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Met meer dan vijftig
meter toog is de drankgelegenheid op het Casa
Blancafestival verdub beld. De festivalgangers
kunnen er zelfs van een
speciaal biertje proeven
en zo een toast uitbrêngen op de vijfde editie.

De Verhuisbrouwerij.met onder
andere llemiksernnaarTom Robbroeckx, is met zijn caravannetje
te gastop d.eGazetvanAntwerpen'
weide.De vijf kameraad-amateur't
brou'Jverstappen er Trisser van
vat, een donkerblondetripel van
7,5Braden.Gevaarlijkspul dusmet
dezezuideïsetemperaturen!
"Ondanks
de hoge bitterwaarde,
loopthei bier rameljjkzoetbinnen.
datde
Zii die het al proeldenzeggen
Ttisserzich eïsenssitueert tussen
de drlenoeKurval-uuvel-Le e .
zegtTommyThysuit Deurne.
Voor de Íestivalgangersen srreekgenotenis het eenuniekegelegenheid om het bier eensmet mate(n)
te proeven.Hetis immersde eerste
keer dat de caravan-brouwerijop
eengroot evenementte gastis.
NetalsCasaBIancazijn devijfgas-

Toast op vijfjaar
CasaBlanca
ten, die elkaarkennenvan op school
volg"
en sameneenbrouwerscursus
aan
den, mel de Verhuisbrouwerij
"Oorspronkelijk
hun lustrum toe.
brouwdenwealLeenvooronszelÍen
gavenweal eenseendemonsfatie
bij familie en r'rienden. Maar.we
'weroenmeer en meer
Sewaagoen
daï bracht ons bij het unieke con'
cept van de Verhuisbrouwerij",aldus Tommy Thys.
Zo gaanzeelke maandmethun caravan een keer de boer op om op
braderieën,fesrivalsen andeïeevete
nementen
"Op eendemonstrade 8even.
CasaBlancaverkopenwe
enkel onzeTrisser.Alleen die mogenweverkopenomdatwedielarerr
brouv/endooreenechtebrouwerij",
besluit Tommy
In ruil voor twee drankbonnetjes
kan je vandaag en zaterdag nog
eenTfisseï proevenop CasaBlanca.Vïijdag blijft de GvÁ-weidegesloten.
Bart ROGGEMAN
@ www.verhuisbrouwerij.be

Monique
Smitsen
familie.
FotoDirkVAN
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Met de limousine
naar de comedy-avond
Monique Smits uit Reet (Rumst) en haar gevolg
zijn met de limousine gearriveerd aan de SintBernardusabdij.Als winnares van de CasaBlancawedsfijd via deu/ebsitelan GazetvanAntwerpen is ze uitgenodi.gdvoor een vip-avondje
op
"De
rit met de
de eersteavondvan het festival.
limousinewas leuk, alleenwas het wat warm".
lacht ze.De gelukkigewinnareskon haar lachspieren nog meer laten u/erken,want als vip
biju/onen.
mochtze de comedy-openingsavond
De oÍganisatorenzorgdenvoornogeenkleppeï
van formaat. De aangekondigdeverrassingsact
viel woensdagaI uii de lucht met een optreden
van de ClementPeerensExplosition.

TommyThys
van deverhutsbrouweij keurt
ín zijn caravan
nogeenlaatste
keer de Tiisser
voro het grote
publiek eNan
kan proeven.
FotoDiÍKKERSTENS

