
Namens de excursiecommissie, 

Bennie en Hans van Marle                    

Telefoon 06-53785377 

 

Programma excursie Twents bierbrouwers Gilde 
18 mei 2019 
Beste leden, hieronder staat het programma van de excursie voor zaterdag 18 mei 2019. 
Dit jaar gaan  we naar de achterhoek en bezoeken  we het Brouwersnös in Groenlo, die onlangs 
geopend zijn, voor een rondleiding met bierproeverij! 
Vandaar zullen we doorrijden naar Stadsbrouwerij Borghman te Bredevoort, hier werkt men met 
dalende infusie systeem. 
We vervolgen onze route naar Vloermouterij Masterveld in Ratum(Winterswijk) ook hier weer een 
kleine proeverij. Na afloop is er gelegenheid tot bestellen van Mout. 
Tot slot eindigen we bij Brouwerij Eanske in Enschede. Hier zal Oscar Moerman ons rondleiden in 
zijn gloednieuwe brouwerij met uiteraard een glaasje bier. 
Daarna is iedereen vrij te gaan, wanneer hij wil. 
 
Het station is op loopafstand van de brouwerij Eanske, zodat diegenen, die zijn opgestapt in Hengelo 
en Almelo met de trein terug kunnen. 
Treinkaartjes zijn niet bij de excursie inbegrepen en zal men zelf moeten regelen. 
 
 Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor het vertrek van de bus op de opstap plaats bent! 
   

Aankomst Vertrek Waar 

8.20 8.30 Station Almelo 

8.55 9.00 Station Hengelo 

9.25 9.30 
Foodhal Enschede,(oude Polaroid gebouw) gratis parkeren is mogelijk 
achter het gebouw bij Oscar. 

10.00 11.40 Brouwersnös, Groenlo 

12.00 13.40 Borghman, Bredevoort 

14.00 15.30 Vloermouterij Masterveld, Ratum 

16.15 ?????  Brouwerij Eanske, Enschede       en tevens eindpunt 

Betaling kan alleen via automatische incasso. 
Aanmelden is betalen en ook geen retourstorting mogelijk!  
Kosten € 15,00   voor leden. 
€ 30,00 introducees. 
Broodjes en flesje water in de bus zijn inbegrepen. 
Bij Brouwersnös en Borghman zijn enkele kleine hapjes inbegrepen. 
  
Willen jullie vòòr 20 april doorgeven of je meegaat? 
Tevens waar je opstapt, zodat we alles goed kunnen plannen. 
Graag ook mobiel telefoonnummer doorgeven i.v.m. calamiteiten en eventueel ook de naam van een 
introducé. Dit alles sturen naar excursie@twentsbrouwersgilde.nl 
  

Er kunnen 50 mensen in de bus, vol is vol en leden gaan voor. 
 

Wij hopen weer op een succesvolle excursie zoals andere jaren. 
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