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Woordje van de Voorzitter
Het is weer lente!! Heerlijk!! De lentebockjes worden weer getapt en daar genieten we op
het terras van de Beyerd van, nog wel met de jas aan. De plataan die we met “De Gezusters”
delen laat de eerste zonnestralen nog gul door. Over enkele weken zal hij weer vol in zijn
blad staan. Als het langzaamaan warmer wordt, gaan we van de zware winterbieren over op
de frissere lente- en zomerbieren. Naast de fruitbieren zal ook het witbier weer rijkelijk
vloeien, zoals een Dentergems, Hoegaarden of Blanche de Namur. Maar wat we dit jaar zullen
missen is het heerlijke Steendonk witbier! Hij kwam van de gerespecteerde Palmbrouwerij in
Steenhuffel, maar wordt helaas niet meer gebrouwen. Een enkele geluksvogel heeft nog een
paar flesjes bewaard en misschien heeft een caféetje nog een enkel vaatje, maar de
bijzondere smaak van Steendonk: een kruidenpalet met een vleugje kaneel, zachte zoete
accenten die doen denken aan meloen, daar zullen velen van ons alleen nog maar van kunnen
dromen. Tja, jammer! Maar gelukkig alternatieven genoeg. Wat dacht u van het Beijerd
witbier? Vanwege het enorme succes tegenwoordig het hele jaar door op de tap. Een echte
Weisse, ongefilterd, met een frisse, zachte, zure smaak, die de concurrentie met bijv. een
Schneider Weisse zeker aan kan.
1e Pinksterdag gaan we weer fietsen. De jaarlijkse Beyerd fietstocht die zal starten en zal
eindigen in ons café. Elk jaar is de route die Pieter Brooymans uitstippelt een verrassing.
Maar altijd komen we op mooie plekjes, op gezellige terrassen en vooral met heel veel leuke
deelnemers, waarvan de meesten de bijgeleverde vragen zo goed mogelijk proberen in te
vullen en de opdrachten zo goed mogelijk proberen uit te voeren. En dan eind van de middag,
moe maar voldaan, in de Beyerd thuiskomen. Laten we hopen dat de weergoden ons dit jaar
met Pinksteren weer goed gezind zijn. Ook ik ga de uitdaging weer aan. En als ik moe, warm
en dorstig, met zo’n 35 km in mijn (niet meer zo heel strakke) kuiten op het terras neerstrijk,
blij met de plataan, weet ik al wat ik zal bestellen: een Liefmans Goudenband. Ook zo’n
heerlijke dorstlekker, fris, zuur, (beetje zoet) met een mooie rood/bruine kleur en aardig
wat alcohol: 8 a 8,5 procent, dus doe er maar een bitterballetje bij.
Allemaal een hele mooie
zomer
gewenst,
fijne
vakantie en vergeet de
excursie niet hé? 26
Augustus naar brouwerij
Roman in Mater, België.
Bekend
van
o.a.
de
Sloeber
en
Adriaan
Brouwer. Door de familie
Roman opgericht in 1545
en momenteel in handen
van de 14e generatie. De
brouwerij
bestaat
uit
imposante gebouwen rond
een
binnenplein
met
bloemperken,
Romaanse
stallen en een betegelde
hal bezet met ammoniak
compressoren, stoommachines en antieke stoomgeneratoren. De koperen brouwzaal is uit de
jaren 30, maar voor die tijd heel modern. In verschillende kelders worden 5 gistvariëteiten
gebruikt om de verschillende genres bieren te brouwen. Kortom, een brouwerij die het
bezoeken waard is en met de mooie plaats Oudenaerde vlakbij, wordt het weer een
fantastische dag!! Vergeet niet in te schrijven!
Hettie Beverdam
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Jack kijkt terug op zijn jaren NB
Wat ooit begon met een enkelvoudig dubbel gevouwen A4-tje in november 1996 is nu
uitgegroeid tot een volwaardig volwassen clubblad van Beyerd Biergilde Breda. Ons blad
Nucher Bekeken mag er nu zijn en staat als een huis. De redactieleden van het eerste uur
waren Louis Meulders, Ben Mulders en Han Hidalgo. Toen het blaadje aansloeg werden het al
snel 2 A4-tjes en Ben Mulders verliet de redactie om plaats te maken voor Kees Verplanke. De
vormgeving werd van begin af aan al gedaan door Orson de Jongh. In april 1999 ben ik
redactielid geworden samen met Jan de Kanter en wij volgden Han en Louis op. Zo rond 2002
kwam er een positieve omwenteling met ons clubblad door het aantrekken van Frans
Schultink. Frans ging met veel enthousiasme aan de slag en voerde veranderingen door die
het blad nog mooier maakte. De vormgeving kwam in zijn handen en er kwamen steeds meer
afbeeldingen in het blad wat nu geen blaadje meer was. In 2003 steekt Nuchter Beken voor
het eerst in een mooie zwartwitte stevige kaft en is Jac van Peer, Kees Verplanke komen
aflossen in de redactie. De 10e jaargang van Nuchter Beken is er nu een op A4 formaat en
wordt bij uitzondering in kleur uitgebracht. Toen ik het voor het eerst in handen kreeg was ik
werkelijk onder de indruk. Daarvoor waren er wat veranderingen in de redactie doorgevoerd.
Marije van Donk had de regie van Frans overgenomen en zette haar stempel duidelijk op de
inhoud van ons blad. Met name de opzet ervan en de tekst werden door haar stevig onder de
loep genomen wat direct merkbaar was. De eindredactie kwam bij haar terecht en Jac
struinde internet af om mooie plaatjes bij de teksten te zoeken. Toen Marije voor haar werk
naar het buitenland moest vertrekken werd Marco van Schaik haar opvolger.
Een blad kan alleen maar groeien door inzet van de leden en ik wil er hierbij een paar
noemen die de redactie vaak steunt door het aanleveren van de broodnodige kopij. Vaste
klant en op de eerste plaats is Han Hidalgo, een man waarop we altijd kunnen rekenen. Ook
Louis Mulders is lang doorgegaan met het aanleveren van tekst. Verder zijn er ook leden die,
wanneer ze op vakantie zijn, hun "bier ervaringen" aan ons meedelen.
Als ik terugkijk op 10 jaar redactielid van Nuchter Bekenen en ik blader de eerste uitgaven
van toen tot nu door dan mag ik trots zijn op alle medewerkers die dit resultaat voor elkaar
hebben gebracht.
Jack van der Linden

Redactioneel
Met het afscheid van Jack van der Linden als redactielid, start het nieuwe nummer Nuchter
Bekeken met een grote verandering, een van de vele veranderingen in dit nummer. Als eerste
wil de redactie Jack bedanken voor zijn jarenlange inzet. Ook wij zijn trots op jou. Voor wie
het nog niet is opgevallen, het is lente geworden en de blonde bo(c)kken zijn weer in alle
verschijningen verkrijgbaar. Als originele Meibok of in de vermomming als springbock.
Onze voorzitter spreek over de verandering van de zware donkere winterbieren naar de
makkelijk drinkbare lentebieren. Laten we met ons allen proosten op een mooi en heerlijk
meibok seizoen. In dit nummer proosten we als eerste met een vreemde eend uit de Beyerd,
de BB. John Zonneveld, een van de nieuwere leden, opent zijn lente met enkele terrasfoto’s
en enige persoonlijke onthullingen. Bierbrouwerij Emelisse verandert bier in een heerlijke
lunch. Een geslaagd experiment en een belevenis die voor herhaling vatbaar is. Een belangrijk
ingrediënt is het drinken met vrienden en bekenden, maar altijd lastig om bij zoveel
gezelligheid maat te houden. Een sfeer impressie van enkele festivals en een stimulans om
een van de vele komende festivals te bezoeken.
Naast een stukje geschiedenis van de bovenste plank, over het bierhuis in Antwerpen, prijken
de rubrieken bier en evenementen kalender, evenals het internationale biernieuws, ook dit
nummer weer in volle glorie. Veel leesplezier namens de redactie van Nuchter Bekeken.
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Beurs Blond
De redactie heeft onlangs vernomen dat brouwerij de Beyerd tegenwoordig ook een mooi
bier brouwt voor café De Beurs in Oosterhout. Nieuwsgierig geworden hebben we Renate
Dissel, werkzaam bij de Beurs en de eerste vrouwelijke kampioen bierproeven van de ABT,
uitgenodigd om iets te vertellen over dit nieuwe bier met de naam Beurs Blond.
Het idee om een eigen bier te gaan brouwen leefde
al een aantal jaar maar toen het tien jarig jubileum
van ons biergilde "De Gecroonde bel" in zicht kwam,
kwam het maken van een eigen bier weer ter
sprake. Er werd een enthousiast proefpanel
samengesteld en na enkele zeer gezellige proefsessies was het duidelijk hoe ons bier moest gaan
smaken. Het zou een fris, doordrinkbaar blond bier
worden met een mooie bitterheid en een alcohol
percentage van ongeveer 6.5%. De voorkeur ging uit
naar ongepasteuriseerd en ongefilterd, zodat de
smaak goed zou worden behouden. In overleg met
brouwmeester Joppe werd er geen proefbrouwsel
gemaakt, maar meteen een volledig volume. Het
was al snel duidelijk dat het bier geen verdere
wijzigingen nodig had omdat het prima voldeed aan
de smaak omschrijving die we in gedachten hadden.
Op 29 Juni 2008 was het tien jarig jubileum van Biergilde "De Gecroonde bel" een feit en ter
ere daarvan werd het eerste brouwsel "Gecroonde Bel Blond" genoemd en onder grote
belangstelling en met gepaste trots voor het eerst getapt op de Markt van Oosterhout. Het
was meteen een doorslaand succes! De "Gecroonde Bel Blond" bewees gelijk dat het een
perfect terras bier was, want we waren in no time door de eerste voorraad heen. De reacties
van de gasten waren allemaal positief en voor velen is het bier, wat inmiddels is omgedoopt
tot
"Beurs
Blond",
een
blijvertje.
Ook
afgelopen
winter bleef de Beurs Blond
(waarin gebruik is gemaakt van
de gist van de "Drie hoefijzers
klassiek", twee verschillende
soorten
hop,
en
twee
moutsoorten), een hardloper
en is hij niet meer weg te
denken van zijn vaste plaats
op de tap.
Ik zelf mag ook graag genieten
van een Beurs Blond (BB) en
wil bij deze iedereen die
benieuwd
is
geworden
uitnodigen om deze topper,
die in jullie favoriete café
wordt gebrouwen, eens te
komen proeven.
Proost, en graag tot ziens in Café de Beurs!
Renate Dissel
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Langs bijzondere cafés in Vlaanderen
'Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men straffe kroegen tegen'. Dit gezegde heeft
Bruno Loockx geïnspireerd om 100 verrassende en gezellige cafés in Vlaanderen en Brussel te
selecteren. Van Bruno Loockx, medewerker van onder meer de reisblog Reisreporter.be,
verscheen eerder 'Fietsen langs de grenzen van België'. Bruno's ontdekkingstocht voert ons
van café Vlissinghe in Brugge, een 'dinosaurus onder de vaderlandse kroegen', tot Het
Pachthof in Borlo-Gingelom, waar een brouwerij en militaire curiosa onder één dak zijn
verenigd. Tussen deze cafés bevindt zich een zeer gevarieerd scala van bijzondere cafés.
Bierliefhebbers zullen vooral genieten van Het Biermuseum in Ertvelde waar 6500 bieren en
7000 glazen van over heel de wereld zijn gerangschikt en het bekende Bierhuis Kulminator in
Antwerpen waar honderden bakken bier op de ideale temperatuur worden bewaard. Ook In de
Verzekering Tegen de Grote Dorst in Eizingen met een uitgebreide geuze- en kriekselectie,
café
Gambrinus
in
Leuven waar een Stella
volgens
Bruno
het
lekkerst smaakt en het
Brouwershof in Haacht
waar een ongefilterde
Primus met gist wordt
geschonken,
zullen
vooral de bierliefhebbers
bekoren. De stad Gent is
met maar liefst 11 cafés
vertegenwoordigd,
gevolgd door Brussel met
10 cafés en Antwerpen
met 6 cafés. Mechelen
herbergt ook enkele
bijzondere cafés, die we
helaas
niet
zijn
tegengekomen.
De
selectie van de auteur
zal
de
lezer
niet
teleurstellen, gelet op
zijn
persoonlijke
en
vlotte beschrijving. Met
de aanbevolen fiets-,
wandel- en toeristische
tips
kan
ook
de
omgeving nader worden
verkend.
Sommige
geportretteerde
cafés
zijn
misschien
met
uitsterven bedreigd, of
zullen zeldzaam worden.
Bruno's publicatie zal velen de weg wijzen om van de sfeer van de beschreven cafés te
genieten. En mocht de lezer zijn of haar favoriete café missen, aarzel niet aan Bruno's oproep
te voldoen en dit aan hem door te geven.
Bruno Loockx: 100x Straffe cafés in Vlaanderen. Uitgeverij Lannoo. Tielt, 2008.
2e druk. 213 pag. ISBN 9 789020 980226 Prijs: 15,95.
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 22 april

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Thema-avond

Zondag 26 april

9 brouwerijen van het Pajottenland en de Zennevallei
zetten opnieuw hun deuren open voor hun tweejaarlijkse
open brouwerijendag ‘Toer de Geuze’.

1ste en 3de Zaterdag

Ieder maand rondlijding bij Brouwerij De Keyzer in
Maastricht. Vertrek 14.00 uur vanaf de VVV

Zondag 3 mei

6e KBCFestival van het Nederlandse Speciaalbier. Op de
markt in “s Hetrtogenbosch van 12.00 -18.00 uur
www.kleinbrouwerijcollectief.nl/festival.shtml

Zaterdag 9 mei

12e PINT Meibockfestival bij brouwerij de
Prael, Oudezijds Voorburgwal 30, 1012GD
Amsterdam

21 t/m 24 mei

Jazz & Blues Festival

Zondag 31 mei

Pinkster ’BIER’ fietstocht

Zaterdag 6 juni

ONK, Open Nederlandse Kampioenschappen
amateur bierbrouwen. Een leuk evenement
met lezingen, demonstraties, degustaties en
rondleidingen bij de paters in Tilburg.
www.roerstok.nl/html/onk2009.shtml

12 t/m 14 juni

Open Brouwerijdagen

Zaterdag 13 juni

Bierquizzenement

Zondag 14 juni

Bredase Kampioenschappen Bierproeven
De winnaar doet mee met het ABT kampioenschap!!

Zondag 5 juli

Bier Matinee Zuid nederland, in Oisterwijk. Voor cafe La
belle Epoque aan De Lind 71 van 12.00 – 18.00 uur

Woensdag 26 augustus

Beyerd Biergilde Breda – Excursie

Woensdag 9 september

Menu d’Anniversaire

Zondag 13 september

Historisch bierfestival pROOSt in
Hilvarenbeek
www.museumbrouwerij.nl

Zaterdag 3 oktober

Presentatie ’Beyerd Bockbier’

Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Bo©kbieravond

17 t/m 25 oktober

33e Belgische Bierweek

Woensdag 25 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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Koken met bieren van Lindemans
De meeste bierliefhebbers zijn bekend met de geuze en fruitbieren van brouwerij Lindemans
in Vlezenbeek in het Pajottenland ten westen van Brussel. Deze vooraanstaande familiale
brouwerij heeft zich van een traditionele hoevebrouwerij in de loop der tijd ontwikkeld tot
een moderne brouwerij. Naast de metalen tanks beschikt Lindemans sedert 2005 weer over
tien foeders (grote eikenhouten vaten) van elk 10.000 liter. Van de totale productie is 50%
bestemd voor de binnenlandse markt en 50% voor de export.
Dat de bieren uit het
gevarieerde
assortiment
bijzonder smakelijk zijn in
veel
gerechten
en
als
begeleidend bier uitstekend
smaken, bewijzen Véronique
en Michel de Meyer met hun
publicatie
'Lindemans
Cooking with beer. Koken
met bier. La cuisine à la
bière'. De drie talen geven
aan dat Lindemans met deze
met
zorg
samengestelde
publicatie
veel
bierliefhebbers wil bereiken.
De auteurs die reeds vele
culinaire publicaties op hun
naam hebben, staan garant
voor
duidelijk
leesbare
recepten. Na lezing zullen
velen ongetwijfeld snel de
weg naar de keuken en
bierkelder vinden om zelf
aan de slag te gaan. De vrij
toegankelijke
recepten
bieden voldoende aanknopingspunten om zelf zoveel mogelijk te improviseren.
De duidelijk beschreven recepten zijn overzichtelijk onderverdeeld in aperitiefhapjes,
soepen, vlees, vis, wild, sauzen, traditionele gerechten, warme en koude desserts en
drankjes. We noemen enkele verrassende gerechten zoals onder meer de terrine met kriek,
tempura van vis met faro, zuurkoolsoep met geuze, rundertong met een saus van rozijntjes
en geuze 'Cuvée René', couscous met staartvis en geuze en flensjes met kriek. Alle recepten
zijn in de inhoudsopgave naar de biersoort gerangschikt. Aan de opsomming van de recepten
gaat een beknopte en duidelijke beschrijving vooraf van de herkomst van lambiek, de unieke
spontane gisting, (oude) geuze, (oude) kriek en een schets van de historie van Lindemans.
Deze paragrafen zijn geschreven door de bekende auteur en brouwer Jef van den Steen.
Deze publicatie is in samenwerking met de Standaard uitgeverij door brouwerij Lindemans
uitgegeven. De publicatie heeft geen ISBN nummer en is te verkrijgen bij brouwerij
Lindemans, Lenniksebaan 1479 in Vlezenbeek (B). Voor informatie: www.lindemans.be
Met deze publicatie in de hand zal de geïnteresseerde lezer nog beter de smakelijke bieren
van Lindemans, zowel in als naast het bord leren kennen en weten te waarderen. Een
aanrader!
Véronique en Michel De Meyer: Lindemans Cooking with beer. Koken met bier. La cuisine à la
bière. Standaard uitgeverij. 2008 Prijs: 16,00 bij het afhalen aan de brouwerij.
Han Hidalgo
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In gesprek met John Zonneveld
′Ik ben altijd bezig mensen proberen over te halen anders naar bier te kijken.′
John Zonneveld (46) is sedert 2005 lid van ons Biergilde. John is werkzaam als senior
systeemanalist/programmeur. Naast hobby's als lezen (m.n. fantasy boeken), muziek,
wandelen en bordspellen (het serieuzere soort dus geen Mens-erger-je-niet), is zijn grote
passie BIER.
1.Hoe en waar is jouw liefde voor bier en vooral het speciaalbier ontstaan?
Na mijn eindexamen VWO ben ik met 2 vrienden van Zeeland naar Noord-Frankrijk gefietst. In
een café in België dronk ik voor het eerst van mijn leven geuze. Het was eventjes wennen,
maar de belangrijkste les was dat er veel meer biersoorten zijn dan pils alleen. Het was een
klein bierlokaal langs de IJzer in de buurt van Ieper, ik noem het vaak het vieste cafeetje in
België, maar dat kwam vooral omdat het toilet uit een oude poepdoos bestond en ook dat was
voor mij een nieuwe ervaring.
2.Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit?
Dit is een moment opname en als je me het binnenkort weer vraagt kan dat lijstje er heel
anders uitzien. Een rangschikking in de bieren kan ik helemaal al niet maken, zeker omdat ik
veel verschillende soorten moeilijk met elkaar kan vergelijken, dus hier volgen in willekeurige
volgorde 5 van mijn favoriete bieren: Oude Geuze Boon, Erik de Noorman (Huisbrouwerij
Klein Duimpje), St Bernardus Prior, Duchesse de Bourgogne en Westmalle Tripel.
3.Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Dit aanbod is de laatste jaren zowel kwantitatief als kwalitatief gigantisch toegenomen. Dit is
natuurlijk een goede zaak, want hoe groter de keus, hoe groter de kans dat een ieder een
bier naar zijn smaak vindt.
4.Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke brouwerijen
zou je graag nog willen bezoeken?
Ik
vond
brouwerij
Kerkom fantastisch om
te bezoeken en wel om
verschillende redenen.
Ten
eerste
zit
de
brouwerij in een hele
mooie oude hoeve met
een
schitterende
binnenplaats.
Ten
tweede de ontzettend
enthousiaste
brouwer
(Marc Limet) die met
plezier
over
de
brouwerij en zijn bieren
kan vertellen. En als
laatste zijn er natuurlijk
de lekkere bieren. Ik zou
graag een keer wat
Nederlandse brouwerijen bezoeken, er zijn er tegenwoordig genoeg die de moeite waard zijn.
5.Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen, aan welk type bier
denk je dan?
Een mooi zwaar kerstbier, met een mooie bitterheid, zoiets als de Melchior van Alvinne.
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6.Naar welk vakantieland ga je (deze zomer) en welk bier drink je daar het liefst?
Deze zomer ga ik via Bulgarije naar Griekenland, mijn favoriete vakantieland. In Griekenland
is de keus in bieren heel klein en meestal drink ik er Mythos, een goed dorstlessend pils. Een
plezierige verrassing was de ontdekking van een Duits rookbier in een Italiaans restaurant op
het eilandje Sifnos, mijn favoriete vakantiebestemming. Een ander populair vakantieland van
mij is Oostenrijk en daar mag ik graag een Weizenbier proeven.
7.Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Nee, het biergilde is precies goed zoals het nu is. Een puntje van kritiek heb ik wel. Tijdens
de afgelopen Belgische Bierweek kwamen er bij finale van de bierproefmachine helaas maar 5
finalisten opdagen, terwijl er zoveel meer proevers geplaatst waren. Meedoen is belangrijker
dan winnen, alhoewel de manier waarop Koen ons van de vloer veegde wel pijn deed.
8.Drink je wel eens bier bij de maaltijd en welke bier- en maaltijdcombinatie is voor jou
erg geslaagd?
Worstgoulash is een gerecht dat al sinds mijn studententijd op het menu staat. De reden zou
kunnen zijn dat er als laatste zin in het recept staat: 'Drink er een koel pilsje bij'. Alleen dat
pilsje is in de loop der tijd wel veranderd in een ander soort bier.
9.Zijn er nog andere biercafés, naast De Beyerd, die je van harte kunt aanbevelen?
Door mijn studie politicologie in Rotterdam heb ik het café Locus Publicus leren kennen en
door een aantal jaren te werken in Den Haag café de Paas, niet toevallig ook beiden ABT
cafés. Beide cafés stralen de liefde voor bier uit en ik kan ze van harte aanbevelen.
10.Heb je nog een anekdote of een voor jou interessant gebeuren op biergebied?
Een
van
de
mooiste
ervaringen
vond
ik
de
bezoeken die ik met Jac aan
zeven cafés heb afgelegd in
het kader van zijn 'Tour de
Toffe Peer'. Jac’s Toffe Peer
was een mooie binnenkomer
waardoor menig kastelein
met alle plezier meer van
zijn zaak liet zien en nog
meer te vertellen had. In
café
het
Weeshuis
in
Schiedam hebben we ook nog
een heerlijk zachte jenever
gedronken en toen hadden
we
nog
een
café
te
bezoeken. Ik kan je vertellen
zo’n Tour is ware topsport....
11.Zijn er punten die je nog wil benadrukken?
Als mensen vragen naar je hobby’s en je noemt bierproeven, dan zie je ze vaak al kijken: 'Ja,
ja, bier zuipen zeker'. Ik benadruk dan altijd het proeven. Het kijken naar de kleur en het
schuim, de geur, de smaak en de afdronk. Wat dat betreft ben ik altijd bezig mensen
proberen over te halen anders naar bier te kijken.
John, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met jouw hobby's en het genieten van
bier.
Han Hidalgo
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Bierlunch bij Emelisse

Zullen we wel of niet gaan, dachten wij toen we een uitnodiging zagen voor een bierlunch bij
brouwerijcafe Emelisse in Kamperland (ja 100 km richting kust). Hier zou brouwmeester Kees
Bubberman zijn bieren presenteren, en chefkok John zou samen met Han Hidalgo de
bijpassende gerechten maken.
Vijf gangen met bieren erbij tussen de middag? Twee uur na ons gebruikelijke late ontbijtje
op zondag, zo’n zware kost? Ja, we gaan gewoon en zien wel wat het wordt, dat werd de
beslissing. Al gauw volgden ook Jac en Cora onze enthousiaste aanmelding en zo togen wij op
zondagochtend, na een heerlijk bakje koffie van Cora, met z’n vieren richting Zeeland. Spijt?
Nee, absoluut niet. Wat kan eten en drinken toch heerlijk zijn. Het overtrof onze
verwachtingen. Het lijkt erop, dat eten en bier zo vroeg op de dag nog beter smaakt dan ’s
avonds. Het werd dan ook een zeer ontspannen middag vol verrassingen.
We werden ontvangen met een “Emelisse Delight”: een heerlijk frisse cocktail van verse jus
d’orange, amaretto en witbier. Al snel werd een lichte salade van Pastrami, zongedroogde
tomaatjes met een dressing van Emelisse Blond geserveerd. De versheid straalde van je
bordje. Het blonde biertje dat erbij geserveerd werd leek volgens de brouwer Kees
Bubberman meer een IPA qua bitterheid en kruidigheid, maar dan wel veel zachter. Kortom
een heel mooi biertje. Bij ieder biertje en gerecht werd een toelichting gegeven door Kees
Bubberman en Han Hidalgo. Al had je het gerecht nog niet voor je staan, bij de toelichting
liep het speeksel al uit je mond.
Als tussengerecht kregen we een vissoep. Dat was een kommetje vol met verse zeevruchten
(rivierkreeftjes, kabeljauw, mosselen en garnalen) met tussendoor wat bouillon. Super vers
en ook dat ging zo naar binnen. In het soepje zat wederom een scheut bier, en datzelfde
bier, het Emelisse Wit, werd ook nog geschonken.
Op dat moment kregen we door dat de brouwerij zeer gastvrij was en een erg goede indruk
op ons wilde maken door ons de hele middag te verwennen... De bierglazen waren 0,3 liter
groot, zo schat ik in, en na het ontbijt hakt dat er best in. De sfeer was dan al snel erg
gezellig. De cafe eigenaar had naar eigen zeggen nog nooit zo’n luidruchtige, maar zeer
gezellige lunch meegemaakt.
Tijdens de pauze voor het hoofdgerecht mochten we een kijkje in de kelders van de
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huisbrouwerij nemen. De brouwerij met prachtige koperen ketels zelf staat midden in het
cafe en is altijd te bezichtigen. De lagerkelders daarentegen gaan alleen open op specifiek
verzoek.
Het hoofdgerecht was een parelhoenboutje met een heerlijke frisse saus van gepureerde
pruimen. Ook hier ging weer een biertje doorheen: de Emelisse Dubbel. En niet te vergeten:
ook weer een glas erbij. Ik, Bianca, mocht helaas niet veel drinken i.v.m. de terugreis. Ik
vond het dan ook vreemd dat Marco en zelfs Jac mopperden dat er zoveel bier was. Toen
echter Marco en Jac restjes bier lieten staan en Cora wel erg veel onzinnige foto’s ging
maken, kreeg ik door dat ze gelijk hadden. Ook aan andere tafels zag ik mensen zitten met
rodere wangetjes en meer glans in hun ogen, dan toen ze net binnen waren.
Maar als echte liefhebbers gingen we voor het toetje: in Imperial Russian Stout gemarineerde
dadel met een vleugje sinaasappelschil, room, mascarpone en amandelsnippers. Dit
geserveerd in een mooie bierbokaal. Het toetje was de topper, maar deed ons ook de das
om. De Imperial Russian Stout van Emelisse is tijdens het winterbierenfestival in Gouda van
afgelopen winter verkozen tot nummer 1 winterbier in Nederland! En hij mocht er zijn. Maar
liefst 11% alc. en ook hier weer dat glas van 0.3 liter!!! Het spreekwoord ′ons Zeeuwen ben
zunig′ ging deze middag zeker niet op. 4 uur later: samengevat: wat een genot! Emelisse,
bedankt voor jullie gastvrijheid! Met speciale dank aan Kees Bubberman en Han Hidalgo.
Cora, bedankt voor de foto’s.
Tip voor 1 november a.s. bij Emelisse: wildmenu met begeleidende bieren. Het is een uurtje
rijden, maar absoluut de moeite waard!
Bianca Houthooft
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Drinken met mate(n)
De afgelopen maanden waren er weer enkele leuke bierfestivals. En het belangrijkste
elementen op zo’n festival zijn natuurlijk de vele lekkere en soms ook minder lekkere bieren,
maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Een aspect wat vaak onderbelicht blijft is dat
op deze evenementen reuze aardige mensen rondlopen, waar je over het algemeen makkelijk
mee in contact komt. Je hebt namelijk een ding met ze gemeen: ze houden van bier. Op het
laatste Kerstbierfestival te Essen (het 14de alweer) liep ik Chris en Mike uit Londen tegen het
lijf. Al vele jaren bezoeken zij dit festival en houden keurig bij welke bieren zij drinken. Op
elk festival proberen ze dan in ieder geval alle primeurs te proeven plus enkele favorieten
van de voorgaande jaren. We hebben heerlijk over bier zitten praten en er natuurlijk ook
enkelen geproefd. Chris en Mike leefden het motto ‘met mate’ niet helemaal na, maar dat
komt natuurlijk omdat dat het voor hen veel moeilijker is om deze bieren te verkrijgen in
eigen land. Zij moesten dus nu hun slag slaan, alhoewel ze ook een flinke voorraad ingeslagen
hadden om mee te nemen naar huis.
Tijdens het bestellen van een bier werd ik aangeschoten door Tom, een bijna gepensioneerde
leraar uit de Verenigde Staten, die ik vorig jaar heb leren kennen. Vorig jaar (2007) had hij,
als bierliefhebber, van zijn vriendin een reisje naar het Kerstbierfestival cadeau gekregen
voor zijn verjaardag. Tom kwam dus speciaal voor 5 dagen naar Europa en dit jaar was hij er
weer. De liefde voor bier gaat soms heel ver. En Tom nu een beetje kennende is hij ook
volgend jaar weer present.
Nu vraagt de echte
bierliefhebber zich af:
was er ook bier? En of; er
waren
ruim
150
kerstbieren, teveel om
op te noemen en zeker
om te proeven, zelfs voor
een 2 dagen durend
evenement. Ik wil toch
wel enkele persoonlijke
favorieten aanhalen. Als
eerste vond ik de Cuvée
Meilleurs
Voeux
van
brouwerij
Rulles
fantastisch. Een mooi
donkerbruin bier van
7,3%
met
een
evenwichtige
zoetig,
licht bittere smaak. En
hij was er ook nog eens van het vat, dus niet te versmaden. En dan de Gribousine d’Hiver van
brouwerij Binchoise in opdracht van Malonne, een mooi amberkleurig bier van 8,5% met een
intense geur van kaneel, een moutig, kruidige en droge smaak en een bittere nasmaak. Een
ander bijzonder bier was de Blonde de Noël van brouwerij Augrenoise, een bijna
champagneachtig bier van 9,5% met een aroma van peren-appelcider en champagne en een
warm alcoholische en fruitige smaak. Een bier wat ik alleen al moet noemen vanwege zijn
mooie naam is de Forestinne Mysteria Cuvée Special Noel van brouwerij Caracole in opdracht
van Forestinne. Achter zo’n fantastische naam zit dan ook nog een lekker amber-koper kleurig
bier van 10% met geuren van toffee en bonbons en als hoofdsmaken karamel en bosbessen.
Maar voor mij was het lekkerste bier deze keer de Triest X-mas 2008, een donkerrood-bruin
bier van 12%, gebrouwen in maart 2008 en op vaten gelegen tot oktober met een complexe
smaak van caramout, ahornsiroop en droge kruiden. De nasmaak gaat over naar hout en is
bitterig. Al met al was het weer een fantastische belevenis en voor herhaling vatbaar.
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Gelukkig heeft Nederland een equivalent in het
Winterbierfestival dat alweer voor de 16e keer werd
gehouden in Gouda. Het is veel kleinschaliger, maar
met 57 Nederlandse (nou ja Nederlands, maar daar
kom ik zo op terug) winterbieren is dit een heel
mooi festival en zijn het toch teveel bieren om
allemaal te proeven op dit eendaagse evenement.
Ook hier is contact leggen weer eenvoudig. Toevallig
beland ik naast de penningmeester van PINT,
waarmee ik een alleraardigst gesprek heb…… over
bier. Verder heb ik een tijdje staan praten met Erik
Bouman, brouwmeester van Klein Duimpje.
Nu even terugkomend op dat Nederlandse
winterbier. Er was dit jaar een vreemde eend in de
bijt. Op verzoek van de brouwer was de Embrasse
van brouwerij De Dochter van de Koorenaar tot het
festival toegelaten. Deze brouwerij is gevestigd in
Baarle-Hertog, dus officieel Belgisch grondgebied.
Maar de grenzen liggen daar zo raar dat het toch
bijna Nederland is, vind u ook niet? En gelukkig maar
want dit was mijn favoriet van het festival. Een
bijna koffiekleurig bier van 9% met een gebrand aroma en een rokerige zoet bittere smaak en
laurierachtige nasmaak. En niet alleen was het een verrukkelijk bier, het was ook nog eens
schitterend verpakt in een papieren zak. Het bier dat door de bezoekers tot lekkerste bier
werd verkozen was de Imperial Stout van de Emelisse brouwerij.
Nu is er een groep die zie je bij elk festival weer en dat zijn de Deltabrouwers, het Zeeuwse
Amateur Bierbrouwers Gilde. Ze zijn makkelijk herkenbaar aan hun zwarte shirts met gele
opdruk. En behalve dat je ze overal tegenkomt organiseren zij zelf het Deltabierfestival in
Goes. Het is een klein
evenement met maar
23 bieren, maar knus
en gezellig mede door
de live muziek en de
verschillende
bierspelletjes.
Een
voordeel is dat de
stands bemand worden
door de brouwers, die
allemaal bereid zijn
om over hun bier te
vertellen.
Ondanks
wat minder bieren
zaten er toch enkele
juweeltjes tussen en
voor mij persoonlijk
was de winnaar de
Lesage Blond, een
mooi goudkleurig bier
van 7% en een mooi
hopkarakter. Een goede tweede was voor mij de Lupiline Koriala een blond bier van 7% met
een aangename citrus fruitige smaak en een zachte bitterheid. Verder een erevermelding
voor de Czarny Bos Porter van de Poolse brouwerij Witnica. Een geslaagd evenement waar ik
zeker volgend jaar weer te vinden ben.
John Zonneveld
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Internationaal Biernieuws

Alfred Van Roy overleden
In Steenhuffel is Alfred Van Roy overleden, de man die brouwerij Palm groot heeft gemaakt.
Alfred Van Roy erfde de brouwerij De Hoorn van zijn vader. Na de Tweede Wereldoorlog
groeide Palm uit tot grootste brouwer van speciaal bier in ons land. Alfred Van Roy is 96
geworden. Vorig jaar in september kreeg Van Roy de titel van ereburger van Steenhuffel.
Daar was hij zeer blij mee. "Ik zie het als een bekroning van mijn jarenlange carrière en
gehechtheid aan deze gemeente. Dat de brouwerij geliefd is tot ver daarbuiten is mijn
grootste geluk", aldus Van Roy toen.
Vlaams Parlement heeft eigen huisbier
Het Vlaamse Parlement heeft sinds kort zijn eigen huisbier, Halfrond genaamd. Het is er sinds
donderdag, ”en nu al loopt het storm”, zegt voorzitter Marleen Vanderpoorten. ”Bier en
Vlaanderen horen bij elkaar, maar een eigen biertje ontbrak tot nu toe in onze winkel”, aldus
de Parlementsvoorzitter. Zij vindt drank geen heel bijzonder verkoopartikel voor een
Parlement. ” Wij hadden al champagne. In het Schotse Parlement kun je whisky kopen. En nu
hebben wij dus ons eigen bier.” Bezoekers betalen anderhalve euro voor een fles van 75
centiliter. Voor echte liefhebbers zijn er ook bijbehorende glazen. Halfrond, met een knipoog
naar het koepelvormige glazen Parlementsdak, maar volgens bierkenner/Parlementariër Sven
Gatz ook geïnspireerd door de halfronde smaak, is een goudblond bier van 7,5% en wordt
gebrouwen door brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde, die in een blindproeverij vier
concurrenten achter zich liet. De aanzet, nog steeds volgens Gatz, is moutig, zacht en rond,
de smaak verglijdt dan naar een aangename en licht frisse zurigheid om te eindigen in een
droge, hoppige apotheose. ”Lekker”, vindt ook de Parlementsvoorzitter, die zelf hoogblond
pas na een korte aarzeling voorzichtig beaamt dat blondjes altíjd het lekkerst zijn:
”Sommigen zeggen dat toch”.
Keuringsdienst van Waarde
De Keuringsdienst van Waarde is een sluipend succes op Nederland 3. Bij de meest alledaagse
producten vragen ze zich af: wat is dit eigenlijk? Ze bellen met de consumentenservice en
worden vaak met een kluitje in het riet gestuurd. Tijd om zelf op pad te gaan bij de fabriek,
en dat levert vaak onthutsende conclusies op. Een nieuw seizoen trapt af met de zoektocht
naar verschillen in Pils. In de super kun je wel 20 verschillende soorten kopen. Veel
Nederlanders zweren bij Heineken, waar Belgen dit paardenpis vinden. En veel Nederlanders
vinden Dommelsch weer niet te zuipen. Terwijl veel daklozen zichzelf verwennen met het
Euroshopper-huismerk van Albert Heijn. Wat is nu de lekkerste? Dat zou een testje voor Kassa
zijn. De Keuringsdienst van Waarde gaat op zoek naar de verschillen.
Kijk snel op http://www.uitzendinggemist.nl <kies K> en zoek uitzending van 2 april 2009.
Geen burger zonder bier
Sinds 12 januari is de strijd losgebarsten, zo luidt de intro op bierbijdemac.hyves.nl,
inmiddels is er al een website met petitie, worden er brieven geschreven, zijn er shirts en
stickers in de maak, welke gratis (of tegen een zeer kleine vergoeding) worden opgestuurd.
Inmiddels zijn er op het moment van schrijven (9 april 2009) reeds 11.430 volgelingen
aangemeld op de publieke hyves van Bier bij de Mac, er is duidelijk te zien dat er behoefte
aan is. Op deze hyves wordt namelijk actie gevraagd van de leden. Zo worden er brieven
geschreven waarin McDonald's om opheldering wordt gevraagd, hierop volgt meestal echter
een standaard antwoord, waarbij niet wordt ingegaan op de standpunten die er op de hyves
worden ingenomen. Ook was de eigenaar van de hyves onlangs te horen op Radio 538 bij het
radioprogramma van Niels en Froukje op vrijdagavond, een fragment hiervan kun je
terugluisteren op de hyves.
Teken nu de petitie op www.bierbijdemac.nl en wellicht kunnen we binnenkort in plaats van
cola, sinas en milkshakes een lekker koud biertje drinken bij onze Big Mac!
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Genieten van de lekkernijen van het Vlaamse land

Het Vlaamse land kent veel
geneugten die velen in
vervoering brengen. Noem
een lekkernij op en je weet
haast zeker dat je hiervoor
in Vlaanderen terecht kunt.
Op onderhoudende wijze
wordt in 'Goesting' aandacht
besteed aan onder meer de
garnaalkroketjes,
de
authentieke Ganda ham en
de wijze van bereiding,
kaasmakers en hun unieke
kazen, een witlofboer, een
oesterkweker, een mosterd
maker,
stroopstokers,
vlaaienmakers en niet te
vergeten frietbakkers met
hun geheim ('een goede friet
is als wijn') en de makers van
de overheerlijke soorten
chocola. Vlaanderen telt
maar liefst 36 musea die
over eten gaan, meer dan
100 Vlaamse kazen en
herbergt ruim 100 grote en
kleine brouwerijen. Ook
wordt melding gemaakt van
het feit dat in 2009 extra
aandacht
zal
worden
besteed aan de heerlijke
Vlaamse bieren in het kader
van de manifestatie 'Leven in
de
brouwerij'
(www.levenindebrouwerij.be).
Naast een beknopt overzicht van de meest voorkomende biersoorten in Vlaanderen, wordt
één brouwerij uitgebreid geportretteerd namelijk geuzestekerij Hanssens in Dworp ten zuiden
van Brussel in het karakteristieke 'Pajottenland'. Het steken staat voor het mengen van
verschillende jaargangen lambiek tot geuze, door velen beschouwd als de 'Champagne onder
de bieren'. De geuzestekers Sidi en John Hanssens vertellen met passie over de spontane
gisting en de geneugten van een geuze en de magische werking van de spontane gisting en de
kunst van het mengen.
In de publicatie staan recepten van Gentse waterzooi (met kip of vis) en praktische tips van
koks voor de bereiding, de authentieke Vlaamse garnaalkroket (met een bepaalde
hoeveelheid geraspte kaas voor de smeuïgheid) en paling in 't groen met wederom allerlei tips
van koks.
'Goesting', betekent in de Vlaamse spreektaal, trek, zin en smaak. Na lezing van de smaakvol
geïllustreerde publicatie krijg je vooral extra trek in de vele beschreven Vlaamse gerechten.
'Goesting' is alleen in Nederland verkrijgbaar. Informatie op www.toerismevlaanderen.nl
Han Hidalgo
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Het Antwerpse Brouwershuis

voorgevel Waterhuis

De meesten onder ons kennen het Brouwershuis in Brussel: een
imposant gildehuis, met een voorname uitstraling, volledig
passend in de sfeer van de Brusselse Grote Markt. Als ik daar sta,
krijg ik altijd het gevoel van ‘hier is te veel van hetzelfde’, een
soort overkill. Vergelijk het met het centrum van Florence, zoveel
renaissancegevels dat ik denk ‘het zal wel’, maar ik ga eens een
kijkje nemen in de volksbuurten.
Antwerpen heeft ook een brouwershuis; nou ja , brouwershuis.
Eigenlijk is het een waterhuis. Het is mooi, misschien een beetje
voornaam, maar je moet het wel zoeken. Het is het kleinste
museum van Antwerpen en op dit moment gesloten voor het
publiek. Een paar weken geleden mocht ik het bezoeken en wel
onder leiding van Wilfried Patroons, de eerste schrijver van een
boek over Belgisch bier.

Gilbert van Schoonbeke
Dat het brouwerhuis staat waar het nu staat, heeft van alles te maken met de 16e-eeuwse
Antwerpse projectontwikkelaar Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556). In 1548 ontvangt Gilbert
van keizer Karel V toestemming voor het ontwikkelen van een compleet nieuw stadsdeel,
Nieuwstad geheten. Antwerpen telde in deze tijd ongeveer 100.000 inwoners en om de druk
op de binnenstad te verminderen had Van Schoonbeke het plan opgevat om zo’n 24
brouwerijen in Nieuwstad te vestigen. Als in 1564 zestien brouwerijen gereed zijn, blijkt dat
vrijwel geen enkele brouwer zich op de nieuwe locatie wil vestigen. Dat zal wel te maken
hebben gehad met het feit dat de brouwers als pachtsom twee stuivers per vat bier moesten
afdragen aan Van Schoonbeke. De brouwers uit de oude brouwerswijk rond de Kammenstraat
(kamme = brouwerij) verzetten zich zo hevig tegen de plannen dat onze projectontwikkelaar
de stad moest verlaten (hij
werd uitgewezen). Een paar
jaar later is hij in Brussel
overleden.
In
Nieuwstad
zijn
drie
binnenhavens aangelegd. Twee
daarvan de Timmervliet en de
Middelvliet zijn uitgegroeid tot
het woon- en havengebied dat
nu bekend staat als ‘het
Eilandje’. En geloof het of niet,
maar hier is opnieuw beroering
ontstaan rondom een nieuw
project genaamd MAS (Museum
aan de Stroom), dat in 2010 zijn
deuren moet openen.
vlak boven de ondergrondse vergaarbakken

Het Waterhuis
Gilbert Van Schoonbeke wilde dus dat zoveel mogelijk (liefst alle) Antwerpse brouwers zich
zouden vestigen in Nieuwstad. Voor brouwen is water nodig, veel water; beter water in ieder
geval dan dat van de brouwers rondom de Kammenstraat, die waren aangewezen op
grondwater van slechte kwaliteit (later voerden zij beter water aan o.a. uit de Herentalse
vaart). Gilbert liet dat water eerst per schuit aanvoeren. Maar dat was omslachtig en duur.
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Daarom bouwde hij een Waterhuis, een knap staaltje van 16e-eeuws technisch vernuft. De
stadsvesten in de 16e eeuw bevatten drinkbaar, helder water afkomstig uit het riviertje de
Schijn. Dat water werd via
buizen (de één spreekt van
stenen buizen, de ander van
uitgeholde eiken balken) naar
een opvangbassin onder het
Waterhuis geleid. Daar werd
het omhoog gehaald via
metalen
bakken,
die
in
beweging werden gebracht via
een rosmolen. De stallen van
het paard of de paarden die de
molen aandreven, bevinden
zich
vlak
naast
hun
werkterrein.
Waarschijnlijk
zagen zij nooit daglicht en
onze gids vermoedde dat ze
vrijwel blind waren. Boven
was een kleine vergaarbak en
van daaruit werd het water via
het ophaalmechanisme
een buizenstelsel vervoerd naar een tiental brouwerijen, dat zich uiteindelijk toch in
Nieuwstad gevestigd had.
Op de prachtige bovenverdieping van het Waterhuis bevindt zich de vergaderzaal van het
brouwersgilde, opgericht in 1582.

Praktische gegevens
Het Waterhuis/Brouwershuis
gelegen aan de Brouwersvliet
Adriaan Brouwerstraat 20
2000 Antwerpen
Bouwjaar; 1553-1554
Beschermd monument
Op dit moment is het museum
wegens renovatie- en
restauratiewerkzaamheid
tijdelijk gesloten
voor het publiek.
Hans Meijvis
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Hubert Sergeant, Zijn Steendonk en De Beyerd

Op 21 mei 1989 werd het Steendonk Brabants Witbier gedoopt in de “Ancienne Belgique” in
Brussel. De beide ouders Duvel en Palm brachten een witbier op de markt dat bij Palm
gebrouwen werd. Op die dag maakte ik voor het eerst kennis met de directeur Hubert
Sergeant, die voor die functie gevraagd was en benoemd.
De eerste kennismaking van Hubert met de Beyerd is mij ontschoten, maar de eerste
kennismaking met Steendonk was tijdens de Belgische Bierweek 1990. Het Zilveren Frietje
werd toen uitgereikt aan Alfred van Roy, directeur van Brouwerij Palm. Zondag 21 oktober
1990, tijdens de bierproeftest van witbieren werd Steendonk winnaar ten koste van
Hoegaarden, Blanche de Namur en Dentergem. Door deze overwinning van Steendonk op
Hoegaarden besloten wij meteen na de bierweek Steendonk van het vat te gaan voeren en
dat is zo gebleven tot het bier uit de handel werd genomen in 2008.
In 1992 verkochten wij wekelijks 6 vaten Steendonk van 50 ltr, dat waren pas echt
witbiertijden. De Steendonkroute, een culturele bierfietstocht tussen de brouwerijen Palm en
Duvel maakten wij als Beyerdfamilie op 21 augustus 1995 samen, met Hubert, Jos Rottiers van
Palm en Paul Berings van Duvel en met onze echtgenotes. Deze
fietstocht werd het begin van een lange reeks jaarlijkse
uitstapjes, georganiseerd door Hubert met een hoog cultureel
gehalte
en
leuke
bezoeken
aan
interessante
horecagelegenheden en tot slot altijd een culinaire afsluiter in
een restaurant van stijl en klasse. Doordat Jos Rottiers zijn
brouwerijactiviteiten hoofdzakelijk in Frankrijk kreeg en Paul
Berings met vervroegd pensioen ging, kwam een einde aan
deze mooie bieruitstapjes. De actieve bijdrage die Hubert
gehad heeft aan de realisatie van de Night of the Proms in
1995, het Beyerd Bierconcilie in 2000 en de viering van mijn
65e verjaardag, waren de hoogtepunten van zijn activiteiten
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voor de Beyerd. Ook niet onvermeld mag blijven dat elk jaar, tijdens de Belgische Bierweek,
Hubert een van de hoofdprijzen, een dagje met Hubert op stap in België met bezoek aan
Brouwerij Palm, Brouwerij Rodenbach, of brouwerij Duvel, tijdens de tombola avond
beschikbaar stelde. Ook de vele op naam gezette gadgets, die we in een grote hoeveelheid
kregen bij elke Belgische Bierweek, zoals een klokje, pet met zijkleppen, mok, sleutelhanger
met muntenhouder, heuptasje, plus de sponsoring van de Singelloop met 100 shirtjes met
opdruk, zullen wij niet licht vergeten.
Wij hebben als Biergilde en Café de Beyerd Hubert en Magda op woensdag 22 april 2009
tijdens een clubavond van ons Biergilde, in het zonnetje gezet en bedankt. Hubert was een
super gastheer al die jaren, een man met een zeer grote dosis empathie en humor. We hopen
hem nog vaak in de Beyerd te mogen ontmoeten samen met zijn Magda.
Piet de Jongh
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Hubert Sergeant, een aimabele en oprechte bierambassadeur
De aimabele, goedlachse Hubert Sergeant
welbespraakt, energiek en charmant.
Een oprechte, enthousiaste bierambassadeur
met kennis, vol overgave en grandeur.
Bezorgt velen goesting en plezier
met het degusteren van Belgisch bier.
Gevogelte met zoetzure saus
verwelkomt Hubert met veel applaus.
En nagerechten met pure chocolade
krijgen van hem een uitbundige aubade.
Naast de onvergetelijke Steendonk
met de zachtheid en verfrissende afdronk
geniet Hubert zeer intens en bovenal
van Westmalle Dubbel, Tripel en Orval.
Hubert zal vast in extase geraken
door het eendje en de zachte smaken.

Een gerechtje voor Hubert Sergeant:
Schelppasta met eendenvlees, dadels en Westmalle Dubbel
Ingrediënten voor vier personen:
2 ontvelde eendenbouten, van tamme eend
1 middelgrote ui
2 takjes verse tijm
4 ontpitte dadels
4 eetlepels olijfolie of zonnebloemolie
25 cl gevogeltebouillon
15 cl Westmalle Trappist Dubbel
150 gram schelppasta
bladspinazie
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Schelppasta in ruim water beetgaar koken, afspoelen en laten uitlekken. Ontpitte dadels in
stukjes snijden en gedurende 2 uur uur in het bier wellen. Ontvelde eendenboutjes met zout
bestrooien en even laten rusten. Ui schillen en in stukjes snijden. Olie in een braadpan
verwarmen en de eendenboutjes aanbraden. Stukjes ui kort meebraden. Hittebron verlagen
en takjes tijm en gevogeltebouillon erbij doen. In 50 minuten op de laagste hittebron gaar
stoven. Af en toe omkeren. Tien minuten voor het einde van de stooftijd stukjes dadel, de
rest van het bier erbij doen en verder stoven. Takjes tijm eruit halen. Eendenboutjes uit de
braadpan halen en de saus met een staafmixer fijn pureren. Op smaak brengen met peper en
zout. Het vlees klein snijden en terugdoen in de braadpan. Schelppasta hiermee vullen en in
een beboterde ovenschaal verdelen. Kort in een voorverwarmde oven verwarmen. Over een
schaal met bladspinazie verdelen, vergezeld van een gekoeld glas Westmalle Trappist Dubbel.
Han Hidalgo
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Salade van asperges, avocado, rivierkreeftenstaartjes en
Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor vier personen:
500 gram asperges
1 rijpe avocado
200 gram rivierkreeftenstaartjes, gepeld en gekookt
4 eetlepels zonnebloemolie
10 cl Beyerd Hefe Weisse
2 eetlepels fijngeknipte bieslook
75 gram gemengde sla, kant en klaar
1 eetlepel vers citroensap
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Harde onderkant van asperges afsnijden,
schillen en in een stoommandje beetgaar
stomen. Af laten koelen en halveren.
Naar smaak groene asperges gebruiken,
die niet hoeven te worden geschild.
Avocado schillen, pit verwijderen en in
gelijkmatige reepjes snijden. De reepjes met vers citroensap besprenkelen om verkleuring
tegen te gaan. In een mengkom het bier en de olie met een staafmixer goed mengen. Naar
smaak extra bier en olie gebruiken. Op smaak brengen met peper en zout. Gemengde sla over
borden verdelen en de asperges, reepjes avocado en rivierkreeftenstaartjes op de sla
rangschikken. De dressing hierover lepelen en met fijngeknipte bieslook garneren. Serveren
met warme toast of reepjes ciabatta. Een goed gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse of andere
Weizen erbij drinken.

Summer peach
Ingrediënten voor vier personen:
2 kleine rijpe perziken
60 cl koude Beyerd Hefe Weisse
4 eetlepels Peachtree of perzikenlikeur
4 cocktailkersjes
Bereidingswijze:
Perziken schillen en pit verwijderen. Vier kleine schijfjes voor de garnering bewaren. Perzik
in stukjes snijden. In een blender of met een staafmixer zo fijn mogelijk pureren en
vervolgens zeven. Over kelkglazen of coupes verdelen. Perzikenlikeur erdoor roeren en met
het koude bier opvullen. Met een schijfje perzik en een cocktailkersje garneren.
Han Hidalgo
http://www.biercuisine.nl
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Lid worden van Beyerd Biergilde Breda?
Drink je graag eens iets anders dan pils, vind je het leuk nieuwe bieren uit te
proberen, wil je een gelegenheid om bierkennis te vergaren of te delen met anderen
en ga je graag mee op excursie langs een bierbrouwerij?

Wordt dan lid van het Beyerd Biergilde Breda!
Stuur een e-mail naar het secretariaat met je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
natuurlijk je e-mailadres.
Bovendien je Top 3 van favoriete bieren.
Mailto: mi.luijten@casema.nl met de
bovenstaande gegevens.
Tot ziens bij een activiteit van het Beyerd Biergilde.
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