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DE DELTABROUWERS AGENDA   
 
26 juni  BBQ 
25 september Mosselavond 
23 oktober Jaarvergadering 
27 november Gildeavond 
18 december  Themabier Baltic Porter volgens Biertypenlijst van Derek Walsh. 
 
 
 
NIEUWS VAN HET BESTUUR                                                                Jaap Nijsse 
 
Nog een laatste activiteit en wel de barbecue op 
26 juni en dan breekt de vakantie aan. De laatste 
gildeavond was met het thema bier Brugse Zot. 
Hier werden Peter en René Vermerris glorieus 
winnaar, met een bier waarvan een tafel dacht 
dat het de echte Brugse Zot was. Een gezellige 
avond met 10 bieren en 21 aanwezige leden. 
 
De zondag daarop was het de bedoeling om naar 
Zythos te gaan maar er waren slechts 15 deelnemers zodat deze reis geannuleerd 
werd. We vonden dat we als bestuur te veel geld bij moesten leggen, mede omdat 
er op dat moment ook nog maar 25 deelnemers waren voor de verrassingsreis.  
 
Gelukkig bleek hiervoor toch nog ruime belangstelling te zijn en was de bus met 38 
personen goed gevuld. Zelf was ik er niet bij dus verwacht ik elders in deze 
nieuwsbrief wel een verslag van een deelnemer. 
In juli en augustus hebben we zoals gewoonlijk geen activiteiten, maar in 
september starten we weer met onze mossel- en spareribs-avond. 
 
Verder wens ik iedereen een goede vakantie toe. 
 
 
 
WERKGROEP DELTA BIER FESTIVAL 2016                            Bram en Jens van Stee 
 

Voor het Delta Bier Festival van komend jaar zijn wij op 
zoek naar leden die in een werkgroep plaats willen nemen 
om het festival te organiseren. Tijdens het festival hebben 

we altijd een hele club aan vrijwilligers en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 
De organisatie van het festival is heel wat werk en het bestuur zou daar graag een 
werkgroep voor willen samenstellen. Heb je dus zin om iets te gaan doen in de 
organisatie laat dat weten bij de secretaris of bij een van onze overige 
bestuursleden. secretaris@deltabrouwers.nl 
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BARBEQUE AVOND                                                                       Arjen Dubbelman 
 
 
Op 26 juni is het weer zover. Onze jaarlijkse barbecue met ondermeer de 
onovertroffen visjes van Joos en natuurlijk andere lekkere vleeshapjes. De heren 
Vermerris zullen wederom voor heerlijke salades zorgen! Daarbij gaan we genieten 
van heerlijk zelf gebrouwen bier van...  
Het is bier is al gebrouwen. 
 
We gaan om 19:00 uur beginnen. Net als de andere keren is het feest bij: 
 
Lou en Ina de Schipper op “Mini Camping de Rusen”  
Oude Ruisweg 4 te Wemeldinge. 
 
Neem je eigen stoel mee. Dan ben je in ieder 
geval verzekerd van een goede zitplaats.  
De kosten bedragen dit jaar: € 22,50 maar dan 
heb je lekkere bieren en heerlijk eten in 
gezelschap van alleen maar gezellige 
Deltabrouwers met eventuele gezinsleden. 
 
Opgeven: 
 
Zoals altijd bij onze penningmeester Arjen Dubbelman. Stuur een mailtje en maak 
de kosten a.u.b. over op  
ING rekening NL63INGB0003446848 
t.n.v. De Deltabrouwers te Goes. o.v.v. BBQ.  
Dan begrijp ik het helemaal. 
 
Het wordt een heel gezellige avond. Als je na de barbecue wilt blijven overnachten, 
dan kan dit, als je een tent, caravan of camper meeneemt. 
 
Neem wel eerst contact op met Lou en Ina of er 
nog plaats is, minicamping De Rusen: 0113-622289. 
 
Oh, ja, geen opgave = geen eten!!!    
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ZYTHOS BIERFESTIVAL LEUVEN                                                       Bram en Jens 
 
Jammer dat de busreis niet is doorgegaan, maar 15 liefhebbers is echt te weinig. 
Jens en ik waren beide dagen daar en vooraf was er natuurlijk al wat discussie over 
de opzet van het festival. Huurbrouwers waren niet meer welkom, glazen van 10 cl 
voor een euro.  
Voor de bierliefhebbers maakte dat niet veel uit, want over twee dagen kwamen er 
toch 17.000 bezoekers. Tot onze spijt moeten we bekennen dat we niet echt onder 
de indruk waren van de bieren. 
Natuurlijk hebben we wel wat lekkere bieren geproefd maar ja zoals vele 
Deltabrouwers zijn wij inmiddels ook verwend. Misschien toch volgend jaar maar 
weer een weekendje Leuven boeken. 
 
 
 
VLISSINGEN 700 DOORSLAAND SUCCES 
 
Vlissingen viert dit jaar 700 jaar stadsrechten en ter gelegenheid van dat heugelijke 
feit is er een speciaal bier besteld bij De Cock Meesterbrouwers in België.  
 
Eind maart, kort voor de officiële introductie, dronk ik er al eentje in een Vlissings 
café. Later hoorde ik dat dat toch echt niet de bedoeling was. Vlissingen 700 is een 
fris, prettig wegdrinkend blond bier van 7,5 procent. Niet heel bijzonder maar ook 
zeker niet verkeerd. Eerlijk gezegd dacht ik een brouwsel van de alom bekende 
Van Steenberge uit Ertvelde te proeven, maar ik zat er dus naast. 
Hoe dan ook, het is een succes.  
Op 18 mei meldde Omroep Zeeland dat de 
initiatiefnemers en ook de brouwer door het succes 
zijn overvallen. De gedachte was dat misschien een 
stuk of drie, vier, vijf cafés geïnteresseerd zouden 
zijn. Nu verkopen 35 cafés het bier, evenals 
supermarkten en slijterijen. Misschien dat het 
speciale biertje meelift op de grote golf aan nieuwe 
ambachtelijk gebrouwen bieren die de laatste jaren 
zichtbaar is. 
 
Bron: omroep zeeland 
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-
18/865576/bier-700-jaar-vlissingen-bijna-niet-aan-te-
slepen#.VVoxALntmko 
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WINNAAR BRAND BROUWWEDSTRIJD  
 
De Brand bierbrouw wedstrijd wordt jaarlijks met medewerking van PINT 
georganiseerd. Winnaar dit jaar is Bart Engel uit Eemnes. Hij brouwt pas sinds ruim 
een jaar bier, maar heeft daarvoor wel ervaring opgedaan met wijn en gedistilleerd. 
Zijn zoon helpt hem met brouwen. De prijsuitreiking was in Scheveningen in het 
weekend dat in Den Haag openingsfestival van de Week van het Nederlandse Bier 
werd georganiseerd. Nadat de 
voorgaande drie winnaars allemaal 
uit Brabant kwamen is er nu een 
winnaar uit de provincie Utrecht. 
 
Voorzitter van de jury Derek Walsh: 
''Deze Saison is strogeel, 
uitnodigend en spannend door 
gebruik van onder meer spelt en 
nobele hopsoorten.'' 
 
Rob Habets van Brand had het 
over door drinkbaar, dorstlessend, 
citrusfruitig en droog, zeer 
toegankelijk en perfect in balans.  
 
 
 
 
 
25 JAAR EBCU                                                                                               Pint 

 
Dinsdagavond 26 mei was het 25 jaar geleden dat de 
eerste ontmoeting plaats vond tussen 
vertegenwoordigers van CAMRA, OBP (voorloper van 
Zythos) en PINT. Die vergadering vond plaats in Brugge 
en vanuit PINT waren Henk Molthoff, Niek de Winter, Jos 
Brouwer en Frank Boogaard aanwezig.  
 
Uit het PINT-nieuws van juni 1990: ''Doel van de 
samenwerking is het onderling afstemmen van beleid en 
krachtenbundeling naar de wetgevers.'' En dat is 25 jaar 
later nog steeds het geval. Tijdens het festival in Alkmaar 
op zondag 7 juni zal aan dit jubileum nog extra aandacht 
worden besteed. 

 
 
 
 

Links Bart Engel, rechts Jeroen Free winnaar 2014 
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KOKEN MET BIER                                                                        Arjen Dubbelman 
 
BBQ KARBONADE IN BIERMARINADE 
 
Een karbonade van de barbecue die gemarineerd is in bier en knoflook, wat kan 
een liefhebber zich nog meer wensen? In dit recept staat hoe je dit recept klaar 
maakt.  
 
Ingrediënten:    
     
4  schouderkarbonades van de slager 
1  eetlepel suiker 
1  teen knoflook 
1  laurierblad 
    Peper en zout 
2  flesjes bier 
    Paar takjes verse rozemarijn. 
 
Neem op te beginnen een grote schaal en pers hierin de knoflook. Doe er de 
blaadjes van de rozemarijn bij en voeg de suiker en het flesje bier toe. Heb je dorst, 
dan neem je het tweede flesje bier. In dit recept geef ik niet aan welke biersoort je 
mag gebruiken. Kies zelf een biertje uit dat je graag drinkt of neem juist dat flesje 
dat al maanden achterin het schap ligt. 
Leg de karbonades in de marinade en laat ze minstens een uur liggen om zo de 
smaak van de kruiden en het bier op te nemen. 
Steek terwijl de karbonades liggen te marineren de BBQ aan en stook hem goed 
heet. Rooster de karbonades kort boven het heetste gedeelte van de BBQ en 
verplaats ze dan naar de zijkant om ze lekker mals te garen. In ongeveer 15-20 
minuten zouden de karbonades klaar moeten zijn. 
Eet smakelijk van dit recept. 
 
 
WINNAAR DUTCH BEER CHALLENGE  
 
Op donderdag 28 mei 2015 zijn de prijzen uitgereikt van de eerste Dutch Beer 
Challenge die op 19 maart jl. werd gehouden. Daarbij is bekend gemaakt dat de 
algehele prijs, de Mitra Award ‘Het beste bier van Nederland 
2015’, is gewonnen door Jopen Mooie Nel.  
 
Uit handen van general manager Marco Philipsen van Mitra 
namen de brouwers van Jopenkerk Brouwerij uit Haarlem het 
unieke houten beeldhouwwerk in ontvangst. Alle overige 
winnaars kregen op het podium hun trofee uitgereikt door 
competitieleider Luc de Raedemaeker van de Dutch Beer 
Challenge. 
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GEPROEFD VOOR U:                                                                          Peter Urbanus 

 
GROLSCH MILDE AMBER EN KRUIDIG PALE ALE 
 
Bij de Emté op Kapelle kwam ik laatst een ‘twopack’ Grolsch tegen. Toen ik in 
Zwolle op de journalistenmulo zat kwam een redelijk deel van mijn vrienden uit de 
Achterhoek en Grolsch beugels hoorden bij hun dagelijks leven als moedermelk bij 
een zuigeling. In mijn ‘stamkroeg’, kraakpand Eureka in de wijk Assendorp, was 
Grolsch het enige bier dat voorhanden was.  
Als het even kon dronk ik bovengistend bier, meestal Kasteel of verdwenen of 
ietwat vergeten bieren als Arcener Stoombier, Koningshoeven trappist of Lucifer. 
Daar moest je echt naar zoeken in Zwolle, midden jaren ’90. In die periode bracht 
Grolsch ook Het Kanon uit en een bier met kaneel, naar aanleiding van een of 
ander jubileum. Aan Het Kanon heb ik geen beste herinneringen.  
 
Sinds mijn terugkeer naar Zeeland heb ik zelden nog Grolsch gedronken. De 
tegenwoordig in Enschede gebrouwen pils en andere Grolsch-bieren vind ik bijna 
altijd dun en te zoet. Vandaar dat ik nieuwsgierig was naar de Kruidig Pale Ale en 
Amber. Kennelijk wil de volumebrouwer uit het oosten een graantje meepikken van 
de hang naar ambachtelijke bieren en echte smaken. Op de etiketten prijzen mij 
onbekende bierkenners de nieuwe Grolsch-brouwsels aan.  
 

De Kruidig Pale ale bevat 6 procent alcohol en is 
een helder geel bier met een gemiddelde 
schuimkraag. Opmerkelijk genoeg is het 
ondergistend. Het bevat drie soorten Amerikaanse 
hop, maar nul kruiden. Afijn. Volgens Grolsch zelf 
is Kruidig Pale Ale een tijdelijke naam, omdat 
bierkenners een passende naam moeten 
verzinnen. De smaak is niet opvallend. Een klein 
tikje zoet en niet echt heel hoppig, maar ook niet 
kwaad. Of ik er nog gauw weer een flesje van zal 
kopen betwijfel ik. Er is nog zoveel moois en 

mooiers te koop.  
Zodoende was ik sceptisch toen ik een paar dagen nadien de Milde Amber open 
maakte. Het is gebrouwen met pale en karamelmout en telt 5 procent alcohol. Dit 
bier viel me geeneens tegen. Geen uitschieter, 
maar een redelijk, tikje hoppig bier in Palm-stijl.  
 
Toch zijn er voor beide bieren genoeg bestaande 
alternatieven die meer karakter hebben, denk aan 
Special De Ryck, Koninck (wel van de tap!), John 
Martin Pale ale, de vele Duitse alt bieren en 
uiteraard de talloze Britse, Australische en 
Amerikaanse ales.  
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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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WAT IS BIERGIST EN WAAR IS HET GOED VOOR? 
 
 Wat is biergist en waar is het goed voor? Biergist, we kennen het allemaal wel van 
het proces tijdens het bereiden van bier. Dat geeft nu niet direct het gevoel dat we 
met iets gezonds bezig zijn voor het lichaam. Toch ligt dat wat genuanceerder, want 
biergist kan wel degelijk iets voor je betekenen. Er zitten stoffen in waar we ons 
voordeel mee kunnen doen, maar waar ligt dat voordeel dan en kunnen we het 
ongelimiteerd toepassen? 
 
Wat is biergist precies? 
Tijdens het proces van bierbereiding blijven er na de filtratie 
gistcellen achter. Deze kunnen samengeperst en gedroogd 
worden. Het is dan ook een soort bijproduct van het 
bierbrouwproces. Maar gemakkelijker, kan je het 
tegenwoordig in tabletten of poedervorm krijgen (ze worden 
bijvoorbeeld gekweekt op granen). Biergist bevat namelijk 
een behoorlijke rij met belangrijke stoffen voor de mens. Je 
kunt biergist in verschillende hoeveelheden per pil krijgen en 
als je er niet echt bekend mee bent, dan is het zinvol om met 
een lagere dosering te beginnen en dit desgewenst 
langzaam op te schroeven. 
 
Wat kan biergist voor je doen? 
 
Diabetes 
In biergist zit onder meer chroom, dit kan er voor zorgen de bloedsuikerspiegel 
weer in balans te brengen. Met insuline zet je suiker om in zetmeel en als je 
diabetes (type 2) hebt, krijgt het lichaam dit niet of te weinig. Om wat voor reden 
dan ook, een soort foutje in het lichaam. Chroom kan de benodigde insuline een 
handje helpen en datgene wat er nog wel wordt aangemaakt, beter door het 
lichaam laten verwerken. De bloedsuikerspiegel wordt op deze wijze meer 
gereguleerd. Let op, het kan nooit ter vervanging van een eventueel traject bij de 
specialist gelden. 
 
Stress 
Ook tegen stress kan biergist een rol spelen. Aangetoond is dat vitamine B een 
positieve rol kan spelen om stress weg te werken en in biergist zit vitamine B1 en 
kan daarbij dus ook een rol spelen richting het zenuwstelsel. Het helpt je beter te 
focussen en te slapen. 
 
Haren en nagels 
Dat biergist goed kan doen voor de haren, is al meer bekend. Het helpt droog en 
beschadigd haar weer op te peppen en kan zelfs haarverlies – in beperkte mate – 
tegengaan. De nagels worden versterkt en krijgen meer souplesse (om het snelle 
afbreken tegen te gaan). 
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Huid 
Vitamine B kan ook een positieve werking hebben als het gaat om onze huid. Denk 
hierbij aan eczeem of acne. Bij het innemen van biergist wordt de 
bloedsuikerspiegel meer constant en dat is weer goed om de huid rustig te krijgen. 
Het zou zelfs een positieve rol vervullen als het om huidkanker gaat. Dit laatste is 
(nog) niet wetenschappelijk aangetoond. 
 
Bloedarmoede 
Als je last van bloedarmoede hebt, kan biergist innemen goed zijn. Er zit nogal wat 
ijzer en koper in en dat kan weer helpen bij bloedarmoede en de gevolgen van 
bloedarmoede. 
 
Darmen 
Biergist kan ook nog een rol vervullen als het om de darmen gaat. Als je ontlasting 
te “zwaar” is en moeizaam gaat, kunnen de vezels in biergist de werking van de 
darm positief stimuleren. Bovendien wordt de darmflora met biergist per definitie 
beter. 
 
Wat zit er exact in? 
Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B15 
Chroom, IJzer, Koper, Magnesium, Calcium, Selenium, Fosfor, Zink, Kalium 
Aminozuren (cysteïne, glycine, glutaminezuur) Beta 1,3/1,6 –glucanen. 
 
Zelf dokteren? 
Nee, als je langdurig ergens last van hebt, is het goed de huisarts te raadplegen en 
hem of haar voor te leggen, wat je eventueel wil 
doen. Meestal is het een kwestie van “baat het niet 
schaadt het niet”, maar niet in alle gevallen. Het 
kan bijvoorbeeld conflicten met de opname van 
calcium geven. Omdat er veel fosfor in biergist zit, 
is het dan af te raden om biergist in te nemen. In de 
meeste gevallen kan het echter zeker geen kwaad. 
 
Is het zaligmakend? 
Biergist is natuurlijk niet zaligmakend en sla bij een echte ziekte een gesprek met je 
huisarts dan ook niet af. Maar er is voldoende informatie dat biergist wel degelijk 
een positieve rol kan vervullen bij bepaalde kwalen. Doe het nooit ondoordacht, 
maar laat het ook niet zomaar staan als de mogelijkheid er is om het toe te passen. 
Alles met beleid, dus ook de inname van biergist. 
 
Bronnen en referenties 
 
BioGezond.be; “Biergist, eenvoudig en nuttig voedingssupplement” – nov. 2006 
E. Siegema – lifecoach; schrijver van “Gezond lichaam, gezonde geest” – nov. 2012 
Girlscene.nl; “Biergist wat is het en wat zijn de voordelen” - mei 2014 
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NIEUW BIER VAN DE KONINCK:  WILD JO 
 
Brouwerij De Koninck in Antwerpen heeft een nieuw 
bier gelanceerd: Wild Jo. Het is een antwoord op de 
bieren van de vele Amerikaanse en andere 
ambachtelijke bierbrouwers. Wild Jo zag het levenslicht 
na een wilde nacht in Stadsbrouwerij De Koninck. De 
brouwers lieten de klassieke gisten links liggen en 
gingen aan de slag met wilde stammen. Resultaat is 
volgens hen pure rock ‘n’ roll in een flesje.  
Wild Jo is niet te temmen. De wilde Brett-gist geeft 'm 
zijn atypische, intrigerende karakter. Het bier evolueert 
op fles en wordt wilder met de tijd. Dat houdt het lekker 
spannend, zegt de producent. De naam Wild Jo past 
perfect bij het temperament van het bier. Wild komt van 
de wilde gisten. En Jo is een eerbetoon aan Joseph van den Bogaert. Na de Eerste 
Wereldoorlog maakte hij de herstart van de brouwerij mogelijk.  
 
 
 
DRONKEN MAN FIETS PRIMA, DRONKEN VROUW BAKT ER NIETS VAN 
 
Opmerkelijk onderzoek nieuws kwam tot ons dankzij de Vrije Fietser en ons 
oplettende lid André Breel. Uit Duits onderzoek naar de invloed van alcohol in het 
fietsverkeer, blijkt dat mannen duidelijk beter presteren extreem dronken mannen 
kunnen nog relatief veilig kunnen fietsen, vergeleken met extreem dronken 
vrouwen.  
Uitgaan in het weekend, je laat met opzet de auto staan en denkt dat je alles mag 
drinken als je maar met de fiets naar huis gaat. Maar ook dit is officieel strafbaar en 
bij een alcoholpercentage van boven de 0.5 promille kan je een boete krijgen in 
Nederland. In Duitsland ligt dit nog ietsje lager en ben je strafbaar vanaf 0.3 
promille, als je een ongeluk veroorzaakt met meer dan 1.6 promille wordt dit gezien 
als een misdaad. 
 
Benno Hartung, arts aan de universiteitskliniek in Düsseldorf, kreeg de opdracht 
van een Duitse verzekeringsmaatschappij om te onderzoeken of dit promillage niet 
nog lager zou moeten. Voor het onderzoek testte hij 41 mannen en 37 vrouwen 
onder invloed, eerst werden ze gevraagd om nuchter een parcours af te leggen om 
vervolgens het promillage op te krikken en deze parcoursen te blijven fietsen. In het 
onderzoek kwam, spijtig genoeg voor hen, naar voren dat veel mensen nog goed 
kunnen fietsen bij een hoog promillage. Het viel Hartnung op dat extreem dronken 
mannen nog altijd relatief veilig kunnen fietsen. Bij vrouwen was er niemand meer 
die veilig haar fiets kon besturen.  
Vermoedelijk heeft het deels te maken met het feit dat mannen, over het algemeen, 
minder gevoelig zijn voor alcohol. Hartung geeft aan dat vrouwen meer lichaamsvet 
hebben en dat dit een belangrijke oorzaak is waarom zij eerder onder invloed zijn 
van alcohol. Daarnaast merkte Hartung tijdens het onderzoek dat mannen sneller 
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fietsen dan vrouwen. ‘Door het hogere tempo gaan ze minder snel slingeren en 
veroorzaken ze minder snel botsingen.’ De Duitse onderzoeker constateerde wel, 
los van de invloed van alcohol, dat vrouwen normaal gesproken minder asociaal 
fietsen. ‘Ze hebben meer respect voor andere verkeersgebruikers.’ 
Pijnpunt in Duitsland 
Pleiten voor een alcoholverbod op de fiets doet Hartung niet. ‘Ik heb in het 
onderzoek gemerkt dat het pas bij extreem dronkenschap heel gevaarlijk wordt. 
Daarnaast is het altijd beter om de auto te laten staan, met de fiets richt je minder 
schade aan.’ In Duitsland wordt er veel gesteggeld over het alcoholgebruik op de 
fiets. ‘Veel mensen vinden dat het niet als misdaad gezien mag worden en dat je 
eerder de fiets moet pakken dan de auto, maar er bestaat ook een groep die vindt 
dat het alcoholgebruik op de fiets strikter in de gaten moet worden gehouden.’  
 
See more at: http://www.vogelvrijefietser.nl/nieuws/201504/internationaal/dronken-man-fietst-
beter-dan-dronken-vrouw#sthash.OD95sHhV.dpuf 
 
 
BLIKKENBERG  
 
Een wijkagent in Huizen trof onlangs bij een huisbezoek een 
berg bierblikken aan die reikte tot aan het plafond van de 
woning. Dat meldde RTV Noord-Holland. De bewoner zelf was 
niet thuis. Zijn verhuurder had de politie gevraagd of ze eens 
bij hem langs konden gaan, vanwege de weigering om mee te 
werken aan onderhoudswerkzaamheden.  
 
 
TRAPPIST, DE TIEN HEERLIJKE BIEREN 
 
Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel, La Trappe, Spencer, 
Engelszell en Zundert. 
 
De tien trappistenbieren hebben vele fans in binnen- én buitenland. Ze worden 
geroemd om hun hoge kwaliteit en rijke smaak.Maar wie zijn de trappisten? En uit 
welk vaatje tappen ze? 
In dit boek geven de monniken en de bieren hun geheimen 
prijs! Bierexpert Jef Van den Steen bracht een bezoek aan 
de verschillende trappistenabdijen en schetst hun 
geschiedenis. De broeder-brouwers, die de zorgvuldig 
bewaarde geheimen van het brouwsel kennen, geven een 
rondleiding tussen de brouwinstallaties en laten u 
kennismaken met de geuren, kleuren en smaken van 
trappistenbier. 
Trappist. De tien heerlijke bieren is een volledig, 
overzichtelijk en schitterend geïllustreerd werk over 
trappistenbier in al zijn variaties. 
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ISBN nummer : 9789059086135 
Davidsfonds,  auteur : Jef van den Steen. Prijs : € 34.50 
 
 
 
BIERACTIVITEITENKALENDER 
 
2e FESTIVAL HISTORISCHE NEDERLANDSE BIERSTIJLEN 
21 juni (zo) Utrecht.  
 
BIERFESTIVAL KASTEEL GELDROP 
21 juni (zo) 13.00 uur tot18.00 uur.  
 
16e BIERPASSIE WEEKEND 
26-27-28 juni (vr-za-zo) Groenplaats Antwerpen. 
 
TILBURGS BIERFESTIVAL 
28 juni (zo) Heuvel Tilburg  Met ruim 22 brouwers uit binnen en buitenland29e  
 
SPECIAAL BIERMATINEE ZUID-NEDERLAND 
5 juli (zo) in Oisterwijk  De Lind Noord  
12.00 - 18.00 uur . info : societe-des-bieres.nl 
 
OBBK BERGSE BIERFESTIVAL  
19 sept. (zo)  Provoosthuis, Potterstraat 36, Bergen op Zoom 
14:00 - za 19 sep 20:00 
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Uitstekend  in  bieren 
en  keukengebrouw

Braai-Tapperij-Restaurant

Vlasmarkt 54-56   4331 PG   Middelburg
0118 614851

e-mail braaitapperij@demug.nl

www.demug.nl

Iedere maand een uniek bier

VOOR LEKKERE
SNACKS 

IN BIERBESLAG!



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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