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De ijskelder wordt deze maand afgewerkt en dat moet gevierd worden ! Met wellicht
de grootste ijskelder van Oost-Vlaanderen heeft Opdorp een nieuwe toeristische
troef op het Keisdrupperspad.
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Het officiële gedeelte start om 10.30 aan de ijskelder. Daarna volgt een receptie op
het kasteeldomein Capelderij. ‘Met Moed Vooruit’ verzorgt de muzikale aankleding
en het vernieuwde museum Ter Palen opent de deuren. Tussen 11 u en 14 u is er
ook de mogelijkheid om, met een gids, de ijskelder te bezoeken.
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Voor de gelenheid wordt ook een splinternieuw Opdorps bier boven de doopvont
gehouden: de K-ijsdrupper. Dit nieuw donker winterbier van 7,5 ° is een realisatie
van Gert Van Achter, die samen met zijn kompanen Kristof Cooreman en Roel Van
de Voorde, reeds de wereld hebben verblijd met hun Kroeger-bier. Dit bier kan geproefd worden tijdens de gemeentelijke receptie en wordt te koop aangeboden in
een 4-pack tegen de prijs van 10 €. Met de opbrengst zal de top van de ijskelder
worden afgewerkt.
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Op 25 november voorzien we aan de ingang van het kasteelgebouw een stand waar
je dit bier kan kopen. Je kan het bier ook bestellen via email (info@keisdrupper.be)
of via www.keisdrupper.be met vermelding van je naam, je adres en het aantal
4-packs dat je wenst. De bestelling is pas definitief na overschrijving van het bedrag
op ekeningnummer : BE49 0357 3225 6071 (op naam van de Opdorpse Bruggenbouwers ).
Er zijn maar 300 packs, dus aarzel niet !
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Het bier kan worden afgehaald:
- Op 25/11 tussen 11 u en 14 u aan de verkoopstand op de Capelderij
- Op zondag 2/12 tussen 10 en 12 u in het Oud-Gemeentehuis, Dries, Opdorp.
- Indien keuze 1 of 2 echt niet lukken, kan het bier ook worden afgehaald bij:
Gert Van Achter, Brusselmansstraat 9, 9255 Opdorp, na telefonische afspraak (0475/980 960).
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