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 Mechelen, 26 maart 2013 
 
 
 

                  Busuitstap Heineken. 

 
 
Beste Beer Brothers, 
 
De dag na de kroningsfeesten, trekken The Beer Brothers doorheen Nederland!!! 
 
Op woensdag 01 mei 2013 gaan wij op bezoek bij één van de grootste brouwerijen ter wereld: Heineken. 
Niet naar hun museum in Amsterdam, doch wel naar hun grote bedrijfsoppervlakte te Zoeterwoude. De rondleiding 
gebeurt met een Engelse dubbeldekker. 
01 mei is in Nederland geen feestdag, dus het bedrijf is in volle werking. Na de rondleiding zal er een degustatie 
gehouden worden van enkele biertjes. 
Dit bezoek vindt plaats in de namiddag tussen 14:00 en 16:30 uur. 
 
Gezien Zoeterwoude in de omgeving ligt van Leiden en Den Haag, besloten wij om ons cultureel peil wat op te krikken 
door aan deze prachtsteden een bezoek te brengen. 
 
In de voormiddag staat Leiden op het programma. Een gids zal ons deze universiteitsstad laten ontdekken. Leiden is 
vooral bekend voor haar roemrijke geschiedenis, de talrijke musea, de grachten en de hofjes, de monumentale panden 
en haar steegjes. 
Deze rondleiding is gepland tussen 10:00 en 12:00 uur. 
 
s’Middags is er een koffietafel voorzien in het gezellige “Stadscafé Van de Werff”. Hier werd gevraagd om een Leidsch 
biertje bij te serveren. Het Leidsch bier is niet alleen gekend vanwege haar kwaliteit, doch ook vanwege haar etiketten 
waarop de schilderijen van hun beroemdste inwoner, de meester-schilder Jan Steen, staan afgebeeld. 
 
Na het bezoek aan Heineken rijden wij naar Den Haag, waar het officieel regeringscentrum is gelegen. 
Hier zullen enkele gidsen ons zeker voeren doorheen het Binnenhof. Mogelijk lopen we hier premier Mark Rutte tegen 
het lijf? 
In Den Haag doen we de residentiewandeling, die ongeveer 75 minuten duurt. 
 
De dag wordt afgesloten in één van de bekendste restaurants van Den Haag: “Dudok”. Een warme maaltijd, vergezeld 
van een fris getapt vaasje Grolsch Premium bier, zal hier geserveerd worden. 
Uw keuze tussen de warme maaltijden zal s’ morgens in de bus gevraagd worden. 
 
We verwachten dat we omstreeks 22:00 uur terug in Mechelen zullen aankomen. 
 
Hopelijk kan deze unieke busuitstap jullie bekoren. 
Om deel te nemen, vragen we 55,- € per persoon over te schrijven op ons gekend rekeningnummer 
BE33 7331 6404 8046, graag voor 25 april 2013 met als mededeling uw naam/namen en  “busreis Heineken”. 
(Niet-leden dienen 60,- € te betalen). 
 
In deze uitstap zit inbegrepen: de busreis, ons gebruikelijk ontbijt (2 koffiekoeken met chocomelk), de rondleiding in 
Leiden, een koffietafel met een Leidsch biertje in café Van de Werff, het brouwerijbezoek aan Heineken met degustatie, 
de rondleiding in Den Haag, een warme avondmaaltijd met een vaasje Grolsch in resto Dudok. 
 
Vertrek is gepland op 01 mei 2013: 

- 07:00 uur aan de kerk te Berchem; 
- 07:30 uur op de parking tegenover Mac Donald’s te Mechelen (centjesmuur). 

 
Namens het bestuur, 
Michel Rens – ledenadministratie 
 

 


