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DE DELTABROUWERS AGENDA   
 
28 november  Gildeavond Bier en Kaas 
  2 december  Brouwcursus 
19 december  Themabier Sint Bernardus prior 8 
 
9 januari   2015  Brouwcursus/Nieuwjaarsreceptie 
3 februari 2015  Brouwcursus 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
NIEUWS VANUIT HET BESTUUR                                                           Jaap Nijsse 
 
Op 21 oktober heeft het bestuur vergaderd. Arjen was vanwege hartproblemen niet 
aanwezig maar gelukkig bleek alles mee te vallen.  
 
De laatste puntjes doorgenomen voor de jaarvergadering waar ook Arjen niet 
aanwezig zou zijn, gelukkig kwamen er op die avond geen moeilijke vragen wat de 
financiën betrof. Verder was het een rustige vergadering. 
 
Het verslag hiervan staat in deze nieuwsbrief. In tegenstelling tot andere jaren is 
ons festival bier al gebrouwen en hadden we de luxe om uit twee brouwers te 
kiezen. De Veluwse brouwerij uit Ede en Marckenstijn  uit Groede waren bereid om 
voor ons te brouwen. Vanwege de afstand is ons bier in Groede gebrouwen, te 
weten 600 liter blond. Ook diverse brouwers zijn al uitgenodigd om op ons festival 
te komen. Later horen jullie wie dit zijn. 
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Ook de nieuwe website is in de lucht op de jaarvergadering werd deze door Bert en 
Jeroen gepresenteerd. Enkele verbeteringen zitten er nog aan te komen. Heren 
bedankt voor het vele werk dat hier aan vast zat. 
Ook de filmcommissie is nog druk bezig om de nieuwe film klaar te krijgen, de 
presentatie hiervan is in februari omdat de nieuwjaarsreceptie geen haalbare kaart 
bleek te zijn. 
Op 28 november hebben we een bier en kaas avond, gepresenteerd door Jens met 
een zestal kazen en bieren. Vanwege de hoge kosten vragen wij een bijdrage van 
€ 10,- voor leden en € 12,50 voor niet leden. Zonder opgave kun je niet deelnemen 
aan deze proeverij. Hopelijk zien we veel liefhebbers deze avond. 
 
Tot zover het nieuws uit het bestuur. 
 
 
 
VERSLAG ALV DELTABROUWERS, GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2014 
 
Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 
Afwezig met kennisgeving: 
-  penningmeester Arjen Dubbelman. (ziek) 
- Willem de Rijke  
Bestuurslid Bert Ton zal de notulen maken. De voorzitter geeft een beknopt 
overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, zoals het Delta Bier festival, de 
verrassingsreis en de gildeavonden. 
De voorzitter memoreert het overlijden van ons lid Jan Schaap. Hij was destijds 
medeoprichter van de Deltabrouwers en gaf toen ook de brouwcursus. De voorzitter 
bedankt de inzet van alle vrijwilligers. 
 
De voorzitter bedankt Bram Hoogesteger voor zijn werk als cursusleider. Hij heeft 
de cursus geleid van seizoen 2004/5  t/m 2013/14. De voorzitter overhandigt hem 
een enveloppe met inhoud. Jens van Stee zal zijn taak overnemen. 
 
Notulen vorige vergadering 
De volgende op/aanmerkingen worden genoteerd: 
- punt 8 
  Walcherse Gilde moet zijn Luctor et Fermento 
- Kascommissie 
-Jan Passieux moet zijn John Simons 
-De notulen worden met deze wijzigingen goedgekeurd.  
 
Vaststelling agenda 
Volgens de statuten kunnen leden tijdens de vergadering nog agendapunten 
inbrengen. 
Er zijn geen extra agendapunten ingebracht. 
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Terugblik en vooruitblik op Gilde activiteiten 
De secretaris geeft een overzicht. 
Terugblik 
november:  La Chouffe avond 
december:  Thema-avond Dubbelbock 
januari:   Nieuwjaarsreceptie 
februari:   Tour Generale van Jan Passieux 
maart:  Delta Bier Festival 
april:   thema avond Saison 
           bezoek Zythos bier festival 
mei:   verrassingsreis 
juni:   BBQ 
september: Mosselavond 
 
 
 
Vooruitzichten: 
november:  nogmaals Bier en Kaas 
december: Thema avond  Sint Bernardus Prior 8 
januari:   nieuwjaarsreceptie 
februari:   ?? 
Maart:   Delta Bier Festival 
April:   Thema avond Brugse Zot Blond 
           Zythos Festival 26 april 
Mei:  Gildereis 
 
Gildereis  
Het bestuur vraagt de leden naar hun mening over de Gildereis in mei. Sinds 
enkele jaren is dat een verrassingsreis. Sommige leden vinden dat uitstekend, 
andere vinden dat geen goed idee. Na enige discussie worden er met 
handopsteken gestemd. Er waren 22 leden aanwezig (excl. bestuur) en 14 leden 
zijn voor een verrassingsreis.  We blijven dus voorlopig doorgaan met het principe 
verrassingsreis. Jan en Andre willen ook de komende reis weer organiseren 
Suggestie was om een brouwerij bekend te maken en de tweede als verrassing. 
Paul Stokman vraagt zich af of deze stemming procedureel wel correct is. Naar zijn 
mening had deze vooral aangekondigd moeten worden. 
 
Juni: BBQ 
 
Financieel verslag 
Aangezien onze penningmeester afwezig is door ziekte, lichten de voorzitter en de 
secretaris de financiële situatie toe.  
Er worden twee documenten uitgedeeld, nl 
- Resultaten seizoen 2013-2014 
- begroting seizoen 2014-2015 
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Resultaten 2013-2014 
Jan Passieux vraagt uitleg van de kosten van de Goesting. Dit lijkt nogal negatief. 
Dit heeft twee oorzaken: 
- aankoopkosten waren relatief hoog, omdat we niet op tijd een brouwer 
  konden vinden voor het festivalbier. Daarom is 300 L aangekocht bij de  
 Pimpelmeesch tegen een relatief hoge literprijs. 
- de opbrengst is verdeeld over meerdere items, zoals DBF, braderieën en er  
  is  nog een restant in de opslag. 
 
Begroting 2014-2015 
Peter Vermerris vraagt of er nog kleding aangeschaft gaat worden. 
De secretaris licht toe, dat er kleding op aanvraag aangeschaft kan worden. Een 
suggestie is om de kleding te voorzien van een” gestikt” logo. Dit wordt dan 
eenmalig gemaakt en kan op ieder willekeurig kledingstuk bevestigd worden. 
Het bestuur zal dit voorstel verder uitwerken. Inkomsten zijn, gezien het  
bovenstaande nog niet ingevuld. 
 
Kascommissie 
John Simons rapporteert. Willem de Rijke is afwezig met 
kennisgeving. De kascommissie heeft alle stukken grondig 
gecontroleerd en geen onvolkomenheden geconstateerd.  
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 
 
John Simons is aftredend. Johan de Leeuw stelt zich 
beschikbaar als opvolger.  
 
Website 
Bert Ton en Jeroen Remeijnse geven een presentatie van de nieuwe website.  
Jeroen heeft de taak van webmaster van Ruud Maartense overgenomen. Ruud blijft 
adviseur. Bert  heeft de inhoud aangepast.  
De nieuwe  website heeft als voordeel, dat het heel toegankelijk is voor  bestuur en 
leden. De webmaster hoeft zich niet meer met de inhoud te bemoeien. Dus kunnen 
berichten en nieuwsflitsen snel aangepast worden. De communicatie met de leden 
kan dus veel sneller. 
 
Opmerkingen: 
Teksten: Jan Passieux  heeft wat taalfoutjes gevonden. Adviseert om Peter 
Urbanus e.e.a. te laten screenen. De hoofdindeling staat in alfabetische volgorde. 
Dan kom je niet als eerste op de homepage. Zal worden verbeterd. 
Home pagina: pakkende openingsfoto opzoeken. 
 
Alleen voor leden 
Sommige zaken zijn alleen voor leden bestemd, zoals 
- ledenlijst 
- recente nieuwsbrieven 
De rubriek “alleen voor leden” moet nog worden ontwikkeld. 
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Foto’s 
Indeling zal Jeroen nog bekijken. Op archieffotopagina staan een aantal foto’s 
gedraaid. Deze zijn kennelijk verkeerd ingestuurd. Bert zal ze op Flickr rechtzetten.  
 
Tekstachtergrond 
De achtergrond van de tekst is nu wit. Deze ook  dezelfde kleur geel maken als de 
kop. De hoofdrubrieken houden dezelfde kleur. 
 
Betalen via website 
Waarschijnlijk lastig, maar Jeroen zal dit nog onderzoeken. 
 
Recepten 
Bert heeft de recepten van de bestaande website bekeken. Deels zijn deze 
verouderd. Er wordt b.v. voor gist verwezen naar de gistbank. Deze bestaat niet 
meer. Het zou wenselijk zijn, als de thuisbrouwers recepten met eigen ervaringen 
zouden insturen.   
 
Pauze met een alcoholische versnapering 
 
 
Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn onze secretaris Bram van Stee en onze 
penningmeester Arjen Dubbelman. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld 
bij het bestuur. Onze secretaris en penningmeester worden met acclamatie 
herbenoemd.  
 
Nieuws uit de commissies 
 
Film commissie 
Bert Ton geeft een toelichting. Het ruwe materiaal is gereed en wordt momenteel 
geselecteerd en gecomprimeerd door Jan Passieux en Leo Hollestelle. Dit vergt 
veel tijd en het is niet waarschijnlijk, dat de film gereed zal zijn bij de 
nieuwjaarsreceptie. We zullen trachten klaar te zijn bij de gilde avond van februari.  
Voor de film is ook gefilmd bij de Hop oogst in Poperinge. Deze film is heel 
interessant en kan ook dienst doen voor de brouwcursus.  
 
Nieuwsbrief 
De voorzitter stelt voor om de nieuwsbrief per twee maanden te verspreiden.  
Hoofdreden is, dat er vrijwel geen kopij komt van de leden. Het bestuur en de 
redactie moeten dus de nieuwsbrief gevuld zien te krijgen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Men voorziet wel, dat er meer overlap zal gaan komen tussen de 
nieuwsbrief en de nieuwe website.  
Ook de consequenties voor de sponsor moet bekeken worden. Het bestuur belooft 
e.e.a na een periode van 1 jaar te evalueren en hierop terug te komen.  
 
Rondvraag 
Jeroen Remeijnse 
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Moeten de statuten aangepast worden t.b.v. de nieuwe website? Men denkt van 
niet.  
 
Wilma Rooij 
Jan Passieux heeft een nieuw logo gemaakt voor kleding e.d. Hoe gaan we dit 
promoten bij de leden. Suggestie is om dit op de nieuwe website te doen, maar dan 
alleen voor leden. 
 
Jan Passieux 
Tijdens de gistavond met Alexander Roovers (januari 2013) heeft Alexander de 
volgende mening verkondigd: “het maakt niet uit welke gist je gebruikt, het resultaat 
is toch hetzelfde.” 
Hij deed de suggestie om dit in de praktijk aan te tonen door van een brouwsel 
meerdere gistsoorten toe te passen en het resultaat te bekijken. Jan vraagt het 
bestuur, wat hiermee gedaan is of nog gedaan wordt. 
Bert Ton antwoordt: “De stelling van Alexander wordt door niemand als realistisch 
gezien. Dus is het niet zinnig om dan de stelling te willen bewijzen.” Desalniettemin 
zal  het bestuur zich hierover beraden.  
 
Jan is van mening, dat de braderieën nu teveel gericht zijn op bierverkoop. Het 
promoten van de cursus zou meer aandacht moeten krijgen. Ook de aankleding 
van de stands zou beter kunnen. Het bestuur zal zich hierop beraden. 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle 
aanwezigen voor hun inbreng. 
 
 
 
CONTRIBUTIE 2015                                                Arjen Dubbelman 
 
Beste leden. 
Al jaren gebruiken we geen acceptgiro’s meer. Daarom: 
 
Verzoek ik U om de ”contributie 2015” over te maken 
op:  
IBAN code: NL63 INGB 0003 4468 48 
t.n.v. De Deltabrouwers  te Goes.  
Het bedrag is ongewijzigd: € 27,50. 
 
Bovenstaande gegevens staan ook allemaal aan de binnenzijde van de kaft van 
onze Nieuwsbrief. 
 
De leden waar ik een email adres van heb die actueel is (graag veranderingen 
doorgeven) krijgen van mij per email een digitale nota met ook het verzoek de 
contributie 2015 te betalen. 
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Iedereen alvast hartelijk bedankt voor zijn/haar medewerking. 
 
Tip 1: leg deze Nieuwsbrief bij je stapeltje nog te betalen rekeningen. 
Tip 2: verhuizingen en veranderingen in e-mail adres graag aan mij doorgeven. 
 
Cursisten betalen geen contributie, wel wordt bij deze gevraagd of ze het jaar na de 
cursus lid willen blijven of niet. Graag doorgeven aan mij. Alvast bedankt. 
 
Penningmeester De Deltabrouwers. 
 
 
BROUWERIJ KEES 
 
Beste Deltabrouwers 
  
Ik ben Kees Bubberman, ooit begonnen bij de Deltabrouwers als hobbybrouwer. 
Maar nu al ruim 7 jaar brouwmeester bij brouwerij Emelisse. 
Op dit moment ben ik bezig om een eigen brouwerij op te zetten in Middelburg, en 
de bedoeling is om op 1 januari te starten met verbouwen en opbouwen van 
brouwerij Kees! 
Nu per ik per 1 november begonnen met een crowd fund actie, om voor de 
benodigde financienen te zorgen. Natuurlijk kan ik daar wat extra hulp bij gebruiken. 
Dus ga naar de site van www.crowdaboutnow.nl/BrouwerijKees en help mij, mijn 
droom doen verwezenlijken. dank je wel ! 
  
Met hoppige groet, Kees Bubberman 
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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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KOKEN MET BIER                                                                        Arjen Dubbelman 
 
Rundvlees in bier    
 
Ingrediënten: 
Porties: 4  
2 el extra vergine olijfolie 
450 g magere sudderlappen, zonder vet en in blokjes van 5 cm gesneden 
1 grote ui, in stukken gesneden 
2 grote wortels, circa 350 g in totaal, schuin in dikke plakken gesneden 
1 grote pastinaak, circa 175 g, in blokjes gesneden 
1 flinke teen knoflook, geperst 
300 ml donker bier 
300 ml runderbouillon 
1 tl gemengde gedroogde kruiden 
1 el rode wijnazijn 
1 el grove mosterd 
1 tl donkere basterdsuiker 
peper en zout 
 
Voor het kruidenbrood: 
stokbrood, circa 225 g 
1 flinke teen knoflook, geperst 
1 el fijngehakte peterselie 
1 el fijngehakte verse tijm 
3 el extra vergine olijfolie 
 
Bereidingswijze: 
Voorbereiding: 15min  ›  Bereiding: 2uur15min  ›  Klaar in:2uur30min  
Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Verhit 1 eetlepel van de olie in een 
vuurvaste schaal, voeg het vlees toe en bak het op een middelhoog vuur 
gedurende 4-5 minuten tot het aan alle kanten bruin is. Schep het vlees met 
braadsap op een bord. 
Voeg de overblijvende eetlepel olie toe aan de schaal en temper het vuur. Voeg 
eerst ui, wortels, pastinaak en knoflook toe. Bak 5 minuten terwijl u regelmatig roert. 
Voeg vervolgens vlees met braadsap opnieuw toe aan de schaal, samen met het 
bier, de bouillon, gemengde kruiden, azijn, mosterd en suiker. Roer goed en breng 
aan de kook. Dek de schaal af en zet hem in de oven. Laat het mengsel 2 uur 
stoven tot het vlees gaar is. 
Snijd ondertussen het stokbrood in 8 dikke sneden. Meng knoflook, peterselie, tijm 
en olie en bestrijk de sneetjes brood aan één kant met het mengsel. 
Haal het deksel van de schaal en breng op smaak met peper en zout. Leg de 
sneetjes brood met de besmeerde kant naar boven langs de rand van de schaal op 
het vlees. Zet de schaal weer in de oven en laat nog 20-30 minuten bakken of tot 
het brood goudbruin en krokant is. Serveer warm. 
 
Variaties en tips 
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• Voor rundvlees in rode wijn gebruikt u 12 sjalotjes of jonge uitjes in plaats van de 
ui, de wortels en de pastinaak. Vervang het bier door rode wijn. Laat azijn, mosterd 
en suiker achterwege en voeg 1 eetlepel rode aalbessenconfituur toe. Voeg aan het 
einde van stap 2 225 g schijfjes champignons en 200 g vacuümverpakte, geschilde 
kastanjes toe, 10 minuten voor het einde van de kooktijd. Serveer met rijst en 
spruiten uit de wok. 
 
Uit: www.allrecipes.nl 
 
 
WAAROM FRUITVLIEGEN VAN BIER HOUDEN                                            KU Leuven 
 
Gistcellen maken aromastoffen aan die de geur van vruchten nabootsen. Dat doen 
ze om vliegen aan te trekken en zo een lift te krijgen: door mee te reizen op de 
vliegenpootjes kunnen de gistcellen nieuwe voedselbronnen bereiken. Dat melden 
wetenschappers van VIB, KU Leuven en NERF in het het tijdschrift Cell Reports. 
 
 
Gistcellen op de poot van een vlieg. De cellen gebruiken de vlieg om een lift 
te krijgen naar nieuwe voedselbronnen. 
Gistcellen produceren stoffen die de smaak, de smaakbeleving en de algehele 
kwaliteit van bier en wijn bepalen. "Die invloed is lange tijd onderschat. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat de keuze voor een bepaalde giststam of gistsoort 
een grote invloed heeft op het verschil in smaak tussen verschillende soorten bier 
of wijn”, zegt professor Kevin Verstrepen (VIB/KU Leuven). 
 
Maar waarom produceren de gistcellen die aromastoffen? Het multidisciplinaire 
onderzoeksteam toonde aan dat de stoffen erg aantrekkelijk zijn voor fruitvliegen. 
Door fruitvliegen aan te trekken en zich erop vast te zetten, laat een deel van de 
gistcellen zich meevoeren naar nieuwe voedselbronnen. 

De onderzoekers stelden ook vast dat 
gistcellen zonder ATF1, het 
belangrijkste gen voor activering van de 
aromasynthese, vrijwel geen 
aantrekkingskracht meer uitoefenen op 
vliegen. Vliegen die in contact komen 
met deze gistcellen vertonen een heel 
andere hersenactiviteit. "We vermoeden 
dat de aromastoffen geëvolueerd zijn 
om vliegen zo optimaal mogelijk aan te 
trekken", zegt neurowetenschapper 
Emre Yaksi (NERF – VIB/KU Leuven). 
“Er valt nog veel te ontdekken over de 
interactie tussen insecten, gisten en 
microben”, zegt Luis Franco (NERF – 
VIB/KU Leuven). “Sommige bevindingen 
op dat vlak kunnen wellicht relevant zijn 
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voor de landbouw of de geneeskunde. Zo kunnen insecten bijvoorbeeld ook 
ziekteverwekkende microben met zich meedragen." 
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HANG BIERFLESJES OP IN JE KOELKAST MET DE BOTTLELOFT  
 
Drink je graag een biertje, maar heb je geen ruimte in je koelkast? Dan is dit de 
oplossing: met de BottleLoft benut je alle loze ruimte bovenin je koelkast! 
 
De BottleLoft is een product dat er simpel uitziet, maar echt briljant is. Het is niet 
meer dan een strip met drie sterke magneten. Deze kun je tegen het ‘plafond’ van 
je koelkast plakken. En daar kun je bierflesjes met een kroonkurk aan hangen. Zo 
heb je op het schap waar de flesjes eerst lagen, meer ruimte voor andere dingen. 
 
BottleLoft hebben? 
 
Het zou natuurlijk echt een 
fantastisch Sinterklaas- of 
Kerstcadeau zijn, maar helaas moet 
je nog even wachten voordat de 
BottleLoft te koop is. Vanaf januari 
2015 is deze coole gadget te koop 
via Strong Like Bull Magnets. 
 
Wil je met eigen ogen zien hoe sterk 
de BottleLoft is? Check dan even dit 
filmpje op: 
 
http://www.biernet.nl/nieuws/hang-bierflesjes-op-in-je-koelkast-met-de-bottleloft 
 
 
 
 
BIERACTIVITEITENKALENDER 
 
 
 
KERSTBIER FESTIVAL ESSEN 
20-21 dec. (za-zo) Heuvelhal Essen (B) 
www.kerstbierfestival.be  
 
22e WINTERBIER FESTIVAL GOUDA 
18 jan. (zo)  Wellant College te Gouda. www.pint.nl  
 
14e VALKENWAARDSE BIERRUILBEURS  
22 feb. (zo) Café Zaal Lavrijssen - Karel Mollenstraat Zuid 44 -  Valkenswaard 
Info: www.zaal-lavrijssen.nl - Email: r.corbey@chello.nl -  06-21262040  
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voor sport en bierliefhebbers

VOORSTAD 17- 19           4461 KK   GOES           TEL: 0113 21 59 60 

Tegen inlevering van deze ingevulde advertentie, krijgen 
Deltabrouwers het 2e glas Emelisse bier gratis.

Om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van ons bier:

      Naam:    ________________________________________________
    
      Email adres:    ___________________________________________

lBierbrouwerij Emelisse - Nieuweweg 7 - Kamperland - 0113-370262 www.emelisse.nl-brouwerij@zeelandnet.nl

.
De volgende bieren zijn op de tap.

Pils, Dubbel, Blond, 
Winterbier,  Double IPA en 

Imperial Russian stout.
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