Gratis toegankelijk Biermatinee op zondag 2 juli in Oisterwijk.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Helaas moeten wij u meedelen dat wij niet meer - zoals u van ons gewend was -ook dit jaar
weer een groots, maar bovenal gezellig, biermatinee organiseren.
MAAR … wij kunnen u geruststellen:
Het gratis toegankelijk Biermatinee op zondag 2 juli in Oisterwijk gaat gewoon door!

Een korte toelichting

Bij Proeflokaal ’t Gelagh, een ABT café, voelt niet alleen onze Societé zich thuis.
Ook Biergilde De Gelaghkamer, een enthousiaste groep bierliefhebbers, proeven hier al sinds
jaar en dag hun speciaal bieren.
Samen met kastelein Toon en gastvrouw Emelie, hebben zij besloten ons biermatinee voort te
zetten. De toekomst van ons biermatinee is daarmee gewaarborgd!
Het doorgaan van ons matinee was een van onze voorwaarden om te kunnen stoppen met de
organisatie van ons biermatinee. Helaas lieten onze leeftijden, en m.n. de gezondheid van
sommige van onze leden, géén andere keuze meer toe!
Onze vereniging heeft o.a. ten doel het degusteren, beoordelen en promoten van de speciale
bieren. Wij trachten dit doel o.a. te bereiken door het organiseren van studiereizen, het
houden van tweewekelijkse proef/thema-avonden, het organiseren van het jaarlijks
terugkerende 'Speciaal Biermatinee'.
Door het succes van ons 30ste jubileum biermatinee - een echte mijlpaal in ons bestaan als
speciaal biervereniging – durven we rustig te stellen dat het promoten van speciaal bier meer
dan gelukt is. Waren speciaal bieren vroeger alleen bij gespecialiseerde slijterijen te koop, nu
zijn ze echt een trend. Steeds vaker komen speciaal bieren in de publiciteit en zelfs in de
algemene verkoop zoals bij supermarkten en zelfs de HEMA!
Ons zeer geslaagde 30ste jubileum biermatinee is daarom bij uitstek een juist moment om
het stokje over te dragen aan andere enthousiaste bierliefhebbers.
Het organiseren van studiereizen en het houden van tweewekelijkse proef/thema-avonden –
andere doelstellingen van onze vereniging - blijven we ook na 31 jaar doen. Wij blijven als
bierclub bestaan en zijn daarmee één van de oudste speciaal bierverenigingen in Nederland.

Partir cést mourir un peu!
Afscheid nemen, is een beetje doodgaan, zoals de Fransen dat zo mooi weten te zeggen. En
ondanks dat wij er van overtuigd zijn dat de organisatie van ons matinee bij de nieuwe bierclub

en bij Toon
en Emelie in goede handen is, doet het natuurlijk wel een
beetje pijn. Maar ‘alle nadeel heb ook zijn voordeel’, nietwaar.

Eindelijk kunnen we nu ook eens heerlijk ontspannen over het biermatinee kuieren, een
speciaal biertje nuttigen en gezellig met deze en gene keuvelen en een praatje maken.

Dankjewel!!!
Elk jaar besloot ik het biermatinee met een welgemeend en hartelijk woord van dank namens
onze vereniging aan alle deelnemers, leden van onze Société des Bières Spéciales, en natuurlijk
alle vrijwilligers. Nu doe ik dat met enige weemoed voor de laatste keer.
“Hartelijk dank allemaal! Deelnemers, vrijwilligers, sponsors, adverteerders en
Oisterwijkse horeca. Zonder jullie én jullie niet aflatend enthousiasme hadden wij het
nooit 30 jaar volgehouden. Hartelijk, heel hartelijk bedankt!
Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik toch wel Henk van Rijswijk, “onze man achter
de techniek”, bijzonder bedanken. Hij was al die jaren die onmisbare deskundige.
Henk bijzonder bedankt voor al die jaren van vrijwillige en deskundige inzet!
Het 30ste Speciaal Biermatinee Zuid-Nederland was ons laatste matinee!
Maar we verheugen ons er nu al op om jullie op 2 juli weer te ontmoeten! Namens:

Rob

Nico

Ria, en erelid Frans

Jo

Cees

Wim

Maarten

zeg ik daarom: Tot ziens op het 31ste matinee: zondag 2 juli 2017! PROOST!”

Jan van Doorn (Voorzitter)
Op maandagavond, in “Proeflokaal ’t Gelagh”, Lindenplein 3 Oisterwijk, proeven en
genieten we daar om de twee weken - van 20.30 – 22.30 uur - van speciaal-bier.
www.societe-des-bieres.nl.

Voor meer info over het 31ste biermatinee op 2 juli 2017 ga naar:
http://www.proeflokaaltgelagh.nl/contact/

