
 

 

 

 

 

 

Beste B.i.L. lid, 

Op zaterdag 17 juni 2017 maken we weer onze jaarlijkse brouwerijuitstap. 

Dit jaar hebben we gekozen voor Brasserie des Légèndes. Deze brouwerij omvat 2 brouwsites : één in Ath waar de 

Goliath bieren worden gebrouwen en één in Ellezelles waar de Quintine bieren worden gebrouwen. We zullen 

beide bezoeken. 

Beide brouwerijen liggen in het noorden van de provincie Henegouwen. De stad Ath staat ook bekend voor zijn 

jaarlijkse Reuzenstoet, die elke 4de zondag van augustus plaats vind. Vandaar ook de naam van deze bieren 

“Goliath”. Enkele kilometers verder, vlak tegen de taalgrens en het stad Ronse vind je het kleine dorpje Ellezelles. 

In december 2006 hebben Brasserie Des Géants en Brasserie Ellezelles beslist om de krachten te bundelen, en 

werd Brasseries Des Légèndes geboren. Het woord “Légèndes” combineert de rijke folklore van deze regio’s en de 

heksensabbat van Ellezelles.   

Bekijk zeker het introductiefilmpje op https://www.youtube.com/watch?v=R4xCT0ucDUY  

of vind meer info op www.brasseriedeslegendes.be 

De kostprijs is 45 € voor leden en 50 € voor niet-leden.  

In deze prijs zitten het busvervoer, het brouwerijbezoek bij Des Géants in Ath met degustatie , een kleine maaltijd 

tussendoor en het brouwerijbezoek Quintine in Ellezelles met degustatie . Tijdens de terugreis hebben we nog 

een kleine verassing voorzien. Ook hier zit de inkom bij in de prijs. 

 

De leden van  B.i.L. krijgen voorrang en niet leden kunnen enkel mee indien er plaatsen vrij zijn. We hebben maar 

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 bij Johan Vermesen via 0475/52 04 71 of johan.vermesen@telenet.be 

Gelieve bij inschrijving ook te vermelden wat je ’s middags wenst te eten. Je hebt de keuze uit : 

1. Broodmaaltijd met plaatselijke lekkernijen en groenten. 

2. Macaroni met Quintine kaas 

3. Spaghetti Bolonaise 

4. Stoverij met Quintine bier en frietjes 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R4xCT0ucDUY
http://www.brasseriedeslegendes.be/
mailto:johan.vermesen@telenet.be


 

Dagschema :       Aankomst Vertrek 

Restaurant De Kruimel (Dikstraat), Klein-Vorst     08:00 

Meisjeschirolokaal (Smissestraat), Groot-Vorst   08:05  08:10 

Frituur Picobello (Eindhoutdorp), Eindhout   08:15  08:20 

Cafe Den Hoek (Veerledorp), Veerle    08:25  08:30 

Bezoek Brasserie Des Géants in Ath    10:30  12:00 

Middagmaal in Au Chaudron des Légèndes   12:45  14:30   

Bezoek Quintine in Ellezelles     14:30  16:00 

Verassings stopplaats      17:00  19:30 

Restaurant De Kruimel (Dikstraat), Klein-Vorst   21:00  21:05 

Meisjeschirolokaal (Smissestraat), Groot-Vorst   21:10  21:15 

Frituur Picobello (Eindhoutdorp), Eindhout   21:20  21:25 

Cafe Den Hoek (Veerledorp), Veerle    21:30   

 

Namens bestuur  “Biervrienden in Laakdal” 


