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bijeengesnuffeld deur den Wacho

Alle bierbrieven (archief) te vinden op de site van Jan van Pelt:

http://www.belgischbier.eu

Zal eveneens ter inzage liggen in: Bier en Absintheshop ‘Bierboom’
Langestraat 73, Brugge – Tel: 50/34 99 36 – info: rudy.vosen@telenet.be
Zeer gezellig proeflokaal, vriendelijke bediening en voldoende uitleg.
Naast een ruim assortiment streekbieren kan je bij ons terecht voor wijnen,
porto's, sterke dranken en Absinthe.
Ook allerlei geschenkverpakkingen en biermanden kan je bij ons kopen, de
biermanden worden naar eigen smaak en keus gevuld !

meer BB- info kan je ook krijgen in eet-biercafé Kroegske, Vijfwegenstraat 35, Emelgem
Voor allerhande bierinformatie en forum: http://www.belgianbeerboard.com
Debels Nico
Priester Pattynstraat 7
8870 Kachtem (Izegem)
0473/520 506
info@debels-trading.be
Bij Debels Trading kunt u terecht voor top tweedehands wagens en bestelwagens.
Wij staan garant voor kwaliteit voor de juiste prijs....... even Nico bellen..... 0473/520 506

Veel leesgenot en de groenselkes van den Wacho
BB-Mop
“Zeg brouwe Vermeulne, mijn dochtre werkt momenteel in Amsterdam”
“Zo ja! En ben je nie bang dat haar daar iets zou overkomen”
“Ba neenk, in den beginne wel een beetje maar sinds ze schreef dat ze onder politiebegeleiding
staat ben ik gerustgesteld” antwoord den brouwmeestre.
Klik op de foto voor meer info

i
Klik op de foto’s voor meer info

Aanwinsten voor ons proefkotje

PROEFKOTJE: www.bloggen.be/bierdinges

Voor mijn wekelijkse bijdrage aan ’t Proefkotje koos ik voor 2 biertjes waarvan ik heb
genoten tijdens de eerste proefsessie van De Beverse Schuimkraag Proevers in café
Djings Roeselare. De eerste was een aangenaam weerzien van een klassieker van De
Ranke (XX-Bitter) waarna een link naar de Duvel dynastie met een receptuur van de
abdij Maredsous. Kijken, lezen, genieten, vergelijken …. www.blokken.be/bierdinges

De keuze van Mel – Abieritiefje van de week
Met dank aan Bierhalle Deconinck, Bosstraat 37,Vichte
Meuri Senne, Brasserie de la Senne, Brussel
Melissa ging voor haar keuze langs de rekken waar de craftbieren weelderig tierden en
vond alweer een stevig genietbaar bier. Het werd een samenwerking tussen de
Brusselse Brasserie de la Senne en ‘Institute Meurice’ een technische hogeschool waar
men je onderdompelt in onder meer biochemische brouwerij methoden. Het werd
speciaal ontworpen in het Fijnproeversjaar 2012 ter gelegenheid van Brusselious Event.
PROEFKOTJE: Amberkleurig met mooie witte schuimkraag en een zachte carbonatatie.
Het aroma ontwikkelt al direct de gebruikte caramelmoutigheid en waarin een fruitige
(perzik) een lichte gistconcentratie en wat kruidigheid een weg zoekt. De smaak is
droog moutbitter met in de achtergrond een zachte hoppigheid en eindigt met een
droge aangenaam hopbittere lange afdronk. Heerlijk abieritief.
Brasserie de la Senne, Gentsestraat 565 Brussel. - Tel: 02/465 07 51
mail: info@brasseriedelasenne.be of info op: www.brasseriedelasenne.be
Klikken CTRL en foto’s om meer info

De bekende Nederlandse acteurs gaan zelf bierbrouwen!

Klik ctrl en klikken voor de
trailer

De Nederlandse Tv-omroep AVROTROS start met een bierlijk
tv-programma ‘Leven in de brouwerij’ waarbij de bevriende
acteurs Kasper van Kooten en Patrick Stoof de Nederlandse
bierwereld afreizen om in tien weken een perfect recept te
ontwikkelen en daarmee hun eigen bier te brouwen.
Beide leerlingen van de Amsterdamse theaterschool leerden
tijdens hun stage in Curaçao bier genieten dat werd gemaakt
met zeewater en dat was de aanleiding tot hun vriendschap.
"In onze zoektocht naar het perfecte bier trekken we het hele
land door, van diep in Zeeland en het prachtige Limburg en
de monniken in Brabant tot driehoog achter in Amsterdam",
vertelt Kasper over de ontdekkingsreis.

Niet eerder werkten ‘wijnman’ Kasper en bierliefhebber Patrick samen. "Dit programma biedt ons eindelijk de
mogelijkheid om eens samen iets te doen. We zijn apart van elkaar benaderd en allebei noemden we elkaars
naam toen ze ons vroegen een partner te kiezen. We hebben ze vooraf wel gewaarschuwd dat we eigenlijk niets
van bier afweten, maar dát vonden ze geen probleem maar juist een goed uitgangspunt om de kijkers mee te
nemen op ontdekking. Er is een wereld voor me opengegaan. Er zijn in Nederland wel vier- tot vijfhonderd
brouwerijen en talloze thuisbrouwers", zegt Kasper.
Het bier dat de heren zelf leren brouwen is volgens het duo het resultaat van een zoektocht van hun beider
smaken. Kasper: "Patrick houdt van stevig en bitter. Ik neig naar een ronde en zoete smaak. Wat we maken is
een combinatie van onze smaken en karakters. Hoe het smaakt? Een licht bittertje met een citroenachtig smaakje
en met een bijzonder bestanddeel dat ik nog niet wil verklappen." Patrick: "Het was vallen en opstaan. Ik ben er
apetrots op dat we het voor elkaar hebben gekregen. Ik raakte echt geëmotioneerd toen we het resultaat van ons
brouwsel voor het eerst proefden en ik de flesjes met ons eigen etiket van de band zag rollen."
Volgens Patrick Stoof zijn het vooral de verhalen van de bierbrouwers die het programma de moeite waard
maken: "Totaal onkundig zijn we eraan begonnen en gaandeweg leren we steeds meer over bier en de
verschillende smaken en de kijker leert met ons mee. We gaan echt als twee vrienden op zoek naar de verhalen
achter bier. Het gaat niet alleen over bier, maar over passie. We mogen het eigenlijk niet zeggen van onze
Belgische regisseur, maar er komen hele bijzondere bieren uit Nederland. Nederlandse bierbrouwers worden
uitgenodigd voor bierfestivals in Amerika. De diversiteit van smaken en soorten is groot en het zijn veel mensen
die ervan genieten."
Nieuwe locatie voor zijn Bierwereld.
Ik ben Joris Pyl, de bekende bierkenner, brouwer en uitbater Drankenhandel
Pyl-Blommaert in Zwijndrecht en zelfs pop-up café meldt ons een nieuwe
locatie van het veelbekeken facebook pagina ‘Bierwereld’. Sinds einde 2016
is Joris druk bezig om zijn opgesnord biernieuws een eigenheid te bezorgen
met een eigen blog www.bierwereld.blog
Na een inkijk in eigen bierglas waarbij de mogelijkheden over de bierwereld
en zijn informatie inwendig werden bekeken alsook wat en wie hij er mee
wilde bereiken was het resultaat het opmaken van een goed overzichtbare
blog waarbij het biernieuws zijn weg naar de lezers op een aangename
manier te vinden is.
Vanaf heden kan je op regelmatige basis de allernieuwste info, allerhande
proefnotities, wist-je-datjes en er wordt ook weleens een boompje (of
bierkuip) over bepaalde bierigheden opgezet waarbij ook de lezer een eigen
mening kan kenbaar maken
“Bier is meer dan "een pintje" op café. Bier is smaken, beleven, genieten en ontdekken. Van brouwen tot
degusteren, van vertrouwde parels naar nieuwe juwelen. Ik maak deze reis doorheen Europa en daarbuiten. Volg
mij mee van op de eerste rij.” Zijn de beginwoorden van Joris op zijn nieuwe blog. De rest is voor u.
Fier Belgisch Bier Festival Utrecht een voltreffer.
organisator Anja Netto liet het oorspronkelijk bierfestival van de
Groninsche Nobelstraat (aan haar café ’t Pandje) verder
uitbloeien naar de Nederlandse bierstad Utrecht. Een uniek
gegeven want een 15-tal bekende brouwers kwamen naar de
befaamde St Janskerk om er hun brouwkennis aan te bieden in
de eerste editie van (Fier Belgisch Bier Festival’
Samen met biercafé Olivier werd dit uniek concept een topper.
Niet alleen de Belgische herkomst maar ook de locatie bracht
honderden mensen op de been en allen waren ze laaiend
enthousiast over het aanbod.
Deze prachtig en uitverkochte eerste keer beloofd voor de
toekomst en zeker van een jaarlijkse traditie.
Van 24 tot 26 maart is er in Utrecht alweer een Streekbierenfestival met bieren uit heel Nederland.

Na 50 jaar stilzwijgen opnieuw leven in de brouwerij te Tielt.
Een halve eeuw na het verdwijnen van Brouwerij/Mouterij Loosveldt stijgen opnieuw
brouwdampen boven de stad Tielt. De oorzaak is de bier- en brouwpassie van Stijn David (42).
De bakker/diëtist maakt zijn belofte aan zijn huisdier om deze een internationale bekendheid te
geven door zijn bier en zelfs zijn bierfirma de naam ‘De Poes’ te geven. Na ‘Tielt Zomert’ in
deelgemeente Schuiferskapelle spookte de droom van eigen stek in zijn hoofd. Hij leerde de
echte brouwstiel in zijn garage en was benieuwd waar zijn leven naar toe zou gaan.
“Bier maken is niet zo moeilijk, maar goed bier maken is wat anders. Ik heb zo’n
13 brouwsel in de gootsteen gegoten tot ik de goeie smaak te pakken kreeg”
vertelde Stijn aan BierBrief die daarna ook bevestigde dat de smaak goed zat en
de droom een mogelijkheid tot vervulling zag.
In zijn gemeente Schuiferskapelle was er al het bier met link naar de bekende
punkgroup The Dirthy Scums en aan brouwer David het idee gaven om een
grotere omzet te gaan maken bij Deca Services te Woesten. De Vlaamse
ambtenaar werd er verliefd op de plaatselijke kookketel, een aloude biertank van
de firma Decoster-Vanhaverbeke en de brouwer… hij brouwde voort.
Het is een natte droom van iedere brouwer om op eigen kweek te kunnen staan en in zijn eigen gemeente vond
‘De Poes’ een onderkomen aan de Tenhovestraat in de oude gebouwen van ServiLab (Tielt-Zuid). Stijn spendeerde
al zijn vrije tijd aan het instaleren van zijn brouwgereedschap zoals een speciaal op maat gemaakt kookketel in
Antwerpen en voor zijn gistvat zocht hij een 15hl kuip bij de firma Mithraeum te Crnomelj, een Sloveens
familiebedrijf met een lange traditie met producten van roestvrijstaal voor de industrie.
In den beginne ging het om een 30.000 flesjes op jaarbasis maar momenteel gaan er al 20.000 flesjes per maand
van de loopband en die wereldwijd worden uitgebracht.
De bedoeling is vanaf 16 februari 2017 officieel een deel kleine poesjes vanuit Tielt te laten brouwen maar het
grote deel zal nog wel worden uitgevoerd vanuit Woesten waar nu al tal wan wereldlanden regelmatig interesse
tonen. Intussen werd de pers al uitgenodigd een kijkje te komen nemen en onze Westvlamse bierqueen Melissa
Dhooge van Bierhalle Deconinck Vichte naam voor BierBrief de honneurs en foto’s waar (waarvoor dank).

“Wat de ambities zijn? Als de vraag verder zou blijven toenemen, kunnen we hier in Tielt
wel nog een aantal extra tanks bijzetten, zelfs tot drie keer de huidige capaciteit.
Anderzijds zit ik nog steeds met mijn job als ambtenaar in Brussel. Misschien dat ik ooit
wel de keuze ga moeten maken, maar dat zien we binnen een paar jaar wel weer. Behalve
om de productie uit Woesten te ondersteunen, zal de brouwerij in Tielt ook dienstdoen als
uithangbord én als testlabo. "Dankzij mijn echtgenote Sofie hebben we nu ook een mooi
ingerichte bezoekers-en degustatieruimte", legt Stijn uit. "Rondleidingen en bezoeken zijn
wel pas voor april, want daarvoor verwachten we ons eerste kindje. Wat het testen betreft,
nu al zit er hier in Tielt een brouwsel te lageren (jonge bieren moeten rijpen, red.). Het zal
iets heel anders worden dan De Poes, met een lager alcoholpercentage. De brouwinstallatie
hier is perfect om iets op kleine schaal te brouwen en te zien of het aanslaat of niet. Het
nieuwe bier in kwestie zal in maart klaar zijn."

Jaarlijks Swappen in Bierboom Brugge
Dit is een reeks van de flessen die zullen worden aangeboden tijdens het
jaarlijkse swappen op de ‘Great Bruges Beerswap’ die doorgaat op vrijdag
3 februari vanaf 19.00 in De Bierboom, Langestraat 73, Brugge
Zondag 4 febr. Internationale Vintage proeving in

St Bernardus bouwt degustatieruimte op 20 meter hoogte.
Het kwaliteitsvol bier van St Bernardus in Watou wordt overal ter wereld
met bravoure ontvangen. Onlangs werden China en Rusland nog aan de
leveringen toegevoegd. Deze fantastische export brengt ook mee dat de
capaciteit van Brouwerij St Bernard in de laatste 10 jaar vervijfvoudigd is
In 2008 liepen er 1,7 miljoen liter bier naar de bierliefhebber verleden
jaar werd dit opgetrokken tot een slordige 4 miljoen liters.
“Met onze 12.000 bezoekers per jaar zitten we aan het limiet en zijn we
dus genoodzaakt om aan uitbreiding te doen om de komende jaren aan
de verwachte stijging van bierliefhebbers te kunnen voldoen” aldus
De brouwerij, die een assortiment heeft van artisanale patersbieren (Abt
12, Prior 8, Pater, Tripel, etc.), blijft maar groeien. In 2008 brouwde Sint-Bernardus 1,7 miljoen liter bier per jaar.
In 2016 was dat zowat 4 miljoen liter. De brouwerij breidde al uit in 2009 en in 2014. Nu wordt er een nieuwbouw
gebouwd tussen het huidige magazijn en het nabijgelegen hoppeveld.
Er komt een nieuwe ruimere winkel en een bezoekersplaats met op het dak een degustatieruimte, die een 360graden-panorama zal bieden op de omgeving. Ook komt er een ondergrondse parkeerplaats voor een 60-tal
wagens. De brouwerij hoopt deze nieuwe ruimtes tegen eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen.
We groeien gestaag met ongeveer twaalf procent per jaar, daarom breiden we voortdurend uit. We namen drie
jaar geleden een nieuwe brouwzaal in gebruik en werken momenteel aan een nieuwbouw van 2.400 vierkante
meter met een nieuw magazijn, grotere winkel, bezoekersruimte en degustatieruimte op het dak. Vanop een
hoogte van twintig meter hebben bezoekers een mooi 360°-zicht op de streek.” aldus marketingmanager Marco
Passarella (foto aan de werkzaamheden). “We namen drie jaar geleden een nieuwe brouwzaal in gebruik en
werken momenteel aan een nieuwbouw van 2.400 vierkante meter met een nieuw magazijn, grotere winkel,
bezoekersruimte, parkeerplaats voor 60 wagens en degustatieruimte op het dak. Vanop een hoogte van twintig
meter hebben bezoekers een mooi 360°-zicht op de streek.” De nieuwbouw moet tegen januari 2018 klaar zijn.
Prachtig biercomplex ingehuldigd bij Brouwerij Van Steenberge.
Vorig weekend was het genieten voor de vele bierliefhebbers die naar
Ertvelde waren afgezakt om de inhuldiging van het nieuwe complex aan
de Lindenlaan te beleven. Een van de aanwezigen was Gulden Draak
ambassadeur Vacas die dan ook voor de sfeerfoto’s zorgde.
De werken aan de uitbreiding bij Brouwerij Van Steenberge duurden 18
maanden. Een prachtige prestatie met een even mooi vooraanzicht en
met onderbrenging van drie verdiepingen een grote productie-eenheid,
moderne
kantoren,
sanitaire
voorzieningen,
een
labo,
een
evenementenruimte, een keuken voor workshops koken met bier, een
rijpingskast en een groot als bar ingericht proeflokaal ondergebracht.
“De vervanging van de in 1994 ingerichte tankkelder was de
hoofdreden voor de werken. Gezien het succes van onze bieren
moesten we ook de brouwcapaciteit vergroten.
Tezelfdertijd herbekeken we het productieproces van na de brouwzaal
tot voor de bottelarij”, bevestigt CEO Versele. “We maakten van de gelegenheid gebruik om de gistings- en
rijpingstanks, die het hart van de brouwerij vormen, meer naar de straatkant te brengen. Omdat bieren van lokale
brouwers in de lift zitten, vergroten we onze jaarlijkse productie in twee fasen van 80.000 naar 150.000 hectoliter.
Dat maakt ook het leveren van maatwerk voor derden mogelijk.” De modernisering en uitbreiding kreeg een
prijsplaatje van 11 miljoen Euro. (Foto’s Vacas)

BAB ’Vintage Proeving’ op zondag 5 februari te Brugge
In het historische ‘Provinciaal Hof’ op de Markt te Brugge wordt op zondag 5 februari om 11.00 opnieuw een
Internationale Vintage test gedaan. Is een bier van meer dan 20 jaar nog drinkbaar? Naar wat smaakt het of
moeten we het weggieten? Een vraag die velen zich stellen bij het vinden van een heel oud bier. Wij onderzoeken
het. Iedereen mag tegenwoordig zijn en nu al dank voor de vele schenkers van het bier met een verleden.

‘Anniversary Tasting’ in Stokerij Molenberg

De Ankeravonden in de Mechelse brouwerij zijn intussen al legendarisch maar ook bij het zusterbedrijf Stokerij
Molenberg zijn ze aan dergelijk parcours aan het werken.
Traditioneel wordt op 23 november in de stokerij Molenberg te Blaasveld een nieuwe creatie gemaakt om de
aandacht te blijven vestigen op het bedrijf dat ceo Charles Leclef nauw aan het hart ligt en tevens de 1e vrijgave
‘Gouden Carolus Single Malt’.
Die eerste verjaardageditie kwam er in 2014 met ‘Gold Fusion’ en het volgende jaar was er ‘Fado Vivo’. Beiden
waren zeer succesvol en in korte tijd volledig uitverkocht. Gelukkig zijn er nog een paar (bewust) in de kelders
blijven hangen en kunnen ze toch nog worden aangeboden tijdens deze ‘Anniversary Tasting’. De organisatie kan
wel, met enorme trots, de smaakmaker 2016 voorstellen:’Sola Jerez’ een Belgian Whisky (46%)
Sola Jerez is een gelimiteerde vrijgave ter gelegenheid van de 3e verjaardag van Stokerij De
Molenberg.
Deze editie is een speciale blend van onze eerste eigen distillaten uit 2010 (33%) en de verschillende
proefdistillaten die voor de opstart van de eigen stokerij werden geproduceerd in 2007 (67%), beide
uitsluitend (Sola) met een finish op Oloroso sherry (Jerez) vaten.
De spirit van deze eerste proefdistillaten werd in onze rijpingskamers ruim 9 jaar weggelegd in 1st fill
Bourbon vaten (6 jaar) gevolgd door een langdurige finish in Oloroso sherry vaten (3 jaar). Deze
zonovergoten whisky verenigt de beste smaken uit Spanje: zachtzoete fruittoetsen van abrikoos,
sinaasappel, vijgen en rozijnen, evoluerend naar een kruidige smaaksensatie waarbij de warme
houttoetsen lang blijven nazinderen.
Iedereen met de nodige en voorbeeldige smaakpapillen is van harte welkom op Stokerij De Molenberg gelegen aan
Klaterstraat 1 te Blaasveld (nabij Mechelen).
Gastspreker is Johan Laermans, gepassioneerd whiskyliefhebber en -kenner
Prijs: € 20 incl. degustatie 3 Anniversary Editions en een bijkomende
Molenbergwhisky
Reserveren noodzakelijk:

Biersommelier Sofie Vanrafelghem krijgt terechte erkenning van Toerisme Vlaanderen.
Sofie (Fieke) Vanrafelghem voorstellen is voor vele bierliefhebbers niet meer nodig ander
kijk je maar eens vlug op www.sofiesworld.be/nl De bierlijke Brugse (Koolkerke), maar
momenteel woonachtig te Zingem, heeft op alle vlakken van de biercultuur haar stempel
gezet en nu is terecht verkozen tot ‘de beste culinaire ambassadeur’ door Toerisme
Vlaanderen.
Sofie Vanrafelghem dwaalt de hele bierwereld af om onze Nationale bieren te promoten.
Van onze supermarkten tot beruchte horecazaken in India, Portugal, Oostenrijk en
Amerika, tot zelfs in Dubai. Sofie heeft al een hele weg afgelegd in haar leefwereld waarin
‘bier’ pas laat kwam opduiken.
“Thuis kwam bier bij ons indertijd niet binnen", zegt Sofie Vanrafelghem “Kun je geloven dat ik acht jaar geleden
nog een ‘WWW’ was?’ Een WWW, dat is een ‘wittewijnwijf’, verduidelijkt ze. Het type vrouw dat alleen witte wijn
drinkt en een glas bier opzijschuift zonder het echt geprobeerd te hebben. Ik heb bier geheel op mezelf ontdekt.
Dat moment kwam er pas tijdens mijn laatste jaar Communicatiewetenschappen aan de universiteit van Gent.
Toen kreeg ik de kans een project te maken over bier en bezochten we brouwerijen en typische biercafés.
Sindsdien is voor mij een hele nieuwe wereld opengegaan. En die wereld, dat mag je gerust letterlijk nemen.”
Ook in Brugge komt ze nog vaak. “Ik begeleid Gilles D’Hulster van Beer en Burgers, daar helpen we de kaart
samenstellen. Samen met hem breng ik een boek uit, dat dit jaar nog in de rekken komt, al hebben we er
voorlopig nog geen titel voor.”
Bovenop al haar projecten blijft haar levensdoel toch om het traditionele beeld van bier te helpen ombuigen.
‘Zeker zeventig procent van de horecasector plaatst bier nog niet op hetzelfde niveau als wijn, al beginnen meer
en meer chefs ervoor open te staan.’
Ook andere vrouwen ontdekken bier. De laatste vijf jaar gaat het de goeie kant uit met bier en vrouwen, een van
haar vele projecten. Ze deed intussen al tussen de 250 en 300 proeverijen voor vrouwenverenigingen.
De perfecte bierambassatrice dus.

