


De keuze van Mel – Abieritiefje van de week 
Met dank aan Bierhalle Deconinck, Bosstraat 37, Vichte 

Armand – Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Houthalen-Helchteren 
 

Voor haar keuzebier bezocht Melissa brouwerij Ter Dolen gelegen in het prachtig domein van 16 -
eeuwse kasteel De Dool te Helchteren. Dit bier werd ontworpen ter ere van de medestichter 

“Armand Desplenter”, vader van Mieke Desplenter. Een fruitig blond bier met een explosie van 
citrus, resultaat van dry-hopping met de Amerikaanse hopsoort Cascade. Om zoveel mogelijk 
hoparoma’s te bewaren wordt het bier niet gefilterd. 
 

Wacho’s Proefkotje: Wazig licht amberkleurig met stevige en romige witte schuimkraag en een 

pittige carbonatatie. Het aroma is fruitig, licht gekruid bloemig hoppig. In de smaak iets zacht 
gekruid en zoete hopbitterheid met een toetsje citroenzeste en eindigt op een milde, droge, 
hopbittere afdronk. Dorstlesser en zeer mooi degustatiebier. 

 

Tot het middel van de 15de eeuw diende het kasteel regelmatig als toevluchtsoord, was 

het oorzaak van conflicten en werd het herhaaldelijk vernield en platgebrand. Na de 
Franse Revolutie werd het verkocht aan particulieren en later werd er een school in 
gehuisvest. Tijdens de oorlog verbleven er Duitse soldaten. Vanaf 1977 was het kasteel 
onbewoond en raakte in verval. Eind 1993 kocht Mieke Desplenter het kasteel en startte 
met renovatiewerken. In juli 1994 opende brouwer Ter Dolen onder grote belangstelling 
de deuren. In 1994 werd een hypermoderne brouwerij geïnstalleerd in de voorgebouwen 
van het middeleeuwse kasteel. De brouwerij bevat zes cilinder conische gist- en lagertanks 

uit roestvrijstaal. De brouwketel heeft een capaciteit van 25 hectoliter per brouwsel. Sinds 
2013 beschikt de brouwerij over een eigen bottelarij en een nieuw magazijn met warme 
kamer, zodat de brouwerij in staat is om al haar bieren in eigen huis te brouwen en af te 
vullen. 

 
Onze West-Vlaamse bierige bierbrieven trakteren. 

  

Het HOPnieuws en Den BierBrief trakteren:  
Wij laten onze lezers 3x meegenieten van Pierre’s Bock. 
 

1 - We trakteren alle bezoekers op 28 en 29 mei tijdens 
de openingsuren van Bierhalle Deconinck in Vichte 

zolang de voorraad strekt. 

 

2 - Vrijdag 10 juni om 19h30 in zaal van taverne Vifana 
Waregem. Daar richten de Waregemse Bierfanaten een 
avond in met Chris Bauweraerts. Die zal met zijn 

nieuwe presentatie het uitzonderlijke verhaal vertellen 
van Pierre Celis. Hierbij zal het bier Pierre’s Bock 
geschonken worden en tal van andere bieren van Duvel 
Moortgat. Jullie kunnen deze avond meemaken voor 
slechts €3 Inschrijven noodzakelijk! E-mailadres 
TSTBRW03@wbf.be  

 
3 - Op 10 en 11 september tijdens het bierfestival van bierclub ‘Beveren Hop’ 
Met dank aan Michel Moortgat, Chris Bauweraerts en Jay Stubbe 
Groeten: Freddy ‘Wacho’ Debels, Ariël Meeusen, Jan Van Pelt en William Roelens. 

 
Internationaal Geuze & Kriek Festival van het Pajottenland strijkt neer in Itterbeek 

Op vrijdag 22 april 2016 wordt voor de zevende keer het Internationaal Geuze & 

Kriek Festival van het Pajottenland – in de volksmond beter gekend als de ‘Nacht 
van de Grote Dorst’ – georganiseerd. Dit jaar zal men een 80-tal producten 
(topproducten van lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen van het Pajottenland en 
de Zennevallei, drie spontane gistingsbieren uit de V.S., alsook een mooi en 
exclusief assortiment fruitlambieken) kunnen degusteren. 
De Nacht van de Grote Dorst wordt maar om de twee jaar georganiseerd en gaat dit 
jaar door aan de kerk van Itterbeek, naast de historische brouwerij-mouterij ‘Het 

Draaiboomken’.  
De eerste editie van het festival vond plaats in 2004. Het was aanvankelijk een protestactie tegen de sluiting van 
een aantal brouwerijen in het Pajottenland, georganiseerd door geuzeliefhebbers en horeca-uitbaters.  
De Nacht van de Grote Dorst was van meet af aan een internationaal festival. In biermiddens wereldwijd heeft het 
evenement het voorbije decennium een stevige reputatie opgebouwd. De vorige editie, die plaatsvond in 
Eizeringen (Lennik), trok ruim 2000 bierliefhebbers. Een kwart daarvan kwam uit het buitenland (uit 37 

verschillende landen en zelfs 33 verschillende Amerikaanse staten) 
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‘Brouwers Verzet’ neemt nieuwe start met Brouwerij ’t Verzet in Anzegem. 
De bierwereld wordt weer maar eens opgeschrikt. De rebellen komen eraan! Volgend 
hoofdstuk in hun spectaculaire brouwersloopbaan is aangebroken.  
Deze week mochten de jonge brouwers van ‘Brouwers Verzet’ aan de wereld hun nieuwe 

brouwerij voorstellen en meteen een nieuwe naam voor die rebelse biermakers. In het 
verleden kozen ze ervoor om geen naam als brouwerij te gebruiken omdat ze enkel een 
bierfirma waren, voor ingewijden meer een ‘zigeunerbrouwerij.  
De naam ‘Brouwerij ’t Verzet’ wordt verder een toonbeeld van brouwkunst. Dat hebben ze 
in het verleden alvast bewezen met eerlijke en eigenzinnige bieren te maken voor de 
liefhebber die houdt van persoonlijkheid en karakter. Ze werden een begrip in onze 
Belgische bierwereld. 
 

Al enkele jaren werken de jonge brouwers collectief aan de opbouw van een spectaculaire brouwgeschiedenis. 
Koen Van Lancker, Alex Lippens en Joran Van Ginderachter, drie jonge snaken, in 2008 afgestudeerd als brouwer 
en allen in de brouwerijsector tewerk gesteld bleven met elkaar in contact om vooral hun hobby en passie verder 
uit te bouwen. Ze wilden vooral hun eigen rebelse recepturen uitwerken met nadruk op het experimenteren naar 

een goed product. Het project begon in de garage van Alex en na een tijdje succesrijk te evalueren zochten ze heil 
bij Björn Desmadryl, een bevriende brouwer van Gulden Spoor Gulleegem (toen nog ’t Brouwkot) waar ze de 
capaciteit optrokken naar 1000l. Hun eersteling ‘Rebel Local’ was meteen uit het goede water gebrouwen. Na een 

tijdje verhoogde de productie en haalden kregen ze een plaatsje en meteen de grote ondervinding van 
meesterbrouwers Guido Devos en Nino Bacelle van Brouwerij De Ranke waar een 4000liter bier per brouwsel 
vloeide. Intussen kwamen tal van smakelijke bieren op de markt en besloten ze iets meer gericht te brouwen en 

met hun ‘Tricky’ vonden een brouwketel bij Geert Toye (Goedendag) in Marke waar ze een kleinere hoeveelheid 
unieke bieren konden aanbieden. 
 

Gezien de drie bierige verzetsstrijders als professioneel brouwer te werk waren gesteld ontbrak de tijd om hun bier 
behoorlijk aan de man te brengen en werd een verkoper aangesteld. Meteen een toptalent want door zijn 

uitzonderlijke gave kwamen de brouwers in problemen om aan de vraag te kunnen voldoen. Een oplossong ging al 
een tijdje in de lucht en werd plotseling zeer actueel. 
Intussen hadden ze in de buurt van hun proeflocal een pand van Johan Delrue, zaakvoerder van Delrue Group met 
onder andere Sanicomfort, Delrue Rent Services en Decorshop kunnen huren en inrichten als werkplaats. Daar 
rijpte het idee om als zelfstandige brouwerij te starten. Enkele Duitse tanks en Tsjechische brouwketels werden 
aangekocht en met de hulp van hangaar-eigenaar Johan Delrue en Hein Vandecasteele werd in korte tijd de 
nieuwe brouwerij en vernieuwde aanpak realiteit.  
 

In samenspraak werd beslist dat Koen Van Lancker de fulltime brouwer zou worden zodat Alex zijn talenten verder 
kon delen bij de Bellegemse brouwerij Vander Ghinste en dat Joran, medestichter na de opstart van de brouwerij 
opnieuw naar het verre Amerika zou afreizen om ze daarachter iets beter te leren brouwen. Het gebouw werd 
volledig ingericht in functie van Brouwerij ’t Verzet en ook aan de marketing werd gesleuteld. De ludieke opsmuk 

van de brouwerij werd gedaan door Kim en Hendrik van de Kortrijkse Studio Henk en alle bieretiketten kregen een 
meer volwassen look via Tom Heye. Wat de werkzaamheden betreft worden naast hun 5 standaard bieren enkele 
‘bootlegs’ (éénmalige bieren) gebrouwen en het foederproject ‘Oud Bruin’ zal uitgebreid worden naar onder meer 
fruitinfusies tot een bezoek van Anzegemse eikenbladeren. Mooi vooruitzicht en dank van alle bierliefhebbers. 

 

De nieuwe brouwerij waar ze tot 2 maal per dag een 2000 liters kunnen brouwen en werkpaard Alex nog even alles in orde  

 
Aan de ingang werd iedereen verwelkomt door een trotse Joran en een fiere Delphine met de nodige bierbonnetjes. Familie 
vrienden en kennissen en ook de bierpers waren alomtegenwoordig. 
 
 
 



Gezellig kneuvelen in de brouwzaal en onder de menigte brouwcollega’s als De ranke en Gulden Spoor die een draad vormen in 
de geschiedenis van ’t Verzet. Vertegenwoordiger Jens Tack nog vlug even de les overlopen met Alex en Koen en dan he podium. 

 
Nadat iedereen enkele lekkere hapjes aangeboden kregen van Huyze Mieke Vandermeersch werden de hoofdrolspelers mooi 
aangekondigd door Delphine Desmet en om beurt vertelden Joran, Koen en Alex hun verhaal waarna The Kissingers ons 
beroerden met heerlijke muziek. Verzetters, rebellen het ga je goed en bedankt voor de ontvangst. 

 
Prachtig eerbetoon aan Pierre Celis te Hoegaarden. 

Het brouwen van het derde testbier bij de Antwerpse Stadtbrouwerij De Koninck 
heeft een hele resem emotie teweeggebracht. Op verschillende plaatsen werd het 

recept van wijlen publiekelijk aangeboden en daarbij gaat alle aandacht ook naar de 
brouwer en recepturist Met ‘Pierre’s Bock’ wordt weldra in Bierhalle Deconinck (28 
mei) en op het bierfestival Beveren Hopt (10 en 11 september) getrakteerd door de 

bierbrieven HOPNieuws (William Roelens) en BierBrief (Wacho). Medeschenkers de 
Nederlanders Ariel Meeuwen en Jan van Pelt worden in de hulde betrokken. Op 
vrijdag 10 juni komt hopperchouffe Chris Bauweraerts het eerbetoon aan bier en 

brouwer eren bij De Waregemse Bierfanaten. Het startschot voor dit eerbetoon werd 
gegeven in Hoegaarden in het ludieke zaaltje ’t Paenhuys waar de plaatselijke 
jeugdclub onderdak heeft.  Onder de talrijke aanwezigen was ook mevr Juliette 
Vanlangendonck evenals ‘Edele Orde van de Moutstok’ en ook enkelen de raid op 
Bokrijk in 1977 waar de oude brouwerij werd gestald zonder enige mededeling van 
de link met Hoegaarden. We gaan natuurlijk niet alles verklappen want er komen nog 
bierliefhebbers luisteren (en ‘Pierre’s Bock’ proeven) naar de goed uitgekiende 

woorden en beelden van Chris B. over het verleden van wijlen Pierre Celis. 

 Als eerste het ludieke zaaltje van ’t Paenhuys in Hoegaarden en meteen 
een Duvelke als welkom. Chris liet zich intussen welgekomen ondervragen door de plaatselijke pers en genoten. Tussen het 
publiek een bierbrabbel tussen Jan ‘Ober’ Machiel van Bragt en Marc Andries (De Vlier) en de andere aandacht voor de leuke 
anekdoten van Chris B.in de achtergrond een eenzame brouwer Hedwig Neven (komt ervan als je wat laat komt hé) 

 

Chris Bauweraerts, medestichter met Pierre Gobron heeft een deel van zijn bierig 
leven een goede band gehad met de familie Celis. Piere Celis had dan ook zijn 
jarenlange brouwondervinding ten dienste gesteld om ‘La Chouffe’ tot een 

wereldbier te helpen (hij stelde het gebruik van koriander voor). In 2005 
brouwde Celis met ‘Celisette’ eigenhandig zijn laatste brouwsel in Wibrin voor 
zijn 80ste verjaardag. In het verhaal van Chouffe duikt de naam Celis regelmatig 
op. Chris werd de vriend van ‘den witten’ maar ook van andere Hoegaardse 
brouwers als Jan Vangijdegem en Marcel Thomas (die Pierre ondermeer gist 
leerde gebruiken). Een prachtig en zeer educatieve uitleg met passende beelden 
waarvan de aanwezige Duvel en andere bouwkundigen intens van genoten.  



We hopen dat iedere bierliefhebber ooit dat verhaal zal komen 

aanhoren. We gaan nog vlug verklappen dat het recept dat 
geschonken werd aan de brouwers van Duvel Moortgat 
gebruikt voor ‘Pierre’s Bock’ in een ander leven ‘Pale Bock’ uit 
de usaanse brouwerij van Celis in Austin is. (sssst) 
Hierbij dan aan al diegene die dit project tot een succes helpen 
maken en vooral BEDANKT CHRIS 

 
Brouwerij d’Oude Maalderij krijgt met de BOM-Brewery een broertje bij in Izegem (Emelgem). 

 

Om het een beetje ludiek aan te vatten zou ik zeggen; bij de liefhebbers 

van DOM sloeg het nieuws in als een BOM. Op zaterdagmorgen 16 april 
werd een het bericht aan de pers voorgesteld. Het bericht dat Izegemse 
brouwerij d’Oude Maalderij (DOM) hun toekomstige samenwerking met de 
Limburgse de Belgische Originele moutbakkerij-brouwerij (BOM) 
bekendmaakte. Als biermoatje van beiden was BierBrief natuurlijk 
aanwezig. 
Bert Van Hecke, moutbakker en industrieel brouwer besloot om, samen met 

echtgenote Rebekka Lyssens en de kids na negen aangename jaren naar 
hun roots te Rumbeke terug te keren. Bert die al een tijdje met het idee 
speelde om met eigen ketels te beginnen brouwen. Een toevallige 
ontmoeting met Jef Pirens van d’Oude Maalderij, toen nog gehuisvest in 
Koolskamp (de vroegere graanmaalderij) bracht een verrijkend gesprek op. 
Op dat ogenblik was Jef (afkomstig van Hasselt) plannen aan het maken 

over zijn nieuwe brouwerij in Emelgem.  Beide biermakers zijn, zoals ze 

hier zeggen: brouwers met nen hoek af’ besloten om een mogelijke 
samenwerking overwegen. Het idee begon te rijpen in de geest van Jef en 
Bert en het resultaat was een aparte samenwerking.  

Dat vraagt om wat uitleg:3 
 

Jef beschikt over de ruimte om de moutbakkerij te huisvesten en sommige 
bieren van BOM zullen in zijn nieuwe brouwerij gebrouwen worden. De 
triporteurbieren met grotere volumes zullen blijvend in Limburg gebrouwen 

worden. In Roeselare zal Bert werken aan nieuwe bieren en 
bierexperimenten. Die zullen dan in de brouwerij van DOM gebrouwen 
worden. Bert zal dus zelf geen brouwerij starten. Zijn focus ligt 100% op 
de moutbakkerij. 

 

Zowel Bert als Jef benadrukken dat het gaat om een samenwerking waarbij 

gezocht wordt naar winstpunten mét behoud van beider onafhankelijkheid. 
De bieren van DOM en BOM zijn zo ie zo voldoende verschillend om geen 
rechtstreekse concurrenten te zijn. Samen rekenen ze erop om de 
gelagzaal van D'Oude Maalderij te Izegem regelmatig te vullen met 
bierliefhebbers die er de bieren van DOM en BOM willen proeven. Ook de 
moutoven zal er tentoongesteld worden. Vanaf juli zijn bezoeken aan de 

moutbakkerij mogelijk. Niets sluit trouwens uit dat Jef en Bert binnenkort 
samen een biertje brouwen. Als het zo ver is, horen jullie het eerst! 

 
Al in uw agenda geplaatst? 
 

Op zaterdag 14 mei wordt CC De Balluchon weer omgedoopt tot de grootste bruine kroeg van 

West-Vlaanderen. Net zoals de voorbije 3 jaar verwelkomen we 18 brouwerijen die er samen 
meer dan 100 pareltjes van bieren komen voorstellen. Ieder jaar streven we er naar om een 
ander bierfestival te kunnen aanbieden voor de bezoekers. Zo zijn er dit jaar weer 6 nieuwe 
brouwerijen die voor de eerste maal deelnemen waaronder Brouwerij Emelisse uit Nederland. 
Eigenlijk mogen we onze naam dus veranderen in INTERNATIONAAL 
STREEKBIERENFESTIVAL.   
Intussen zal het voor de meeste mensen wel normaal lijken maar toch blijft het uitzonderlijk: 
DE DOLLE BROUWERS zijn voor het 4de jaar op rij van de partij en dit blijft toch wel onze 
grootste exclusiviteit want ze nemen aan geen enkel ander evenement deel! Dat maakt van 
ons bijzonder trotse Bierfanaten! en Square Feet komt dit jaar zorgen voor extra sfeer op het 
festival. Overal waar ze optreedt verovert coverband ‘Ten Square Feet’ met hun muzikaal 
vakmanschap de harten van hun publiek 



Willem Kolen drinkt een Duvel na 100 dagen en elf kilo later op water. 
Willem Kolen uit Balen sloot afgelopen weekend zijn honderd dagen water drinken af. Sinds 
Nieuwjaar dronken hij en honderden volgers enkel water. Veel mensen geven na enkele weken 
hun goede voornemens voor het nieuwe jaar op, maar Willem Kolen (32) uit Balen heeft 
volgehouden. Tussen 1 januari en 10 april dronk hij alleen maar water, zonder zijn eetpatroon 
drastisch om te gooien. “Ik wilde vooral weten hoe ik me ging voelen na honderd dagen. En nu 

die honderd dagen voorbij zijn, kan ik wel tevreden terugblikken. De eerste weken waren eigenlijk 
het moeilijkst. Zo had ik enkele dagen last van hoofdpijn en een droge mond, wat volgens mijn 
arts normale ontwenningsverschijnselen zijn. Maar na een tijd ging het veel beter. Ik voel me veel 
scherper en alerter. Tijdens die honderd dagen ben ik ook elf kilo afgevallen. Qua verleidingen viel 
het beter mee dan verwacht. Enkel tijdens het personeelsfeest van mijn werk werd het even 
lastig, maar uiteindelijk heb ik volgehouden”, vertelt Willem. Honderden mensen volgden via 
Facebook het voorbeeld van Willem, onder wie Balenaar Yentl Geukens. “De waterkuur viel goed 

mee. Eigenlijk waren de eerste en de laatste dagen het moeilijkst. Uiteindelijk kijk ik wel uit naar het moment dat ik 
opnieuw iets anders dan water kan drinken”, zegt Yentl. 

 
Wilfried Persoons de tiende eigenaar van ‘Gulden Hamerken’ 
 

Wilfried Persoons (77) kreeg donderdag 14 april het 
befaamde ‘Gulden Hamerke’ tijdens een plechtigheid in 

Estaminet ’t Hamerken te Brugge. Deze prestigieuze prijs 

wordt twee jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich 
verdienstelijk gemaakt heeft voor de brouwerijgeschiedenis. 
Daarbij benadrukt de prijs het bier-cultuur-historische 
karakter van de vzw ’t Hamerken. Deze prijs is eveneens 
een steun en eerbetoon aan de nog actieve Belgische 
brouwerijen. Zij hebben hun reputatie op nationaal en op 
wereldniveau te danken aan onze voorouders die koppig de 

traditionele bieren bleven voort brouwen. Persoon kreeg het 
beroemde beeldje uit handen van  
Vorige winnaars waren: Jaak Rau, Kris Herteleer, Jean 
Martens, Franc Becuwe, Paul Daelemans, Raymond van 
Uytven, Guido Vandermarliere en Eric Van Schoonenberghe. 

 

In 1979 schreef Wilfried het boek BIER, het eerste boek in België dat alle toenmalige brouwerijen en hun bieren 

vermeldt en dat een referentieboek werd op het gebied van het Belgische brouwwezen.  Toen hij later Pr-manager 
van brouwerij De Koninck te Antwerpen werd was dat voor Wilfried de uitgelezen basis om de Antwerpse 
brouwerij-historische belangen te verdedigen: hij klaagde de toestand aan van het totaal vervallen Antwerpse 
brouwershuis uit 1553 en zette zich ten volle in voor de restauratie van dit merkwaardige gebouw dat in feite een 
waterhuis was dat diende om de naburige brouwerijen van brouwwater te voorzien.  Uiteindelijk kwam door zijn 

toedoen het gebouw op de lijst van de nog te restaureren monumenten.  Niet voor niets werd hij de voorzitter van 
"De vrienden van het Brouwershuis" van Antwerpen.  Verder heeft hij ook een boek geschreven over de 
watertoevoer voor de Antwerpse brouwers en de geschiedenis van de teloorgang van dit water- en brouwershuis 
met de titel Van 't Schijn tot 't Scheld.  Een boek over de geschiedenis van brouwerij De Koninck mocht uiteraard 
ook niet ontbreken.  Zo ontstonden de boeken: Met Koninklijke Groeten, dat de geschiedenis van de brouwerij De 
Koninck beschrijft en De Pelgrim, dat de geschiedenis van het gelijknamig bekende café tegenover de brouwerij 

behandelt.  Wilfried schreef nog enkele andere bierhistorische werken en is lid van verschillende bierverenigingen, 
erelid van het Antwerps Bier College (ABC) en was ambassadeur van de Craft Brewery Fair "Brouw-Plus" te 
Antwerpen in 2015. 

Voorzitter brouwer Paul Vanneste eerde Wilfried Persoon en betoonde zijn oprechte respect voor Persoons waarna hij met de 
inrichtende macht, Xavier Vanneste (ceo van Brouwerij De Halve Maan en Yannick Boes, president van de Confederatie der 
Belgische Brouwers. 
 

 

 
 



Met eerste ‘Oerbierman’ opnieuw Vlaams bier in Tokio 
 

Na lang nadenken en vele Oer- en Arabiertjes heeft brouwmeester Kris Herteleer eindelijk toegestaan om in de 
hipste restaurantwijk Akihamara van de Japanse hoofdstad Tokio een eerste café te openen. 

De opening van ‘Oerbierman’ vond plaats op vrijdag 8 april aan de Sotokanda Chiyoda, Tokyo. 
 

 “Wij krijgen in onze brouwerij veel internationale bezoekers over 

de vloer. Ze komen met bussen naar Esen om bieren te proeven. 
Ook Japanners komen in groten getale langs. Zo ook Ryohei 
Sugawara, een jonge gast die al verschillende keren bij ons is langs 
geweest. Hij had mij al meerdere keren om hulp gevraagd om een 
café met Oerbier in Tokio te openen, maar ik ben daar eigenlijk 
nooit op ingegaan. Plots stond hij opnieuw aan onze deur met een 
plan en een tekening hoe zijn café er in Tokio zou uitzien. Zelfs de 

stoelen en de tafels, de luchters en de tapkranen zijn uit 
Vlaanderen afkomstig. Eerst zou zijn café De Dolle Brouwers heten. 
Daarna veranderde hij de naam in Oerbierman met als logo het 
Oerbiermannetje uit onze brouwerij. Met zo'n concreet voorstel kon 
ik geen neen meer zeggen”, vertelt brouwer en kunstenaar Kris 
Herteleer die samen met zijn vrouw de brouwerij uitbaat. 

 

Het gevolg laat zich raden. “Ryohei Sugawara opent volgende week vrijdag zijn café in de hippe restaurantwijk 
van Tokio. Normaal gaat het bier per schip naar zijn bestemming, maar door tijdgebrek zijn de biervaten en de 
bierflessen per vliegtuig overgevlogen. Zo niet zou het een opening van een café zonder Oerbier zijn. De 
bijzonderste bieren uit ons gamma zijn straks in Tokio te proeven. Het Oerbier, het Boskeun en de Stout zijn in 
vaten en flesjes geleverd. Een pint uit het vat zal in dit Oerbiermancafé twaalf euro kosten. Wie in Tokio een 

Oerbier uit het flesje wil, moet daarvoor zestien euro neertellen. Het café telt twintig tapkranen en er zijn dertig 
obers aangeworven. Achter het café is een groot terras met parasols van Oerbier en het personeel is uitgedost in 
T-shirts van het Oerbier. Natuurlijk staat het Oerbiermannetje centraal”, zegt Kris Herteleer. 
 
Op maandag 4 april vertrekken Kris Herteleer en zijn vrouw naar Tokio. De lange wand van het café wacht op een 
schilderij. Hij neemt zijn schildersmateriaal mee en maakt er komende week een groot aquarel. Hij wil de 
bloesems van de Japanse kerselaars schilderen. 

 
Brouwerij de Molen adopteert hommelhof te Epe 

Brouwerij de Molen in Bodegraven heeft een hopveld in Epe 

geadopteerd. Het zal voortaan door het leven gaan als 
Hopveld de Molen. Brouwerij De Molen maakt met de hop 
van dit veld als enige brouwerij in Nederland een écht 
fresh-hopped bier. De Molen is enorm blij met de prachtige 
aromahoppen waarmee ze de bijzondere methode van het 
brouwen met verse hop eens per jaar kunnen voortzetten. 

Brouwerij de Molen is met de eigenaar van het hopveld, 
waarvan ze al vijf jaar de hop afneemt, een samenwerking 
aangegaan om samen zorg te dragen voor het veld. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aansluiten bij de 
Brouwerij de Molen Hop Crew en minimaal twee keer 
meehelpen met de werkzaamheden op het veld. De leden 

van de Hop Crew worden vervolgens getrakteerd op een 

aantal extra's waaronder het in september live bijwonen van het fresh-hoppen in de brouwerij. 
 
Er groeien vier Amerikaanse hopsoorten op het kleine hopveld dat in 2011 aangelegd is door eigenaar Bierevents; 
Cascade, Centennial, Chinook en Willamette. Brouwerij de Molen heeft de afgelopen vijf jaar met hop van dit veld 
gebrouwen. Onder andere op het jaarlijkse Borefts Bier Festival in Bodegraven, in het laatste weekend van 
september is het enige échte fresh-hopped bier van Nederland van tap te proeven.  
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