donderdag 24 oktober 19u : Viering 25 jarig bestaan vzw ’t HAMERKEN in het Stadsarchief BRUGGE 
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