Het initiatief

g,oep kun je hier nat urlijk wel oplossingen voor

Met het komende Lutherjaar in het vizier, is een heus,

vinden. Of zet al je vrijwilligers eens in het zonnetje en

Nederlands LutherBier nat urlijk onmisbaar.

t,akteer ze op een bier$je!

Enthousiaste gemeenteleden uit Luthers Amsterdam,

Ook zoeken we nog vrijwilligers die op een later vast te

Den Haag en Woerden slaan de handen ineen en

stellen moment willen helpen bij het bo-elen. En het

nemen de uitdaging aan: het brouwen van een bier$je.

deﬁnitieve ont(er= voor het etiket is ook nog een

Maar dat kunnen we niet alleen…..

uitdaging!

Het proces

Aanmelden

We ont(ikkelen bij een huurbrouwer (we hebben

Je kunt via LutherBier@g?ail.com een of meerdere

reeds contacten) een eigen recept: een lekker Luther‐

doosjes bestellen. Binnen een week krijg je een beves‐

bier$je dus. Bier brouwen doe je in g,ote

tiging van je bestelling. Tegen de tijd, dat we weten

hoeveelheden tegelijk. Bo-elen en etike-en op de ﬂes

hoeveel doosjes we echt gaan af5emen, vragen we je

doen we waarschijnlijk met vrijwilligers die we nog

(een veelvoud van) € 25,‐ over te maken. Via mail en

zullen wer/en. Ver/oer van de ﬂesjes is op eigen

Facebook (LutherBier) houden we je op de hoog$e.

kosten vanuit een aantal dist,ibutiepunten. We hopen
de eerste ﬂessen bij aanvang van het Lutherjaar te

Geg,oet,

kunnen presenteren.

Henk Baaima, Mascha de Haan, Niels Lucas Luijckx,
Andreas Wöhle

We hebben jullie nodig!
We zoeken allereerst investeerders. Je kunt als
gemeente of individu een doosje van 12 ﬂesjes
af5emen. Laten we voor het gemak zeggen, dat dit
€ 25,‐ kost, dan hebben we alle materiaal– en huur‐
kosten ver,ekend. Uiteraard is het verder aan jou/
jullie, waar je je bier$jes drinkt. Door/erkopen mag
niet vanwege omzetbelasting, binnen een besloten

Nee, dit is zeker niet het
eerste Luther Bier , dat
gebrouwen wordt. Maar het
is wel ons, Nederlandse,
unieke project! En dat
maakt het de moeite waard
om mee te doen!

