Beste OTS- en B.i.L. lid,
Op 4 en 5 mei organiseert HORAL voor de twaalfde maal hun “Toer de Geuze”.
Dat weekend stellen de geuzebrouwers en geuzestekers van de HORAL groep (Boon, De Cam, De Troch, Hanssens,
Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel, Tilquin en Timmermans) hun accommodatie open voor het grote publiek.
“Onder ’t Schuim” en de ”Biervrienden in Laakdal” slagen opnieuw de handen in elkaar en leggen op zondag 5 mei
samen een bus in met bestemming Toer de Geuze. Wij zullen een bezoekje brengen aan De Cam, Tilquin,
bezoekerscentrum De Lambiek en Oud Beersel.
De kostprijs is 20 € voor leden en 25 € voor niet-leden voor het busvervoer. De leden van OTS en B.i.L. krijgen
voorrang en niet-leden kunnen enkel mee indien er plaatsen vrij zijn.
We hebben in eerste instantie plaats voor 40 personen op de bus. Indien we teveel inschrijvingen hebben komen
deze op de reservelijst. We hanteren hier de regel van wie eerst inschrijft kan mee, dus snel zijn is de boodschap.
Inschrijven kan je vanaf maandag 8 april om 18 u bij Johan Vermesen via 0475/52 04 71 of
johan.vermesen@telenet.be. Opgelet : Vroeger als deze dag worden er geen inschrijvingen aangenomen.
Het consumeren van de verscheidene bieren is niet inbegrepen in de prijs en dien je telkens ter plaatse af te
rekenen. Sommige deelnemende brouwerijen bieden doorgaans wel een gratis glas lambiek aan.

Busschema
Aankomst Vertrek
Wechelderzande (oprit E34)
8:00
8:05
Geel-West (Actiion)
8:35
8:40
Druivenrank - Veerle
8:50
8:55
De Kroon - Eindhout
9:05
9:15
Caro Vorst
9:25
9:30
De Cam - Gooik
11:00
12:00
Tilquin - Rebecq
12:30
13:30
De Lambiek - Alsemberg
14:00
15:00
Oud Beersel - Beersel
15:10
17:15
Caro Vorst
18:35
18:40
De Kroon - Eindhout
18:50
18:55
Druivenrank - Veerle
19:05
19:10
Geel-West (Action)
19:20
19:25
Wechelderzande (oprit E34)
19:55
20:00
Namens besturen “Onder ’t Schuim” en “Biervrienden in Laakdal”

