
 

 

 
Inschrijfformulier voor de bierbrouwcursus 2018-2019 

Naam………………………………………………    Geb. datum .......................................    

Adres……………………………………………….    Postcode  ......................................   

Plaats………………………………………………    Handtekening ...................................   

E-mail adres:………………………………………   Telefoon……………………………….. 

Ik volg de cursus samen met …………………………………………………………………. 
 
 

Kostenoverzicht bierbrouwcursus 20182019 
Cursusgeld € 54,00 
Cursusgeld inwonend gezinslid € 30,00 
Filter (Zelf maken) maximaal € 30,00 
Ingredienten les 2 t/m les 5 € 50,00 
Materiaalkosten (z.o.z.) €  

 
Bij dit cursusgeld is inbegrepen : 
 Een cursusboek. 
 Eén jaar lidmaatschap van ‘De Deltabrouwers’. Dit geeft recht op toegang tot alle 

gildeavonden, lezen uit de ‘bibliotheek’, toezending van ‘De Nieuwsbrief’ en heel 
veel informatie en gezelligheid. 

 Diverse bieren om te proeven tijdens de lessen. 
 
Het is ook mogelijk om de cursus met meerdere mensen te volgen. Eén deelnemer 
bestelt dan de materialen en ingrediënten, de andere betaalt alleen cursusgeld. 
Inwonende gezinsleden kunnen tegen een gereduceerd tarief meedoen. 
 
Het filter moet je zelf maken. Hierover volgt in de cursus meer informatie. 
Het is noodzakelijk dat je vanaf les 2 over de brouw-materialen beschikt. 
 
 
Vanaf les 2 ga je zelf thuis brouwen. Daarvoor krijg je na de les alle ingrediënten 
mee. Hiermee kan in totaal ongeveer vijf en een half krat speciaalbier gebrouwen 
worden. Daarmee zijn de materialen al bijna terugverdiend. 
 
 
De materialen om bier te brouwen, die je nog niet hebt, kun je bestellen op de 
achterzijde van dit inschrijfformulier. Dit kan ook nog tijdens de 1ste les. 
 
 
Voor deelname aan de cursus, dit formulier vóór:   half- 09-2018 opsturen aan: 
Cursuscoordinator:        Bram Hoogesteger,   
                                          06-50858917.  awhoogesteger@kpnmail.nl                 
 



 

 

Cursusmomenten zijn: 
Dinsdag             2 okt.  2018  19.30 – 22.00 u. 
Dinsdag      30 okt.  2018  19.00 – 22.30 u. (Let op het tijdstip) 
Dinsdag      27 nov. 2018  19.30 – 22.00 u.  
Vrijdag   !!!      11 jan.  2019  19.30 – 21.00 u. (aansluitend n.j.-receptie) 
Dinsdag          5 feb.  2019  19.30 – 22.00 u. 
 
 
 
Inschrijven voor de cursus kan vanaf nu tot en met de 1e les.  (liefst voor --- okt).  
Als u nu inschrijft wordt u in ieder geval steeds op de hoogte gehouden van mededelingen  
die samenhangen met de cursus. Als u later inschrijft kan het zijn dat de bestelde materialen  
wat later geleverd worden. 
 
 
Ik bestel bij de inschrijving de volgende bierbrouwmaterialen: 
(  Aankruisen en aantallen, bedragen en totaalbedrag invullen aub) 
 
 Artikel  Prijs € Aantal Bedrag 

€ 
 Arsegan Emmer, 25 liter met deksel  8,95   
 Arsegan Brouw- gistingsemmer  +  +.  10,95   
 Hevelpijp 60 cm, 9 mm met droesemkop   2,95   
 Hydrometer 3 schalig ST schaalverdeling       4,95   
 Testglas gele voet kunststof voor hydrometer       2,95   
 Thermometer, alc. -10/110°C  4,95   
 Jodium tinctuur, 30 ml  3,95   
 Arsegan Puro Caustic, 100 gram  2,95   
 Sulfiet & citroenzuur Reinigingsset  4,95   
 Kunststof kraantje Little 10 mm  1,95   
 Hevelclip voor hevel 109050  1,25   
o Siliconeslang  10 x14 mm,     1,5 m.  5,95   
o  Brouwpan, 29 liter email  Weck  44,50   
o Kroonkurkapparaat  Emily 26 + 29  14,95   
 Kroonkurken  goud 250 st  4,25   

Totaal materialen €  
 
 
( De brouwmaterialen kunnen worden betrokken bij Brouwland.be of Brouwmarkt.nl ) 
( Prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van Brouwmarkt.nl, 2018) 
( Voor meer info over de brouwmaterialen en prijzen zie ook www.brouwmarkt.nl    )   
 
Tijdens de tweede cursusavond worden de cursuskosten, de ingrediënten en de 
bestelde brouwmaterialen door de penningmeester met u afgerekend. 
De bestelde materialen worden hierbij dan uitgereikt.    
De ingrediënten van lessen 2 t/m 5 worden steeds na de lessen uitgereikt. 
 


