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Woordje van de voorzitter
Waar we deze zomer ook naar toe
zullen reizen. Iedereen zal een
biertje bestellen op de plaats van
bestemming en daarna mag er
geproost worden

In Engeland zeggen ze ook weleens
'Bottom's up', maar Gijs en Selçuk
kiezen voor Kantelen!

Prost, á Votre santé, Salute, en
speciaal voor Lolita Salud, verder
erefe, Kippis, of wat korter, Vo die
gebruikt Marko regelmatig.
Dick Westmaas zal heel wat Pro
achter de rug hebben en Ed en
Hettie deden het met Skål. Zij zijn
weer terug en hebben volgens de
gedeelde foto's een prachtige vakantie achter de rug.
Wat een fijn vooruitzicht, wij mogen
nog... Jac en ik zullen dit jaar gewoon op z'n Nederlands proosten,
waarbij we volgens goed gebruik
elkaar diep in de ogen zullen kijken.
Bij de Beyerd klinkt de laatste tijd
'Heueueueueueueu', die heeft Mikel
zelf verzonnen en het moet vooral
hard klinken.

Wat je ook zegt, ik hoop dat je glas
gevuld is met een lekker bier en ik
wens iedereen een geweldig leuke
vakantie toe en kom allemaal weer
in goede gezondheid terug naar
huis.
Auf wedersehen, au revoir, arrivederci, adio's, elveda, näkemiin, tam
biêt, selamat tinggal, farvel, see
you, oftewel, tot snel in de Beyerd.

Cora van Peer

Advertentie
Af te halen: een doos met
glazen van een gewezen
herbergierster die al vele jaren
op haar zolder stonden. Er zijn
bierglazen bij van de ‘prinselijke’ huwelijken van o.a. Pieter
van Vollenhoven en glazen van
limonade van ondertussen verdwenen merken.
Interesse? Mail dan naar:
louis.meulders@skynet.be
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Een toevallige bierproeverij
Eind mei hebben Gerard en ik een
etentje bij vrienden in Ellecom. We
hebben geen flauw idee waar dit
dorp ergens in Nederland ligt en na
enig zoeken blijkt het toch wel een
aardig eind uit de buurt te zijn. Op
het laatste moment (de dag voor
het etentje) ben ik op zoek gegaan
naar een hotelletje in de buurt. Ik
weet niet waarom, maar bijna alle
accommodaties in de buurt van
Ellecom hebben dat weekend niet
één kamer meer vrij. Na lang zoeken vonden we iets in Bronckhorst,
"Herberg De Gouden Leeuw". Het
blijkt de kleinste toeristische stad
van Nederland te zijn met allemaal
prachtige, onder monumentenzorg, gerestaureerde huizen.
’s Avonds op weg naar onze vrienden zie ik een bordje langs de weg
staan met een verwijzing naar een
brouwerij. Jullie snappen het al, de
volgende dag, voordat we terugrijden naar Breda zijn we natuurlijk
op zoek gegaan naar deze brouwerij en toevallig, geloof het of niet,
hebben ze net dat weekend "open
dagen". De Bronckhorster Brouwerij Rodenburg in Rha is gevestigd in
een oude boerenschuur (een hofstede) en de brouwer is een Engelsman, Steve Gammage. Hij vertelt
met veel passie over zijn brouwsels
en hoe het allemaal zover gekomen
is, dat hij nu brouwt. Omdat we op
dat moment de enige gasten zijn,
heeft hij alle tijd voor ons en hebben
we een paar van z’n heerlijke biertjes kunnen proeven.
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De IPA Bronckhorster Hoptimist, de
Angus Tripel en Eigenweiss vinden
wij erg de moeite waard. We hebben gelijk wat flesjes mee naar
Breda genomen om ze thuis nog
eens te kunnen drinken. De
"Nightporter" is niet echt aan ons
besteed, maar er zijn vast gildeleden die dit biertje wel kunnen
waarderen.

Al met al waren we zeer verrast
door deze leuke brouwerij en was
het heel gezellig om daar rond te
kijken en met de brouwer in gesprek te raken. Hij kent natuurlijk
ons stamcafé in Breda en weet ook
gelijk te vertellen dat Joppe de
brouwer is. Kortom, het was een
erg leuke "toevallige ontmoeting"!
Yvonne Wierckx

Pinksterfietstocht
Donderdag 5 juni
Na een avondfietstochtje zijn we bij
de Beyerd aanbeland. We zitten net
aan een lekker IPA biertje, als de
Heren van de redactie van Nuchter
Bekeken komen binnenstappen. Ze
laten ons weten, dat ze een redactievergadering hebben over de inhoud van de volgende uitgave. Wij
hebben nog wel een idee, zeggen
we zonder te beseffen wat de consequentie is. En, zie hier, het stukje over de Beyerd Biergilde Fietstocht is geprint.
Zondag 8 juni
Om 10:45 uur komen we aan bij de
Beyerd. Het is al aardig druk, veel
enthousiaste fietsers en bierdrinkers (of andersom…). Marco (van
de redactie) ziet ons aankomen en
vraagt waar ons notitieboekje is.

"Niet nodig", zeggen we, de tekst
zit aan het einde van de dag in ons
hoofd en voor de foto’s hebben we
onze mobiel. Na ons te hebben ingeschreven en nog een kop koffie
te hebben genuttigd zijn we klaar
voor de start. De rollen zijn verdeeld, Arno concentreert zich op de
route, ik houd me met de vragen
bezig. Dat lijkt een goede verdeling
tot aan het bos bij Oosterhout. Het
is al snel een gezellige drukte in het
bos, de groepjes komen hier aardig
samen (uit alle richtingen) want de
meeste fietsers hebben, net als wij,
problemen met het vinden van de
goede weg.
Achter me hoor ik iemand zeggen
(Hans?), dat hij weet waar de Seterse weg is, één van de aanwijzingen op de routebeschrijving. We
zullen dus wel die kant op moeten
wijst hij met zijn vinger. Arno en ik
geloven hem en besluiten dan ook
om achter hem en de rest van het
peloton aan te fietsen. Dit blijkt een
goede keuze te zijn, want al snel
zijn we bij de eerste controlepost
"De Seterse Hoeve". Op het terras
zien we Marco en Bianca zitten.
"Hoe kan dat nu? Jullie zijn later
vertrokken?" “Ja, maar wij zijn wel
in het bos in één keer goed gereden”, horen we ze met een "big
smile" zeggen. Na een drankje en
een hapje fietsen we met Marco en
Bianca verder. De mannen voorop,
die wijzen de weg, wij als kletsende,
maar nog wel oplettende dames,
achteraan.
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Bij de viaducten in Oosterhout gaat
het mis (hebben de dames dan toch
teveel lopen kletsen… -de vraag
stellen is hem beantwoorden-). De
mannen zijn de weg kwijt en moeten de slimme telefoon raadplegen.
Gelukkig blijken we niet al teveel
extra kilometers te moeten maken,
want we beginnen de billen al te
voelen. Ook krijgen we wel erg veel
zin in die pannenkoek. Niet veel
later worden we beloond. De tweede controlepost "Het Pannekoeckershuys" is bereikt en wordt het
biertje en de pannenkoek besteld.
Na een klein uurtje is het tijd om te
gaan, maar niet voordat we het spel
hebben gespeeld. We zoeken Sjors
op en gaan de muntjes gooien. Ik
blijk een goede gooi te hebben en
komt op 110 punten, Arno doet het
ook niet verkeerd en grabbelt zo 25
punten bij elkaar.

Tevreden gaan we verder naar
controlepost nummer 3. De rollen
zijn voor dit stuk omgedraaid. Nu
gaan Bianca en ik voorop en sluiten
de mannen de achterhoede. In Den
Hout krijgen wij een bedoelde
"sightseeing" van Bianca en Marco.
Een kilometer of 3 verder, volgt er
nog een tweede, maar dan onbedoelde "sightseeing". Weer op de
goede weg vragen we ons af waar
de derde stop zou zijn. Wat zou het
leuk zijn als Brouwer Ramses ons
ontvangt, zeggen we als we Wagenberg inrijden, maar helaas dat
blijkt niet het geval te zijn. De
laatste controlepost van de Beyerd
is bij "Buitenlust" neergestreken.
Ook bij deze controlepost is een
spel en scoren Arno en ik punten.

Om 16:45 uur is het de hoogste tijd
om aan de laatste etappe te beginnen. Dat vinden meer mede-fietsers en in een grote colonne fietsen
we het laatste stuk naar de Beyerd.
In de Beyerd beantwoord ik de
laatste vragen en lever het formulier van Arno en mezelf bij de organisatie in.
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Moe maar voldaan bestellen we een
biertje en wachten we op de uitslag
en de prijsuitreiking.

Rond 18:15 uur neemt Mikel de
microfoon en begint aan de speech.
Hij bedankt alle deelnemers, Pieter
die de zonnige route heeft uitgezet
en alle mensen die de controleposten hebben bemand.

Daarna is het tijd voor de prijsuitreiking met de poedelprijs (voor
Corné, die een lekke band fietste),
de derde prijs, de tweede prijs en
…... ik hoor Mikel de eerste prijs
omroepen. "De eerste prijs is voor
Anke van Pelt, dit heeft ze verdiend
door bij het muntjes gooien zoveel
punten te scoren."
Een beetje ongemakkelijk ga ik
naar voren en haal ik mijn prijs (een
Beyerd bierpakket) op. Tjonge, wat
een leuke afsluiting van deze geweldige dag. Beyerd Biergilde volgend jaar zijn we er weer bij hoor!!
Arno en Anke van Pelt
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Traditierijke en smakelijke toppers onder de
speciaalbieren
Trappistenbier van A tot Z
‘Een ding staat voor mij als een paal
boven water: een trappistenbier
smaakt het best in de abdij zelf,
waar je doordrongen bent van de
spirituele achtergrond die alle monastieke arbeid zin geeft’, aldus Ben
Vinken in het voorwoord van zijn
nieuwe publicatie ‘Trappistenbier
van A tot Z'.

Eerder publiceerde Ben onder meer
‘Abdijbieren van A tot Z’. Bierliefhebber, biersommelier en uitgever
Ben Vinken kan putten uit een zeer
rijke ervaring. Als geen ander kent
hij het zeer gevarieerde Belgische
bierlandschap. Zijn kennis, uitgebreide proefervaringen, bezoeken
aan de geportretteerde abdijen en
het genieten van de bieren staan
garant voor een levendig verhaal,
waarin zijn beleving centraal staat.
Via de A (Authentic Trappist Product) voert zijn verkenningstocht
en beleving de lezer naar de Z van
Zundert, één van de meest recente
trappistenbieren.
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Naast dit tweede trappistenbier uit
Nederland besteedt Ben ruimschoots aandacht aan een andere
nieuwkomer onder de trappistenbieren, namelijk Spencer Trappist
Ale uit de Verenigde Staten van
Amerika.
Naast aandacht voor deze nieuwkomers worden de overige trappistenbieren van Achel, Chimay, het
Oostenrijkse Stift Engelszell, Orval,
Rochefort, Westmalle en Westvleteren beschreven. Mont des Cats in
de nabijheid van de Belgische
Westhoek wordt ook genoemd,
hoewel deze abdij niet officieel door
de ‘Internationale Vereniging Trappist’ is erkend. Deze abdij laat haar
enige bier door Chimay brouwen.
Jammer dat de vele foto’s niet voor
extra kleur zorgen. Hopelijk worden
de foto’s bij een volgende druk op
glanzender papier afgedrukt. Deze
aan te bevelen publicatie, zal voor
velen een aangename kennismaking betekenen. En een aansporing
om met gepaste eerbied te genieten van de smaakrijkdom van deze
traditierijke bieren.
Ben Vinken: Trappistenbier van A
tot Z. Roeselare, 2014. Roularta
Books. 160 pag. Gebonden editie.
ISBN 978 90 8679 486 7. Prijs
24,95.
Han Hidalgo

Bier brouwen in Palestina
Het ligt absoluut niet voor de hand,
een brouwerij op de Westelijke
Jordaanoever. Maar toch bestaat
die. In Taybeh, een plaatsje vlakbij
Ramallah, ligt de gelijknamige Taybeh Brewery.
Het begon met een vredesakkoord
De oorsprong van de brouwerij ligt
in Amerika. Nadim Khoury begon te
brouwen, toen hij in Boston studeerde. Na het Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord, dat in 1993 in
Oslo werd gesloten, besloot hij
terug te keren naar zijn geboorteplaats Taybeh om daar een brouwerij op te starten. Zijn bedoeling
was om een stimulans te geven aan
de lokale economie en dat door
middel van een kleine, artisanale
brouwerij.
De voor- en tegenspoed van de
brouwerij zijn nauw verbonden met
de wankele vrede in het MiddenOosten.

Moslims, Israël en hitte
Khoury behoort tot de Christelijke
minderheid en bier vormt daar geen
probleem. In de moslimwereld
echter wordt het drinken van bier
over het algemeen dan wel toegestaan, maar de handel erin is bepaald niet evident. Reclameposters
worden van de muren gescheurd en
advertenties worden door de kranten geweigerd. Mond-op-mondreclame is vrijwel de enige mogelijkheid, die overblijft. In de folder van
de brouwerij wordt dat ook duidelijk
geformuleerd: “Our growth depends on the old form of advertising – good word of mouth.”
Nadim’s dochter, Madees Khoury,
is in de voetsporen van haar vader
getreden en is daarmee de eerste
vrouwelijke brouwer van Palestina
(en waarschijnlijk de enige in het
Midden-Oosten). Zij vertelde mij
dat er nog redelijk wat moslims zijn,
die de leer niet zo strikt onderhouden en die dus best wel een pintje
drinken. Maar het blijft natuurlijk
moeilijk om in een moslimomgeving een brouwerij te exploiteren.
Een ander probleem waar de brouwerij mee moet leven, wordt gevormd door de Israëli’s. Als je de
brouwerij wilt bezoeken en je vertrekt vanuit Jerusalem of Jericho,
kun je het best een auto nemen met
een Israëlisch kenteken, want anders kom je niet op de snelweg en
zul je een omweg moeten nemen
over stoffige woestijnwegen.
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In de buurt van de brouwerij ligt
een waterbron, die in 1993 is toegewezen aan de Palestijnse autoriteit, maar die nu wordt beheerd
door Israël. Zijn er problemen met
de watervoorziening, dan merken
de Palestijnen dat als eerste. En
met het bestaan van de brouwerij
wordt geen rekening gehouden. Zij
krijgt dan hetzelfde waterrantsoen
als een doorsnee woning. (Voor alle
duidelijkheid: bij moderne technieken is er ongeveer 6 liter water
nodig voor 1 liter bier).
Als de spanningen toenemen, wordt
de afzet vrijwel lokaal en komt niet
uit boven de drie à vier bakken per
dag.
Dan is er natuurlijk ook nog het
klimaat. De temperaturen kunnen,
net als de spanningen, hoog oplopen en dat betekent, dat de voorraad in de winkels heel klein gehouden moet worden. Als iemand meer
dan 4 à 5 bakken besteld, krijgt hij
nul op het rekest. Bovendien wordt
het bier in de winkels regelmatig
ververst. Bakken die een week
staan, worden teruggehaald.
Het gamma
De Taybeh Brewery brouwt een
vijftal bieren, alle volgens het Duitse Reinheitsgebot. De bieren worden overigens ook in Duitsland in
licentie gebrouwen.
Er is een Taybeh Golden (5%), een
Dark (6%), een Amber (5,5%), een
Light (3,5%) en een Non-Alcoholic.
Ik proefde een Golden, waarbij
vooral de frisse smaak opviel.
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Die smaak vloeit uit naar een mooie
bitterheid. Madees vertelde mij, dat
die bitterheid ontstaat, doordat 10
minuten voor het einde van het
koken Saaz hop wordt toegevoegd.

Moed
Het is jammer dat het vredesakkoord van 1993 niet echt veel heeft
opgeleverd. Jammer voor iedereen
en zeker ook voor de mensen van
de Taybeh Brewery. Zij hadden een
andere toekomst voor ogen. Er is
moed voor nodig om in zo’n bier-vijandige omgeving te blijven brouwen. In de folder verwoorden zij
hun idealen op de volgende manier:
Our Vision
To be the top performing beverage
companyin the Middle East with our
entrepreneurialleadership and innovative brewing techniques.
Our Mission
To produce a premium high quality
handcrafted beer contributing to
the Palestinianeconomy, widen international marketpresence and
elevating tourism.
Hans Meyvis

Excursie Biergilde
Het belooft een mooie dag te worden. Prachtig weer en een mooie
excursie in het vooruitzicht. Richard
en Corné hebben een programma
in elkaar gesleuteld waarbij we dit
niet keer niet afreizen naar een
Belgische brouwerij, maar “thuis”
blijven in eigen land.
We wisten al dat we naar de grootste brouwer van de wereld zouden
gaan in Amsterdam (de Heineken
bier-experience) en naar een brouwerij op “de Wallen”. Sommigen
van ons dachten natuurlijk aan de
Panda punten van vorig jaar die
wellicht nog ingeleverd konden
worden.
Na een vlotte reis naar de hoofdstad
worden we ontvangen in het Heineken gebouw aan de Stadhouderskade, waar al sinds 1982 geen bier
meer wordt gebrouwen, maar waar
de hele boel is omgebouwd naar
een groot promotiegebeuren van
de Heineken bieren. Alleen de grote
brouwzaal is nog in takt met zijn
mooie koperen ketels en zijn er
stallen met echte Shires.

Bij de ingang krijgen we een armbandje uitgereikt met daarop twee
“knopen” voor twee pilsjes en een
“knoop” voor een cadeautje achteraf. Natuurlijk mocht een mooie
oranje Heineken kroon niet ontbreken op deze dag voor Koningsdag.
“BE THE BEER” en je eigen reclamefilmpje maken
Ander half uur is wel wat kort om
alles te bezoeken. De leukste attractie (het meebeleven van een
druppel bier) wordt druk bezocht en
we moeten even in de rij wachten.
Het is een echte experience met
water, bewegende vloer en hitte.
Overigens is alle informatie afgestemd op de wereldburger. Met
andere woorden alles wordt in het
Engels vertelt, zelfs de uitleg over
het brouwproces wat we nog nooit
in zo’n korte tijd hebben uitgelegd
gekregen.
Volgens mij duurt het iets van drie
minuten. De uitleg over hoe je een
biertje moet drinken duurt iets
langer omdat we hier ons eerste
pilsje mogen nuttigen. We begrijpen uit het verhaal (weer in het
Engels) dat je een klein slokje moet
nemen met veel schuim om de hop
te proeven. Vervolgens een grote
slok om het echte bier te laten
smaken. Als je naar de experience
toe gaat, vergeet dan niet dat kleur
van het bier niet geel is, maar goud!
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Wil je meer weten over Gerard
Heineken, de grondlegger van het
imperium dat in februari 150 bestond, lees dan zijn biografie, geschreven door Annejet van der Zijl.
Na het inleveren van de knopen en
het nuttigen van evenzovele biertjes mogen we per rondvaartboot
naar de Brandshop van Heineken
aan de Amstelstraat. Hier krijgen
we als aandenken een bierglas
mee.
“De Bekeerde Suster”
Vervolgens een wandeling naar
brouwerij “de Bekeerde Suster”
vlakbij de Waag. Hier wordt ons een
lunch aangeboden, mogen we de
brouwerij zien en wordt het verhaal
van de Suster uitgebreid
uit de doeken gedaan.

Omstreeks 1450 werd een speciaal
klooster voor vrouwen die hun
zondige leven vaarwel wilden zeggen gesticht. Dit Bethanië klooster
werd dus een toevluchtsoord voor
prostituees met berouw. Deze ‘gevallen’ vrouwen werden na hun
intrede in het klooster “Bekeerde
Susters” genoemd.
De Susters waren niet alleen beroemd vanwege hun opmerkelijke
verleden, ze hadden ook een belangrijke rol voor de zuip- en
schranspartijen van de schutterijen
(een militie van burgers die Amsterdam beschermden). De koeien
die gefokt werden voor deze feesten kwam uit de stallen van het
klooster.
De Susters gaan aan het bier
De bierbrouwsels van de nonnen
hebben, zoals wij mogen geloven,
de Susters onmisbaar gemaakt
voor de verdere ontwikkeling van
het laat middeleeuwse Amsterdam.
Of de brouwsels van vandaag volgens recepten van toen zijn gebrouwen weet ik niet. In ieder geval
is vandaag de dag “De Bekeerde
Suster” een geliefd proeflokaal en
café-restaurant, met een stoombierbrouwerij waar exclusieve bieren voor De Bekeerde Suster worden gebrouwen.
De namen van de bieren hebben
wel met het rijke verleden te
maken. Een inwoonster van het
klooster was een Spaanse schone,
bekend onder de naam Anthonia de
Mendoza y de la Perla Fatima.
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Op een bierviltje is haar levensverhaal te lezen en er is zelfs een bier
naar haar genoemd bekend onder
de naam “Witte Antonia”. Een witbier van 5,4 %. Volgens kenners
het beste witbiertje van Amsterdam. Meer lezen over Antonia en
de brouwerij ga dan naar: www.
debekeerdesuster.nl
De brouwer
De Bekeerde Suster is een van de
vele brouwerijtjes die in hartje
Amsterdam te vinden zijn. Met Han
en Michiel ben ik op stap gegaan.
Eerst eens een terras gezocht om
toch maar te gaan genieten van de
zon en een wat steviger biertje. Op
dit terras proeven we de tripel van
“brouwerij ’t IJ” dat al sinds 1985
in het oosten van de stad zijn Eigenzinnige bieren brouwt in een
molen.

Alleen de “Johnny” is er te proeven
(hun biertjes hebben de namen
gekregen van de volkszangers uit
de Jordaan: Heintje, Andre en Johnny). In Amsterdam is het namelijk
“de week van het Amsterdamse
bier”.
Nog wat tips als je naar Amsterdam
gaat en je zoekt nog een leuk café:
Brouwerijcafé “De Bierfabriek” en
bierproeflokaal “In de Wildeman”.

Om 20.30 uur is het tijd om weer
naar Breda terug te gaan en een
afzakkertje te nemen op de mooie
dag waarbij we veel moesten lopen
(Richard had het al aangegeven).
In de bus zie ik dat Cora er in ieder
geval een paar mooie schoenen aan
over gehouden (de oude liepen niet
lekker!).
Met een handige plattegrond op zak
kunnen we aan de slag om nog wat
andere brouwerijtjes op te zoeken.
Zo komen we uit bij brouwerij “De
Prael”. Brouwerij, winkel en proeflokaal in een voormalig veilinghuis
en wagenmakerij.

Bedankt Richard voor alle mooie
excursies en Corné veel succes met
de voorbereidingen voor het volgende uitstapje met het Biergilde.
Ad de Jongh
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Bierkalender
Dinsdagen in juli & augustus

Valkenbergconcerten

Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27
juli

3e Wit en Weizen weekend (WWW),
café Zeezicht, Ridderstraat 1, Breda

Zaterdag 13 en zondag 14
september

Historisch Bierfestival pROOSt,
georganiseerd door Museumbrouwerij
De Roos in Hilvarenbeek.
Meer info op: www.museumbrouwerij.nl

Zaterdag 20 september

Bergs Bierfestival, café Het Provoosthuis, Potterstraat 36, Bergen op
Zoom.
Meer info op: www.bergsbierfestival.nl

Zaterdag 27 september

Presentatie 'Beyerd Herfstbock'

Laatste zondag in september

Beiersch Oktoberfest, Bierreclamemuseum, Haagweg 375, Breda.
Meer info op: www.bierreclamemuseum.nl

Woensdag 1 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Thema: Herfstbo(c)k

Zondag 5 oktober

Bredase Singelloop, kom
pen of aanmoedigen!

18 t.e.m. 26 oktober

39e Belgische Bierweek Het belooft
weer een mooie week te worden met
o.a natuurlijk de mooie opening, de
zondag proeverij, bierproeven voor
teams, Rodenbach en mosselavond,
etc.

Vrijdag 24 t.e.m. zondag 26
oktober

37e PINT Bokbierfestival, Beurs
van Berlage, Amsterdam
Meer info op: www.pint.nl/festivals
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meelo-

Het 1e Beyerd Bierfestival
Brouwerij de Beyerd bestaat dit jaar
10 jaar en dat moet volgens goed
Beyerd gebruik gevierd worden. Nu
liep ik al jaren rond met het idee
om eens een keer een bierfestival
te organiseren. Breda had vroeger
de Bredase Bierfeesten maar dat is
zo lang geleden dat zelfs ik dat nooit
heb mee mogen maken. Sindsdien
is Breda verstoken van een echt
bierfestival. In een bierstad als
Breda pretendeert te zijn kan dat
natuurlijk niet. Het tienjarig jubileum van onze bierbrouwerij vond ik
een mooie aanleiding om hier eens
serieus aan te gaan werken.

Ik polste enkele lokale kleine brouwers en die waren al gelijk heel
enthousiast.

Ik begon dus een draaiboek te
maken en dan moet er als eerste
een vergunning aangevraagd worden. Om alcohol op straat te mogen
schenken en om de straat af te
sluiten want het moest wel een
buitenfestival worden. Zo’n vergunning is toch zeker 15 pagina’s
dik en je moet je hierin redelijk
bloot geven. Na enig geworstel was
het mij gelukt om deze vergunning
in te vullen en af te geven op ons
stadskantoor.

Enige dagen later kreeg ik van een
zeer aardige jonge dame een telefoontje dat het 10 jarig bestaan van
een bedrijf geen evenement is en
er dus geen vergunning wordt afgegeven. Na enig doorvragen hoorde ik dat als het samen met collega
ondernemers uit de straat wordt
georganiseerd dat er dan wel een
mogelijkheid was om een vergunning te verkrijgen. Na een snel
contact met de buren De Dames
Pellens, Splendente en Gantau Village kon ik voor ons samen de
vergunning aanvragen onder de
naam van Bourgondische Boschstraat.
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Toch werd de vergunning nog niet
verleend, ik moet een verkeersplan
schrijven hoe ik de straat ging afsluiten en het verkeer in goede
banen ging leiden. Hiervoor moest
er ook een plattegrond ingeleverd
worden met welke verkeersborden
ik ging plaatsen en waar deze kwamen te staan. Dit heb ik maar liefst
vier keer opnieuw moeten doen (die
lieve juffrouw heeft mij hierbij wel
goed geholpen!) voordat er groen
licht werd gegeven door de afdeling
vergunningen om ons Bourgondische Boschstraat Bierfestival te
organiseren. Deze vergunning kan
ik gelukkig volgend jaar wederom
gebruiken, ik hoef alleen de data
aan te passen.

Dan moeten er kramen geregeld
worden voor de deelnemers. Er
moet muziek geregeld worden,
glazen besteld, een programmaboekje gemaakt worden, consumptiebonnen gedrukt en voor de brouwers moet er elektra en water beschikbaar zijn. Gardena heeft een
goede omzet gehad deze week! Een
plattegrond gemaakt worden waar
de indeling van de kramen op staat
en natuurlijk moet alles ’s morgens
opgebouwd worden.
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Om negen uur zijn Sjors en ik aanwezig om de eerste voorbereidingen te treffen. De kramen leverancier is er gelukkig ook op tijd en als
die staan kunnen wij het water en
de elektra verdelen. We hadden het
goed voorbereid dus kwamen niets
te kort. Ook onze eigen bar en de
bonnenverkoop moesten door ons
worden opgebouwd en langzaam
maar zeker kwamen vanaf elf uur
de eerste brouwers binnen druppelen.
Ook zij vroegen natuurlijk onze
aandacht met betrekking tot het
inrichten van hun kramen, een
schaar hier, ducktape daar en wie
heeft er nog een fles koolzuur over,
één van de brouwers was deze
namelijk vergeten en wij hadden
ook geen fles in reserve. Gelukkig
verliep alles verder op rolletjes en
konden zoals aangekondigd om één
uur de eerste biertjes getapt worden.
Dat gebeurde in de speciaal voor
deze gelegenheid aangeschafte
festival glazen. Wij hadden er 500
dat moest toch genoeg zijn?! Helaas, of beter gezegd gelukkig om
kwart over vier waren ze allemaal
in gebruik en moesten wij over
schakelen op wijn (degustatie)glazen die wij gelukkig genoeg hadden. Ook het aantal te verkopen
consumptiebonnen hadden wij behoorlijk onderschat. Orson had er
1500 gedrukt maar die waren snel
op en hij is zeker drie uur bezig
geweest om er bij te drukken en te
snijden.

Ook een bijzondere deelnemer op
ons festival waren de amateurbrouwers van De Drie Zwijnen. Zij hadden hun complete brouwinstallatie
van thuis meegenomen en hebben
die dag gebruikt om een nieuw bier
te brouwen. De hele familie mocht
hieraan meehelpen. Ik ben heel
benieuwd naar de smaak van dit
bier. Ik denk dat wij dit binnenkort
zeker gaan proeven.
Al met al een gigantisch succes, er
waren bijna 1000 gasten geweest
op ons festival die genoten hebben
van meer dan 20 speciale bieren
van de aanwezige brouwers; De
Dochter van de Korenaar, De Schelde Brouwerij, Ramses Bier, De
Pimpelmeesch en natuurlijk Brouwerij de Beyerd. Het Beyerd Biergilde stond er met de bierproefmachine en een aantal door onze leden
gebrouwen bieren waarvan het bier
van Abe bij iedereen en bij hemzelf
goed in de smaak viel.

Na de hele dag enorm veel complimenten in ontvangst genomen te
hebben en steeds maar weer de
vraag gekregen te hebben of er een
vervolg komt, bij deze, volgend jaar
komt er weer een Bourgondische
Boschstraat Bierfestival!
Mikel de Jongh
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Kastanjechampignons met tomaat omelette en Beyerd
Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
16 kleine kastanjechampignons
2 eieren
1 tomaat, ontveld en ontpit
2 eetlepels zonnebloemolie
2 eetlepels slagroom, niet geklopt
4 eetlepels preiringetjes
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Het steeltje uit de kastanjechampignons verwijderen, met een borsteltje
schoon vegen en met een scherp mesje iets uithollen. Vervolgens in water
dat net tegen de kook aan is kort beetgaar koken. Met koud water afspoelen en in een vergiet laten uitlekken. De preiringetjes in kokend water
zeer kort beetgaar koken, afspoelen en in een vergiet laten uitlekken. De
tomaat in zeer kleine stukjes snijden. In een mengkom de eieren met de
slagroom klutsen. Olie in een koekenpan met antiaanbaklaag verhitten,
stukjes tomaat toevoegen en roerbakken. Vervolgens het eimengsel al
roerende toevoegen. Hitte bron verlagen en al roerende een smeuïg
roerei bakken. Op smaak brengen met peper en zout. De holte hiermee
vullen en preiringetjes erover verdelen. Een verfrissende Beyerd Hefe
Weisse zal goed bij dit aperitiefhapje smaken.
Han Hidalgo
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Internationaal biernieuws
Voor echte bierfans: lolly met
biersmaak
Het Amerikaanse bedrijf Lollyphile
is gek op snoep. En dan vooral op
snoep met bijzondere smaken.
Daarom hebben de dames van
Lollyphile speciale bierlolly's gemaakt!
Deze lolly's zijn geïnspireerd op de
klassieke smaak van bier en zijn
verkrijgbaar in drie verschillende
smaken: IPA, Stout en Lager. Voor
de echte bierliefhebber een must!
Om ervoor te zorgen dat jong en
oud kan genieten van deze bijzondere bierlolly, is er voor een alcoholvrije lolly gekozen. Hierdoor kun
je wel genieten van een heerlijke
biersmaak zonder dat je een dag
later met een kater rondloopt.

De bierlolly's zijn niet het enige
snoep met een bijzondere smaak in
hun assortiment. Zo kun je ook
lolly's met de smaak van verschillende likeurtjes of wijnen kopen.

Maar ook meer bizarre smaken
zoals blauwe kaas, chocolade-bacon of zelfs een lekkere borstmelklolly zijn te koop!
Waarom bier in een flesje beter
smaakt
Een fris biertje smaakt beter in het
flesje, omdat dit zwaarder is dan
een beker of een blikje. Dat heeft
een professor aan de universiteit
van Oxford onthuld.
Hoewel de keuze van verpakking
geen effect heeft op de manier
waarop je smaakpapillen het
drankje ervaren, verandert een
zwaar glas wel de manier waarop
het brein de smaak verwerkt. Wanneer je iets drinkt uit een glas, in
plaats van uit een plastic beker, dan
smaakt het veel beter.
Psycholoog Charles Spence legt uit
hoe dat komt: "We houden van
zware glazen, omdat we het met
een betere kwaliteit associëren. Als
je wilt dat je gasten van hun drankje houden, zorg er dan voor dat je
het hen in een zwaar glas en niet in
een plastic beker presenteert. Als
je bier uit het flesje drinkt, smaakt
het beter dan uit een blikje. Dat is
omdat dit zwaarder in de hand ligt
en mensen dit met een betere
kwaliteit associëren. Hoewel het
een kwestie van perceptie is, geloven mensen echt dat het beter
smaakt."
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Door bier wordt iedereen echt
mooier!
Het is je vast wel eens overkomen:
in een dronken bui iemand mee
naar huis nemen die er de volgende
dag stukken minder appetijtelijk
uitziet.
Wetenschappers hebben nu bewezen dat je iemand aantrekkelijker
vindt als je een paar biertjes op
hebt. De bierbril bestaat!
Je hebt een bierbril op als je iemand
versiert die je in nuchtere toestand
onaantrekkelijk of onsmakelijk zou
vinden. De bierbril tast dus eigenlijk
je zicht aan, waardoor onaantrekkelijke personen knapper lijken dan
ze in werkelijkheid zijn.
Wetenschappers zijn verdeeld over
het bestaan van de bierbril, maar
onderzoekers van de University of
Bristol hebben nu aangetoond dat
je iemand echt aantrekkelijker
vindt als je een paar drankjes op
hebt.
In het onderzoek werden de proefpersonen verdeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg één
biertje, de tweede groep kreeg een
non-alcoholisch
drankje.
Elke
groep kreeg foto's te zien van 20
mannen, 20 vrouwen en 20 landschappen. Alle foto's werden hoger
beoordeeld door de bierdrinkers.
Delirium (grootste biercafé ter
wereld) naar Amsterdam!
Bij Delirium in Brussel kun je meer
dan 3100 bieren bestellen.
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Dit prachtige biercafé komt nu ook
naar Amsterdam! In eerste instantie met zo'n 500 bieren.
Geen enkel café in de wereld heeft
meer bieren op de kaart staan dan
het Delirium Café in Brussel. Dik
3100 bieren kunnen hier gedronken
worden. Delirium Brussels opende
in 2004 de deuren en begon met
een assortiment van 2000 bieren.
Het enorme assortiment was gelijk
goed voor een vermelding van het
biercafé in het Guinness Book of
Records.
Het grootste biercafé ter wereld
opent binnenkort ook een vestiging
in Amsterdam. Delirium Amsterdam komt bij de Zouthaven, tegenover de Passenger Terminal (PTA)
aan het IJ.

De koelkast van . . .
Het is donderdag 12 juni. Na een
erg lekkere maaltijd bij Cora, als
stevige bodem, stappen we samen
op de fiets. Richting Ginneken. Eens
checken of Ad de Jongh thuis is. Hoe
zou hij met zijn bierpassie omgaan?
We rijden een gezellige, typische
zuidelijk Bredase straat in en ik film,
terwijl Cora aan de deur staat. Ze
staat weer klaar om te roepen dat
we van het programma “Man bijt
hond" zijn. We hebben namelijk al
snel gezien dat Ad thuis is, maar Ad
hoort de bel niet. Hij is verdiept in
zijn afstandsbediening. Cora klopt
maar even op het raam en dat
werkt. We hebben zijn aandacht.
Eerst ietwat verdwaasd en al snel
een glimlach.

Ad zegt meteen: ”Ja, eens ben je
aan de beurt”. Hij stelt voor met

een kop koffie te beginnen, maar
Cora en ik willen meteen de koelkast zien. Eerst werk, dan plezier.
Nou, die inhoud van Ads koelkast
stelt niet veel voor. Hij is, zoals hij
zelf zegt, van het warme bier! Hè?
Nog nooit van gehoord, maar het
zal wel.

In de groentela liggen welgeteld
twee flesjes Hertog Jan tussen de
appelsap en chocomelk. "Die zijn
nog over van de Pinksterfietstocht
", is Ads excuus. En die twee koude
biertjes zijn voor de visite die niet
van warm bier houdt. Hij licht de
leegte van de koelkast nog een keer
toe: "Ik ben van het warme bier,
dus mijn bier staat op zolder." Nou
hebben Cora en ik al best veel
meegemaakt, maar bier op zolder,
nee dat nog nooit. We zijn inmiddels
gewend aan schuurtjes, kelders,
koelkasten, reserve koelkasten,
etc. maar nog niet aan bierzolders.
Ooit een krat Bernardus Tripel en
Westmalle zien staan onder de
verwarmingsketel links en een
naakte paspop rechts? Nee, wij ook
niet. Maar bij Ad dus wel!
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De zolder is zijn domein. Hier staat
alles voor zijn creatieve hobby's. En
die zijn heel divers als je de zolder
goed bekijkt.

een grote witte kat in het aanrecht
verdwijnen. Een inbouw kattenbak
in het keukenblok!!! Volledig maatwerk. Een kat die in je keukenblok
zit te kleien. Het moet niet gekker
worden...
Tenslotte vertelt Ad nog een mooie
anekdote. Toen hij en Mary een
nieuwe badkamer hadden laten
installeren, had hij al vrij snel “schade”. Hij trof bruine vlekken aan
op het toilet. Hij maakt het schoon,
inspecteert de boel, ruikt er aan,
maar kan het effe niet plaatsen. De
bruine plekken ruiken naar bier,
maar dat was vast een hallucinatie.
Eerst maar een dagje werken en ’s
avonds verder inspecteren. En wat
was er? Ja, een lekkage. Dat krijg
je van bier op zolder. En het was
ook nog eens het bier van Peer den
Ouden.

We dalen weer af naar de woonkamer en genieten van een heerlijk
warme Bernardus Tripel. Nootje,
chipje en vijgenbrood erbij: zalig!
Ad wil immers voorkomen dat we
schrijven dat we niet goed verzorgd
zijn bij hem.
Na de koffie schenkt hij voor zichzelf ook een Bernardus in, immers
hij zorgt altijd goed voor zichzelf.
Na een dag werken als leraar heeft
hij een goed glas bier nodig om
even te ontstressen. Terwijl we van
het bier en Ads mooie inrichting
genieten, zien we in onze ooghoek
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Kwestie van bodempje dat eruit
knalt en een flesje dat via zoldervloer en het plafondlampje op de
wc pot drupte.
Nou, Peer, het is maar dat je het
weet! Voor de winterbieravond mag
je een WPB’tje maken. Een wc-pot
biertje. Beter uit het flesje en glas
drinken dan van de wc pot aflikken.

Ad, bedankt voor je gastvrijheid en
Mary, sorry dat we je voorraadkast
iets lichter hebben gemaakt. En
bedankt voor het mogen aanschouwen van een zeer stijlvolle badkamer! Nu gelukkig met een glimmende witte wc pot.
Bianca & Cora
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