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8 november 2017

KVLV, Vrouwen met vaart lanceert nieuw Leuvens bier
LEUVEN – KVLV, Vrouwen met vaart, de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen, lanceert
een eigen bier. Door te kiezen voor een lokaal gebrouwen bier met een frisse toets van
vlierbloesem toont KVLV dat vrouwen en bier een unieke match zijn.

Op 23 november 2017 stelt KVLV haar eigen bier voor. In samenwerking met Craywinckelhof
brouwde ze een tongprikkelend blond vlierbloesembier met 5,5% alcoholpercentage. De naam
wordt blijft ook tot dan nog een geheim…
Naar aanleiding van de lancering organiseert KVLV in samenwerking met de studenten van
Thomas More Mechelen die avond ‘Beer & Bites’, een afterworkevent in het teken van
beerpairing en duurzaamheid, in het unieke historisch kader van De Hoorn te Leuven, die als
oude Stellabrouwerij een onmisbare link met bier heeft.
PROGRAMMA
- BEERPAIRING
KVLV presenteert samen met Sofie Vanrafelghem nog drie andere speciaalbieren die gelinkt
zijn aan een sterke vrouw of die een duurzaam karakter hebben. Alle bieren gaan vergezeld
met een fingerfood hapje, recht uit een van de kookboeken van KVLV.
- BEER SWAP PARTY
Gedurende de ganse avond kunnen mensen deelnemen aan een ‘beer swap party’, waar ze
bierglazen of biertjes kunnen ruilen voor een nieuw, onbekend stuk.
- BEERPAIRING@HOME
Sofie Vanrafelghem leert je doorheen de avond overigens hoe je bier elegant kunt maken in de
keuken in een korte, smakelijke workshop. Lokale dj’s zorgen voor de muzikale begeleiding.
Tickets en meer info vind je via www.beerandbites.net. Een proevertje van het nieuwe KVLVbier en bijhorend fingerfood hapje krijg je er gratis bovenop.
BEDRIJVENACTIE GROEPSAANKOOP 10+1 gratis: Kom je samen met je collega’s?
Vermeld bij je inschrijving de naam van je bedrijf/organisatie en per aankoop van 10 tickets
krijg je er van ons 1 gratis!
Voor meer informatie over het nieuwe KVLV-bier en het event ‘Beer & Bites’:
Fien Degrande – Extern communicatieverantwoordelijke KVLV, Vrouwen met vaart
0473/91 69 97 - fdegrande@ons.be
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