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DE DELTABROUWERS AGENDA   
 
24 oktober  Algemene ledenvergadering 
  4 november  Brouwcursus 
28 november  Gildeavond 
  2 december  Brouwcursus 
19 december  Themabier Sint Bernardus prior 8 
 
9 januari   2015  Brouwcursus/Nieuwjaarsreceptie 
3 februari 2015  Brouwcursus 
 
 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2014 
 
De Vroone te Kapelle.  Aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening door de Voorzitter. 
2. Notulen vorige vergadering. 
3. Vaststellen agenda. 
4. Terugblik en vooruitblik op 

Gildeactiviteiten. 
5. Financieel verslag en begroting. 
6. Verslag kascommissie. John Simons aftredend. Nieuw lid kan 

zich aanmelden tot aanvang vergadering bij de secretaris. 
7. Voorproefje nieuwe website. 
8. Pauze met alcoholische versnapering. 
9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Arjen Dubbelman 

en Bram van Stee. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 
aanvang vergadering bij de secretaris. 

10. Nieuws uit de commissies. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting. 

 
 

 
VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING                                  25 oktober 2013 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. 
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Afwezig met kennisgeving: 
- Secretaris Bram van Stee. Bestuurslid Bert Ton zal de notulen maken. 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten in het afgelopen  
jaar. 
 

2. Notulen vorige vergadering. 
Paul Stokman heeft een opmerking over de notulen. Bij item 9, Rondvraag 
staat een opmerking over “data Gildereis”. Deze alinea geeft niet het 
standpunt van de ALV weer. Er was een voorkeur voor het Zythos 
bierfestival uitgesproken en dit is niet correct in de notulen weergegeven. 
De voorzitter erkent, dat dit niet correct was.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen. 
 

3. Terugblik op de Gilde activiteiten 
De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten van afgelopen seizoen 
2012/2013 
- oktober  Mosselavond 
- november Pim en Richard 
- december Themabier Quadrupel 
- januari  Nieuwjaarsreceptie met bier van Richard 
                             Gistavond met Alexander Roovers 
- februari Bier en Kaas 
- maart  Delta Bier Festival 
- april  IPA themabier 
- mei  Gildereis 
- juni  BBQ met bier van Paul Stokman 
- juli/aug  Diversie braderieën bezocht 
 
 

4. Financieel verslag 
 
Afgelopen periode 2012-2013 
De penningmeester deelt een overzicht van het afgelopen seizoen uit en 
geeft per item een toelichting.  
Er wordt opgemerkt, dat er weinig kleding is verkocht. De penningmeester 
licht toe, dat de huidige voorraad nog moeilijk verkoopbaar is. Kennelijk 
vindt er een verzadiging plaats. Als we nieuwe kleding gaan aanschaffen, 
zal dit waarschijnlijk op bestelling zijn.  
 
Begroting 2013-2014 
Paul Stokman merkt op, dat de post “Overige” ontbreekt. De 
penningmeester zal dit aanpassen en een revisie aan de leden sturen via 
de nieuwsbrief.  
 
Nieuwsbrief 
De opbrengst van de advertentiekosten vergoeden ca. 50% van de kosten 
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van de nieuwsbrief. Men vraagt zich af hoe we de kosten verder kunnen 
drukken.  
We hebben afgelopen seizoen de drukkosten reeds aanzienlijk kunnen 
verlagen. Het bestuur zoekt voortdurend naar kosten besparingen. 
Momenteel wordt de nieuwsbrief voor ca. 50 % digitaal verzonden. Het 
afschaffen van de hardcopy voor de overige 50%  vindt het bestuur 
riskant. Men is bang, dat die leden dan zullen afhaken. 
 
Festival bier 2014 
Jens legt uit, wat de problemen zijn. Het is momenteel erg moeilijk om een 
geschikte brouwer te vinden. Er is een capaciteitstekort en vooral voor een 
hoeveelheid van 600 liter zijn er maar weining, die dat willen brouwen. 
Brouwers doen toezeggingen en trekken die later weer in.  
Er worden diverse namen genoemd van mogelijke brouwerijen vanuit de 
aanwezigen en het bestuur zal hiermee aan de slag gaan. 
 
Contributie 
Paul Stokman vraagt, gezien het begrootte bedrag of men ledenverlies 
voorziet. De penningmeester antwoordt, dat hij dat altijd wat conservatief 
inschat.  
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn uitgebreid overzicht.  
 

5. Kascommissie 
De kascommissie bestaat momenteel uit de volgende personen. 
- Pim de Jonge 
- Jan Passieux 
Pim en Jan hebben alle documenten  van de penningmeester uitvoerig 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
De kascommissie verleent hierbij decharge aan de penningmeester. 
 
Pim de Jonge is aftredend. Vanuit de aanwezigen meldt Willem de Rijke 
als nieuw lid van de kascommissie. 
 

6. Pauze  
Met een blond biertje van Emilisse op de tap. 
 
 

7. Vanuit de commissies:  
 
Filmcommissie 
Bert Ton geeft een toelichting. De film commissie heeft als doel om een 
nieuwe promotiefilm te maken voor de Deltabrouwers. De huidige film 
dateert uit 2002. Leo Hollestelle heeft reeds een aantal opnamen gemaakt 
tijden gildeavonden, DBF en op braderieën. De bedoeling is, dat er nog  
opnamen gemaakt worden tijdens een brouwsessie bij Pim de Jonge. 
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Door ziekte van Leo is het e.a. vertraagd.  
De filmcommissie bestaat uit de volgende 
personen. 
 
- Leo Hollestelle 
- Bert Ton 
- Jan Passieux 
- Pim de Jonge 
- Bram Hoogesteger 
- Arjan Dubbelman 
 
Bert zal contact opnemen met Leo. 
 

 
 
Reiscommissie 
Ieder jaar organiseert de reiscommissie een gilde(verrassings)reis. 
Traditioneel is de datum de woensdag voor Hemelvaartsdag. De reden is 
dat men dan een brouwerij in bedrijf kan zien, terwijl dat bv op een 
zaterdag niet het geval is.  
Daarnaast gaan we ook regelmatig naar een bierfestival, zoals Zythos of 
Brugge. Het één sluit het ander niet uit, maar moet qua planning wel 
passen in onze activiteitenkalender.  
Voor dit jaar is Zythos op 27 april en de woensdag voor Hemelvaartsdag 
op 28 mei. Dat is vrij kort op elkaar. Een mogelijkheid is om naar Zythos te 
gaan en de gildereis naar september te verplaatsen, b.v. op een 
woensdag. 
Er ontstaat een discussie onder de aanwezigen. Men kan bv ook een 
ander festival kiezen.  
Na de voors- en tegens te hebben afgewogen valt het volgende besluit: 
1. De Gilde reis gaat naar de woensdag voor Hemelvaarstdag  
  (en wordt georganiseerd door de reiscommissie) 
2. Het bestuur zal op basis hiervan een eventuele reis naar een festival  
organiseren.  
 
Website 
Men is over het algemeen niet tevreden over onze website. Sommige 
artikelen zijn sterk verouderd en actuele zaken zijn niet zichtbaar.  
Het bestuur onderkent dit en wil hier verandering in brengen.  
Bestuurslid Bert Ton zal contact opnemen met de webmaster Ruud 
Maartense en met Jeroen Remeynse, die momenteel de foto’s op de 
website zet. Gezamenlijk zal een inventarisatie worden gedaan en een 
voorstel tot verbetering. 
 

8. Gilde aktiviteiten 2013-2014 en mededelingen 
September La Chouffe avond 
Oktober  A.L.V. 
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November Mosselavond 
December Themabier Dubbelbock 
Januari  Nieuwjaarsreceptie  + ??? 
Februari  Tour generale (Jan Passieux) 
Maart  DBF 
April  Themabier Saison 
Mei  Gilde reis 
Juni  BBQ 
Juli/Aug  Diverse braderieën 
 
NB  Een reis naar een festival zal nog nader worden bepaald 
 
Inkoopcommissie 
Zoals bekend is het door het overlijden van de heer den Herder niet meer 
mogelijk om lokaal spullen voor het bierbrouwen te kopen of te bestellen.  
Het bestuur heeft middels een enquête in de nieuwsbrief aan de leden 
gevraagd wat men hiervan denkt  en of er eventueel een inkoopcommissie 
moet komen, die gezamenlijk inkopen gaat doen via bedrijven op internet. 
Ook is gevraagd, wie geïnteresseerd is om deze commissie te bemannen.  
Hierop is 1reactie gekomen van Paul Stokman om het e.a. te combineren 
met het Walcherse Gilde. Zij hebben een inkoopcommissie. Bestellingen 
kunnen voor een bepaalde datum worden ingeleverd en bij de 
eerstvolgende gilde avond afgehaald.  
Men denkt, dat samenwerking met het Walcherse Gilde nogal omslachtig 
zal zijn.  
Na enige discussie blijkt, dat er vrijwel geen belangstelling is voor een 
inkoopcommissie en dat vrijwel iedereen via internet  bestelt en dat wil 
blijven doen. Het bestuur ziet dus af van het activeren van een 
inkoopcommissie.  
 
ZEBRA festival 
Zoals bekend is dit festival in het voorjaar in De Vroone gehouden. Het 
bestuur benadrukt, dat de Deltabouwers geen enkele binding hebben met 
dit festival, zoals sommige geruchten suggereren. Er is wel gevraagd voor 
vrijwilligers onder de leden en is door enkele leden support verleend.  
Het bestuur wil dit voorlopig zo houden.  
 
DBF 
De prijs van de bonnetjes zal omhoog gaan. Dit heeft te maken met de 
belangstelling van de brouwers.  
 
Nieuwsbrief 
De voorzitter merkt op, dat er vanuit de leden vrijwel geen kopie wordt 
ingeleverd. Gevolg is, dat deze alleen van de bestuursleden en de redactie 
komen. De voorzitter zou dit graag anders zien en roept iedereen op toch 
eens in de pen te klimmen.  
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9. Rondvraag 
 
John Simons: 
Er wordt weinig kleding aangeboden.  
De voorzitter licht nogmaals toe, dat we de huidige kleding niet kwijt 
kunnen.  
Er lijkt een verzadiging op te treden t.a.v. sommige artikelen. Polo’s gaan 
wel goed. Wellicht zullen we via de tombola op het DBF proberen van de 
voorraad af te komen, 
Nieuwe voorraad waarschijnlijk uitsluitend via bestelling.  
 
Jan Passieux: 
Mist diverse landelijke clubbladen op de gilde avonden. De 
penningmeester zegt toe dit te verbeteren. 
 
Bram Hoogesteger: 
Brouwcursus 
Meldt, dat er nu 22 deelnemers zijn voor de brouwcursus. 
Hij heeft alle benodigdheden bij Brouwmarkt in Almere besteld. 
Het blijft moeilijk in te schatten hoeveel cursisten er gaan komen. Er zijn 5 
deelnemers via de braderieën  binnen gekomen.  
Jens van Stee geeft aan, dat hij momenteel stage loopt bij Bram en de 
cursus van Bram gaat overnemen.  
Bram vraagt om de cursus BKG (bier keurmeester) meer te promoten 
 
Rene Vermerris: 
Vraagt  naar het themabier voor april 2014. Dit zal een Saison zijn. De 
voorzitter krijgt het recept van Kees Bubberman en zal dit zo snel mogelijk 
doorgeven. 
 
Pim de Jonge: 
Vraagt naar de vervolgcursus bierbrouwen.  
Jens legt uit wat er mis is gegaan. De cursusleider uit Bergen op Zoom 
heeft afgehaakt, omdat hij het te druk heeft met cursussen binnen zijn 
eigen club. 
Voorlopig nog geen alternatief. 
 
Sluiting 
De voorzitter deelt nog mede, dat het verdwenen la Chouffe boek bij hem 
is thuisbezorgd zonder afzender. Zoals reeds in de nieuwsbrief verwoord 
maakt het bestuur zich ernstige zorgen over dit voorval. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en 
bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. 
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vaste bieren van de tap:
*Heineken
*Westmalle Dubbel
*Erdinger Witbier
*Wittekerke Rosé
*De Koninck
en zes wisselkranen met regelmatig unieke bieren!

Café de Oranjeboom, Familie Oosthoek. Anno 1938        Nieuwe Rijksweg 21 - 4472 AA - ’s-Heer Hendrikskinderen
tel: 0113 21 58 66 of Dennis 06 20 01 35 18          http://cafeoranjeboom.hyves.nl

1 1  V E R S C H I L L E N D E  B I E R E N  V A N  D E  T A P 

3 bieren
in proefglas 

naar eigen
keuze

op een 
proefplateau

voor 5,-

JAN DE MOSSELMAN 
voor club’s, verenigingen, bedrijven, verjaardagen, café’s e.d.

Jan de Mosselman voor elk feest!

een Mosselfestijn voor min. 30 tot max. 300 personen

info: 06 20 08 44 62
www.jandemosselman.comseizoen juli/dec. NL/BE

DE  VROONE
Uw gastheer/vrouw

Valentijn & José

C.D. vereekestraat 74
4421 CE Kapelle

Telefoon: 0113-341954
email: info@vroone.nl
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FESTIVALBEZOEK BOKBIER                                                                 Bram van Stee 
        
Bockbierfestival op zondag 26 oktober 2014.  
Van twaalf tot zeven uur open,  
entree € 10,=. Munten € 2,50 
 
We proberen weer met elkaar met de  
De DeltabrouwersExpress, de trein gezamenlijk naar Amsterdam te reizen.  We 
spreken in Goes op een bepaalde tijd af, en reizen met een meermanskaart of 
vergelijkbaar en ook gezamenlijk terug. 
Voor wie zich aanmeldt regelen wij de voordelige treinkaartjes. Alleen moeten we 
nu gezamenlijk vertrekken en worden we niet dicht bij huis opgehaald en thuis 

gebracht. 
 
Graag opgave per mail bij Bram van Stee en dit 
keer niet via de penningmeester. 
 

 
 
 

ADVERTENTIE 
 

Op zaterdag 15 november is het dan eindelijk zover. 
Na lange voorbereiding ons 

 
1e Bad Hair Brewing Beer Experience  

in De Vroone  van 13.30 uur tot 20.30 uur. 
 

Opening door onze burgemeester Dhr. Stapelkamp en de  
Commissaris van de Koning Dhr. Polman. 

 
Welke brouwerijen komen naar Kapelle? 

 
Hill Devils 

Prearis 
Reuzenbieren 

Zeeuwse farm bieren 
Naeckte Brouwers 

Blauwe Ijsbeer 

 
Ramses 

Museumbrouwerij De Roos 
Ambassadeur 

Groothandel Bier en Co . 
 

en natuurlijk Bad Hair Brewing. 
 

Een mooi lijstje denken wij. Pint zal ook aanwezig zijn met een infostand. 
We hopen alle Deltabrouwers te mogen begroeten. 

 
Dus tot 15 november aanstaande. 

Jens en Bram  Bad Hair Brewing. 
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KOKEN MET BIER                                                                        Arjen Dubbelman 
 
BRAADWORSTEN MET BIER.     
 
Ingrediënten: porties: 12  
2 zoete uien  
1,2 liter pils, of genoeg om de worsten      
volledig te bedekken  
12 braadworsten  
75 gr echte boter (nooit margarine gebruiken)  
 
Bereidingswijze: 
Voorbereiding: 35min  ›  Bereiding: 
10min  ›  Klaar in:45min   
Snipper de zoete uien en leg de uien, het bier, braadworsten, en de boter in een 
grote gietijzeren braadpan met deksel en breng aan de kook. 
Zet het vuur lager en laat sudderen totdat de braadworsten gaar zijn, ongeveer 30 
minuten. 
Verwarm de barbecue. 
Verwijder de braadworsten uit de pan en grill ze op de barbecue mooi goudbruin. 
 
Tip: 
Je kunt het bier-boter-ui-mengsel opnieuw gebruiken om meer braadworsten te 
garen. Voeg gewoon wat meer bier en boter toe als er niet 
nodig is om de worsten in z'n geheel te bedekken. Voeg 
niet meer ui toe en gebruik ook geen margarine in plaats 
van boter! 
 
Serveertips: 
Leg ze op versgebakken broodje en serveer met zuurkool, 
mayo, mosterd, ketchup, fijngehakte uien, paprika en 
kaas. 
 
Bron: allrecipes. 
 
 
 
GILDEAVOND BIER EN KAAS PROEVEN                                         Arjen Dubbelman 
 
Reserveer tijdig: 
 
28 november staat een Gildeavond op ons programma. Deze avond zal verzorgd 
worden door Jens van Stee. We gaan in ieder geval bier en kaas proeven. Speciale 
kazen en met zorg selecteerde bieren die erbij passen. Met uitleg over de kaas en 
het bier door Jens. 
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Voor ons is dit een prijzige avond. Daarom vragen we 
een eigen bijdrage van  
€ 10, = per lid en € 12,50 voor introducés.  
 
Geef je op via de penningmeester en/of maak het 
bedrag gelijk over op ons bekende IBAN 
banknummer  NL63INGB0003446848 
van blz. 2. 
 
 
 
VAATJE OUD BIER                                                                                KU Leuven 
 
Onderzoekers van de KU Leuven, campus Gent, zijn erin geslaagd om bier uit 1842 
te reconstrueren. Daarvoor baseerden ze zich op flessen bier die in 2010 werden 
gevonden in een 19de-eeuws scheepswrak voor de kust van Finland. Een Finse 
brouwerij zal het bier nu gaan verkopen. 
 
In 2010 werden 145 flessen champagne en vijf flessen bier gevonden in een 
scheepswrak voor de kust van de Finse Ålandeilanden. 
 
Vier jaar geleden ontdekten duikers 145 flessen champagne en vijf flessen bier in 
een scheepswrak voor de kust van de Finse Ålandeilanden. Sinds 1842 lagen de 
flessen verborgen op de bodem van de zee, zo’n 50 meter onder de zeespiegel.  
 
Om het bier te reconstrueren klopten de Finnen aan bij de Onderzoeksgroep 
Brouwerijtechnologie van de KU Leuven.  

Onder leiding van professor Guido Aerts en brouwmeester Gert De Rouck werkte 
de onderzoeksgroep een jaar lang aan de reconstructie van het eeuwenoude bier. 
Gert De Rouck: “Op basis van de micro-organismen in de flessen konden we 
nagaan welke soort gist en bacteriën de brouwers in de 19de eeuw gebruikten. Het 
bier bleek oorspronkelijk uit België afkomstig te zijn.”  
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Het lab vulde 1.700 flesjes, gemaakt van handgeblazen glas zoals de originele 
flessen. 
Met de gevonden ingrediënten brouwden de onderzoekers een reeks proefbieren. 
“Volgens alle parameters die we kunnen controleren, benaderen deze bieren het 
origineel zo goed mogelijk”, zegt De Rouck. “We gebruikten alleen minder 
organismen, om een constant eindproduct te 
kunnen garanderen.”  
Uit de proefbieren werd uiteindelijk het bier met 
de beste smaak gekozen. Guido Aerts: “Mout, de 
grondstof van bier, werd in de 19de eeuw op een 
andere manier geproduceerd. Daardoor was het 
bier toen vaak iets zoeter.” Het eindresultaat 
heeft een lage bitterheid en een 
alcoholpercentage van 4,7%. 
Het lab produceerde in totaal 1.500 liter van het 
bier. “Daarmee hebben we ongeveer 1.700 
flesjes gevuld”, zegt De Rouck. “De flesjes 
komen uit Finland en zijn, net als het origineel, 
gemaakt van handgeblazen glas. Dat was 
uitzonderlijk voor die tijd, want de meeste bieren 
werden geleverd in vaten.” 
Het bier zal verder op grote schaal geproduceerd 
en verkocht worden door de Finse brouwerij 
Stallhagen. Voor een flesje van het luxebier Stallhagen Historic Beer 1842 tel je 
zo’n 113 euro neer. Een deel van de opbrengst gaat naar wetenschappelijke 
projecten, zoals archeologisch onderzoek in de Finse wateren.  
 
 
ABT BIER VAN DE MAAND: ASAM BOCK  
 
ASAM Bock is in oktober ABT bier van de maand van de Alliantie van Bier 
Tapperijen. 
Het bier heeft een alcoholpercentage van 7,2% en is bruin van kleur en wordt 
gebrouwen door Klosterbrauerei Weltenburg in 
Duitsland. 
 
ASAM Bock is een sterke Dubbelbock van hoge 
gisting, donker als de nacht, die het complexe in 
zich ASAM Bock  heeft. Een moutig aromatisch 
zoet met intense neus, sterk in smaak: Een 
wereldberoemde specialiteit zoals zijn barokke 
naamgever, de ingenieuze schilder en architect 
Cosmas Damian Asam. http://alliantie-van-
biertapperijen.com/leden 
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BIERACTIVITEITENKALENDER 
 
 
BAD HAIR BREWING BEER EXPERIENCE 
15 november (za)  De Vroone te Kapelle.    Info: badhairbrewing@gmail 
 
KERSTBIER FESTIVAL ESSEN 
20-21 dec. (za-zo) Heuvelhal Essen (B) 
www.kerstbierfestival.be  

 12 

http://www.kerstbierfestival.be/
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