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3de editie van Spirits Inn Beringen 
 
Spirits inn Beringen is een klein en gezellig whiskyfestival. De locatie is Whatz Hap, het 
theatercafé van het Casino in Beringen.  De eerste twee edities waren alvast een schot in de 
roos.  
“Het is dit jaar de derde keer dat we dit evenement organiseren. De nadruk ligt niet zozeer 
op het drinken maar op het ontdekken, proeven en genieten van gedistilleerde dranken. 
Laat je onderdompelen in de wereld van whisky maar ook cognac, armagnac, calvados, rum, 
chachacha en mescal vind je op ons festival.  Enige voorkennis is niet noodzakelijk, een 
gezonde nieuwsgierigheid helpt je al vooruit.  Er zal zelfs een cognac te proeven zijn die 100 
jaar geleden gedistilleerd werd. En wat dacht je van een whisky voor vrouwen? Enkele privé 
verzamelaars laten je proeven van enkele zeldzame en onvindbare flessen. Maar ook nieuwe 
bottelingen worden door de importeurs zelf voorgesteld”, zegt organisator Patrick 
Cosemans.  
Er zijn een 20-tal standhouders die met passie en veel geduld al de geheimen vertellen van 
hun heerlijke producten. Eén daarvan zetten we graag extra in de kijker:  
 
Whiskey voor het goede doel! 
 
De vzw CaskAid gaat op zoek naar vaten whisky, bottelt de inhoud en schenkt de opbrengst 
van deze flessen aan goede doelen. 
"Een gedeelde passie voor whisky brengt ons samen om meer te doen dan alleen maar het 
verzamelen, proeven en genieten van deze edele drank. We willen die passie doorgeven. 
Caskaid legt contacten met onafhankelijke bottelaars, distilleerderijen, particulieren en 
organisaties, kortom iedereen met een voorliefde voor whisky om samen unieke vaten op de 
kop te tikken. Caskaid gaat op zoek naar pareltjes die achter slot en grendel liggen in 
afgelegen pakhuizen. De jonge whisky’s die we ontdekken, laten we verder rijpen. We zoeken 
ook naar oudere distillaten die al een verfijnde elegantie hebben bereikt en klaar zijn om 
gebotteld te worden. Vanuit het plezier om whisky’s te vinden, aan te kopen en er samen met 
verwante geesten van te genieten, wil Caskaid nog een stap verder gaan. De opbrengst van 
onze flessen gaat naar goede doelen. Hopelijk zet dit sociale engagement distilleerders en 
andere eigenaars van lekkere en unieke vaten aan om ons hun meest kwalitatieve vaten te 
gunnen, in de wetenschap dat een bredere gemeenschap de vruchten plukt van hun 
vakmanschap", zegt de organisatie. 
Meer info ook via www.caskaid.be 
 
Praktisch: Zondag 29 september van 13u tot 19u in de Whatz Hap, Casino van Beringen. 
Kioskplein Beringen. De inkom bedraagt 10€ en je betaald 5€ waarborg voor het proefglas. 
Jetons kosten 1€ stuk. Er is ook een speciaal bob-arrangement.  
 
Bezoek ook onze facebookpagina: www.facebook.com/spiritsinnberingen 
 
Voor info en interviews: bel onze erudiete whiskykenner Daniel Quanten: 0476 27 56 29  

http://www.facebook.com/spiritsinnberingen

