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Secretariaat 
Kerkstraat 81 
5126 GB Gilze 

www.sv-gilze.nl 
info@sv-gilze.nl 

Beste leden, wij nodigen u van harte uit voor een bezoek op vrijdag 14 juni aan  

De distilleerderij Schrobbelèr in Tilburg 
Je wordt meegenomen in de Bourgondische wereld van de kruidenlikeur. incl. proeverij van drie Schrobbelèr. Je 
maakt kennis met het verhaal achter de kruidenlikeur. Proef, ruik en luister je weg door de historie, het geheim 
van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr. 
Deze Brabantse traditie ontstond in de jaren ’70, in het huisbarretje van Jan Wassing. Inmiddels is Schrobbelèr 

een gewaardeerde sfeerverhoger. Zoals de vrienden van Jan ooit kennis maakten met zijn smaak, warmte en 

vriendschap, laat Schrobbelèr je nu hetzelfde proeven. 

Wanneer: vrijdag 14 juni 2019 

Adres: Polluxstraat 29 5047 RA Tilburg 

Vervoer: Op eigen gelegenheid 

Aankomst: om 13:45 uur bij de ingang van het proeflokaal “Bij d’n Schrobbelèr” 

Kosten: €15,50 per persoon 

 Ontvangst koffie/thee met Schrobbelèr bonbon 

 Proeverij van drie Schrobbelèr 

 Het is mogelijk om te kiezen voor speciaal gebak met een vleugje  

 Schrobbelèr € 4,50 extra per persoon.  

Rondleiding: De rondleiding is rollator- en rolstoelvriendelijk en er is een lift aanwezig. 

 Deze bourgondische ontdekkingstocht begint om 14:00 uur en duurt 3 uur.  

Informatie: Hanneke Dobbelsteen ☎  0161-45 50 27. 

Tip: Noteer de datum en de tijd op uw kalender of in uw agenda. 

Denk aan een inzittenden verzekering. 

U kunt zich tot 15 mei aanmelden via kbogilze@gmail.com en betalen via het rekeningnummer 

van de KBO: NL90RABO0116612126 met vermelding van Schrobbelèr en van uw keuze voor wel 

of geen gebak;  €15,50 zonder gebak of €20,- met gebak. 

Lukt dit niet dan via onderstaand strookje en gepaste contante betaling in een gesloten envelop. Deze kunt u 

inleveren in de brievenbus van ’t Trefpunt. Uiterste inleverdatum 15 mei.  
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Naam: ........................................................................................................................................................................  

Adres .........................................................................................................................................................................  

Telefoon .....................................................................  K.B.O. Lidnummer 1270 .....................................................  

  Wel gebak    € 20,-      Geen gebak    € 15,50 

  Eigen vervoer              Geen vervoer                 

  Kan eventueel …… personen meenemen 
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