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bijeengesnuffeld deur den Wacho

Alle bierbrieven (archief) te vinden op de site van Jan van Pelt:

http://www.belgischbier.eu

Zal eveneens ter inzage liggen in: Bier en Absintheshop ‘Bierboom’
Langestraat 73, Brugge – Tel: 50/34 99 36 – info: rudy.vosen@telenet.be
Zeer gezellig proeflokaal, vriendelijke bediening en voldoende uitleg.
Naast een ruim assortiment streekbieren kan je bij ons terecht voor wijnen,
porto's, sterke dranken en Absinthe.
Ook allerlei geschenkverpakkingen en biermanden kan je bij ons kopen, de
biermanden worden naar eigen smaak en keus gevuld !

meer BB- info kan je ook krijgen in eet-biercafé Kroegske, Vijfwegenstraat 35, Emelgem
Voor allerhande bierinformatie en forum: http://www.belgianbeerboard.com
Debels Nico
Priester Pattynstraat 7
8870 Kachtem (Izegem)
0473/520 506
info@debels-trading.be
Bij Debels Trading kunt u terecht voor top tweedehands wagens en bestelwagens.
Wij staan garant voor kwaliteit voor de juiste prijs....... even Nico bellen..... 0473/520 506
.

Veel leesgenot en de groenselkes van den Wacho
BB-Mop
“Hallo brouwre Vermeulne, ik kom dinsdag mien geleverd bier betalen hé”
“Vertrek dinsdag naar Amerika!
“Dan kom ik woensdag!”
Op banners en Ctrl klikken voor meer informatie

PROEFKOTJE: www.bloggen.be/bierdinges

Aanwinsten voor ons proefkotje
Als start voor mijn profkotje een werelds Viking gevecht mar naast metalheads en gitaren ook
uniek gist en hoptoevoeging in onderling duel. Ragnaröck een uniek gezelschap voor de bierige
muziekliefhebber. De andere is een terugblik naar de voorbije feestdagen met een van de
befaamde Arthur’s Legacy brouwsel in een winterkleedje. Zoek en vergelijk in proefkotje.
www.bloggen.be/bierdinges

De keuze van Mel – Abieritiefje van de week
Met dank aan Bierhalle Deconinck, Bosstraat 37,Vichte
St-Feuillien Blonde, Brasserie St-Feuillien, Le Roeulx
In haar reeks goeie klassiekers vond Melissa een heerlijk blondje uit de walen. Een
zeer sympathieke en gepassioneerde brouwersfamilie Friart (al de 5° generatie) en
ook ondersteund door hun eigen Confrérie. Onder een prachtig scala van
heerlijkheden ook deze lekker blonde meid
PROEFKOTJE: Goudblonde kleur met een fijne romige schuimkraag en een pittige
carbonatatie. Een fruitig citrusachtig hopgevoelig aroma waar een subtiele moutigheid
een weg zoekt. De smaak bevat een intense bitterheid waarbij de kruidigheid en
fruitigheid van hop en mout elkaar een meerwaarde bezorgen. Het moutig accent
maakt aan het einde plaats voor een droge hopbittere citrus gevoelige afdronk. Leuk
abieritief n doodrinker.
Brasserie St-Feuillien, Rue d’Houdeng 20, Le Roeulx – 064/31 18 18 – 0498/864 122
www.st-feuillien.com/nl
Toerisme Leieland hield inkijk nieuwe brouwerij ’t Alternatief Izegem.
Woensdag 18 november kwamen enkel buren, vrienden en genodigden naar
Meensesteenweg 65 t Izegem om er te figureren bij de fotosessie over de nieuw brouwerij
van Piet Salomez. Fotograaf Jean d’Hondt was al druk in de weer met belichting en
afspraken om zijn opdracht voor ‘Toerisme Leiestreek. Na enkele Westvlaamse brouwers te
hebben bezocht was het deze keer de beurt aan de Izegemse Microbrouwerij ’t Alternatief.
Brouwer Salomez begon met zijn verhaal over zijn brouwersleven dat hij als kind met de
roerstok werd ingegeven want zijn vader was biersteker en leerde de kleine Piet de
beginselen van het bier maken. Na een opleiding tot brouwer bij Alvinne en nog wat
bijlessen (onder meer vervolmaking bij Huyghe Melle) begon Piet Salomez in 2005 als
bierfirma ’t Alternatief aan een succesvolle bierloopbaan. De proefbrouwsels werden thuis
gemaakt in zeer kleine hoeveelheden en als zigeuner brouwer trok hij, voor grotere omzet
naar enkel bevriende brouwerijen als Maenhout, Alvinne, Verzet, Fort Lapin….
Hij was ook een van de vooraanstaande gezichten bij de Ingelmunsters bierproefclub ‘HIC’ en zo kreeg bracht hij
de link naar zijn eerste bier ‘HIK’. Hij was ook de aangever voor het unieke ‘Single Green Hop 2012.’ Dat door zijn
vriend Joris Cambie bij brouwerij De Plukker werd gebrouwen. Intussen heeft de zeer bekwame brouwer een hele
weg afgelegd in brouwland en verleden jaar kwam eindelijk de droom een eigen brouwerijtje op te starten met
vervulling. Zijn zoektocht naar een eigen stekje kwam de familie Salomez-Opsomer op vakantie in de Sloveense
streek Beta Krajiner in contact met de firma Mithraeum te Crnomelj, een familiebedrijf met een lange traditie met
producten van roestvrijstaal voor de industrie en meteen was de aandacht gevestigd op de aankoop van een
brouwinstalatie. ‘Brewik, een 200 liter microbrouwerij speciaal ontworpen voor het testen en ontwikkelen van
nieuwe en bestaande recepten.
Tijdens de bedrevenheid van de fotograaf mochten we zowaar alle nieuwe bieren van ’t Alternatief proeven en
bespreken met de nodige uitleg van Salomeetje. Het werd een zeer plezierige maar ook educatieve avond ten
huize van het brouwersduo Salomez-Opsomer waarvoor dank.

Brewiks brouwinstallatie bestaat uit twee containers. Main
container is een tank met kachels en pomp. De temperatuur wordt
overgebracht van verwarmingstoestellen tot wort via thermische
olie. Op deze manier wort gelijkmatig verwarmd en enzymactiviteit
behouden blijft. Onze brouwinstallatie maakt ook gebruik van
warmterecuperatie voor het opwarmen van koud water uit
waterleidingnet te spoelen zonder de noodzaak van extra
warmwaterboiler. Wort wordt gekoeld met buis warmtewisselaar
wand van microbrewery geïnstalleerd kleiner profiel.
Het voordeel van dit systeem is dat het reinigen zeer eenvoudig.
Fixing systeem is uniek en gepatenteerd. Brouwproces wordt
gecontroleerd
door
industriële
computer
controller
met
aanraakscherm. De temperatuur wordt gecontroleerd door PID-regelaar voor nauwkeurige en altijd gegarandeerd
proces van verwarming. Lauter Tun is een onderdeel van het systeem en ook gebruikt als whirlpool systeem.
Fermentation, rijpen containers en een koelsysteem kan ook een deel van de Brewiks bier brouwen apparatuur.
't Hofbrouwerijke Crowdfunding op volle snelheid.
Brouwer Jef Goetelen begon zijn brouwverhaal reeds in 2001 en heeft intussen een
zeer goede reputatie bijeen gebrouwen in eigen ketels te Beerzel. Bieren als Hoftrol,
Hofblues, Blondelle, Hofpint, een Hofelf of een Bosprotter ze worden door de vele
bierliefhebbers goed ontvangen. Momenteel zitten hij aan 70.000 liter/jaar. Om de
groeiende productie veel efficiënter te laten verlopen heeft brouwer Jef gedacht aan
uitbreiding. Daarvoor werd een campagne ‘Crowd Fun Ding’ opgezet. De bedoeling is
met het verzamelde geld de brouwerij te verbouwen en een grotere opslagruimte te
bouwen.
De grote lijnen van deze uit de hand gelopen passie zijn duidelijk. De
plannen van het project zijn getekend. De huidige brouwerij wordt vanbinnen volledig
gestript. Er komen nieuwe brouwketels aan de straatkant en alle tussenmuren in de
huidige brouwerij verdwijnen. En eindelijk komt er een degustatieruimte om mijn
bieren te kunnen laten proeven. Verder was er een hal van +/- 200 m2 gepland.
“Maar, ... Stedenbouw laat echter niet toe dat ik in de hoogte bouw en daarom komt
er buiten ‘in den hof’ een kelder van ongeveer 185 m2. Het zijn ambitieuze plannen.
Dat besef ik. En daardoor hangt er een groter prijskaartje aan dan voorzien. Ik zal
eerlijk zijn. Ik hoop minstens zo’n € 50 000 tot € 100 000 in te zamelen om deze
extra kost te overbruggen.” Laat een eerlijke brouwer weten.
Voor wat hoort wat: We bieden 'Elexir' cheques aan die geldig zijn voor 5 jaar en win-win leningen gespreid over 8
jaar. Bier, glazen en T-shirts af te halen vanaf 1 juli. Dit om ons de tijd te geven om de brouwerij volledig op te
starten, en een stock Elexir aan te leggen. Naargelang het bedrag worden er bakken bier, T-Shirts en bierglazen
geschonken. Wie graag meer wil weten klikt naar: http://www.thofbrouwerijke.be/crowdfunding
Intussen is 25% van het beoogde bedrag al binnengehaald. Het heeft even geduurd, maar de droom wordt
langzaamaan werkelijkheid. De kerkers komen eraan. De bouwvergunning om de kelder te bouwen ipv het
beoogde magazijn is erdoor. Via facebook zijn we 3 weken geleden met de campagne begonnen en kan je het
project heel nauwkeurig volgen.
Deleria-dames aan de brouwketel bij Brouwerij Huyghe te Melle.
Bij Brouwerij Huyghe te Melle houden ze ervan traditie en
daar hoort hun jaarlijks seminarie en Deliria gelegenheids
brouwsel nog steeds bij. Zaterdag 21 januari kwamen zo’n
100 dames het gekende bierseminarie bijwonen aan de
Geraardsbergsesteenweg in Melle waarvan een 18-tal voor
de vijfde keer het befaamde ‘Deliria’ bier gaan produceren.
Het was een Internationaal gezelschap met naast een paar
Belgische waren er ook Amerikaanse, Canadese, Franse en
Nederlandse dames aanwezig. Bekende namen als Claire
Tillekaerts, ceo van Flanders Imvestement&Trade en de
Colombiaanse Dilerium-fan Esterfania Gallon.
Na een voorbeeldige uitleg van de plaatselijk brouwmeester
Joris Dheevenne begonnen 18 bierverslindende vrouwen en
met het alziend oog van de Nederlandse biersommelier
Fiona de Lange te sleuren met rijst, hop, mout en suiker om
samen een 450 echo’s heerlijk bier te brouwen.
Het project staat dit jaar in het teken van ‘Beer & Foodpairing’. Te dezer gelegenheid werd de gerenommeerde
sterrenchef Steven Buelens van Restaurant L’Esco Wetteren uitgenodigd en wordt tijdens een Internationale
proefsessie de bierkeuze van Fiona de Lange begeleid door aangepaste hapjes van Chef Buelens
Deliria (8,5%) heeft een licht blonde kleur, bevat vier graansoorten, drie hopsoorten en ander gist. Het bier Deliria
heeft een koriandertoets wat je ontdekt in de smaak van het bier. Het bier heeft geen extreme bitterheid maar is
bier met karakter.

Ambitieus bierproject voorgesteld in Brouwerij d’Oude Maalderij.
Dertig bieren in zes jaar brouwen! Een project waar bierkenner en
zelfstandig adviseur Brecht Kindt al een paar jaar mee rond loopt.
Tijdens een bezoekje aan De Brouwerij (gelegen aan de
Ardooisestraat 130) te Emelgem kwam Brecht Kindt onder de
indruk van technische brouwkwaliteiten van uitbater Jef Pirens en
zag meteen enorme mogelijkheden voor zijn project. Deze avond
werd dan ook afgesloten met een samenwerking om gedurende
zes jaar om de drie maanden een nieuw en uniek bier te brengen.
De bierlijke droom van Brecht Kindt om ons pas verworven
werelderfgoed een nieuwe dementie te geven en nog beter naar de
bierliefhebbers te brengen kreeg de nodige aandacht vanuit de
brouwerij en maandag 23 januari werd het project in Brouwerij d’
Oude Maalderij door beide tenoren voorgesteld aan de verkozen
ambassadeurs, de pers en ander grootheden uit de bierwereld.
“We besloten een lijn van stamhoofd ‘Homo Beerectus’ op te
starten waarna om de drie maanden door brouwmeester Pirens de reeks met unieke creatie zal vermeerderen.”
Aldus bedenker Kindt.
De bedoeling van de campagne is de bieren eerst te laten aanbieden door 30 ambassadeurs gekozen door het
tweetal naar passie en meerwaarde in de horeca en het aanbod met liefde en overtuiging aan hun klanten zullen
kunnen aanbieden. Alle ambassadeurs krijgen een gegraveerde stamboom waar ze telkens een gepersonaliseerd
kroonkurkje kunnen aanbrengen en die enkel in hun zaak zal te verkrijgen zijn.
Bij elk bier kan je de volledige geschiedenis en achtergrond van het bier via een scan van het etiket naar je
smartphone bekijken.
Het eerste bier van de reeks ‘ Bizarre Brewer’ werd door de bezoekers al aangeboden. Het betreft
een donker bier (7,5%) waar een toets koffiemoutbitterging doorheen de aroma en smaak vloeit.
Naast alle uitleg betreffende het leuk concept kregen de proevers als papillenkuiser een stukje
brood aangeboden van de Roeselaarse bakkers Brecht Deleye en Kris Goegebeur (BROOD). Het
brood werd gebakken met toevoeging aan de bierdraf van veenbessen en chocolade. Meer info kan
je verkrijgen via de website: www.homobeerectus.com

Wij wensen langs deze weg veel succes aan het brouwproject van de Homo Beerectus Dynasty

Bier op de maan, een toekomst?
Met het oog op de toekomstige kolonisatie van andere planeten, dat
waarschijnlijk een noodzaak is omdat we hier op moedertje aarde er
druk mee bezig zijn er een puinhoop van te maken, is er een belangrijke
vraag die je moet meenemen in je overwegingen: kunnen we nog steeds
kacheltje lam zuipen, wanneer we voet zetten op plekken waar hooguit
de Enterprise eerder is geweest? Een team van Californische studenten
gaat dat uitzoeken. De heren (misschien wel dames) wedijveren om een
plek op een ruimteschip van de Indiase nieuwkomer TeamIndus. Een
project dat een miljoen dollar heeft ontvangen van Google na deelname
aan de Lunar XPRIZE Competition. De studenten willen graag testen of
gist in de ruimte kan overleven om uiteindelijk bier te fermenteren op
onze naaste buur, de maan.
Studenten van de Universiteit van Californië in San Diego onderzoeken
of het mogelijk is om bier te brouwen op de maan. Ze strijden met
andere teams om een plekje in een raket van het Indiase bedrijf
TeamIndus, die eind december naar de maan zal vliegen.
De studenten, die zichzelf 'Team Original Gravity' noemen, hebben
zichzelf als doel gesteld om een vers biertje te brouwen op de maan.
Om dat te bereiken moeten ze onderzoeken hoe gist zich gedraagt in de
ruimte en of het mogelijk is om hiermee bier te fermenteren. Daarnaast
is het onderzoek van belang voor het ontwikkelen van medicijnen en
gisthoudende producten zoals brood, schrijft het team in haar
persbericht.
Het project begint al op aarde, waar het team de wort (het ongefermenteerde bier) maakt. Dit gaat in een speciaal
ontwikkeld vat, ter grootte van een blikje frisdrank. Het vat bestaat uit verschillende compartimenten. De wort zit
in een van die compartimenten, gist in een andere. Op de maan moet de inhoud van beide compartimenten in een
derde compartiment samenkomen voor het gistingsproces. Als het bier gegist is, gaat er een nieuw luikje open
zodat het gist uit het bier kan zakken.
Het voorgestelde experiment begint met wort (een noodzakelijk tussenproduct van bier), mout en water, gezellig
door elkaar heen gemixt. Deze basis wordt veilig klaargemaakt op moedertje aarde. Daarna neemt men een vat,
dat is onderverdeeld in drie compartimenten. De bovenste laag wordt gevuld met het ongefermenteerde bier, in
het vakje daaronder bevindt zich het gist.
Wanneer de maanlander, huh... landt... op de...maan... dan kan het experiment beginnen. Tussen de bovenste en
middelste laag opent er zich een klep, zodat het gist zijn werk kan gaan doen. Wanneer zijn taak erop zit gaat er
een tweede klep open, zodat de gist naar de bodem zakt, en het wordt gescheiden van het (nu) gefermenteerde
bier. Nu heb je natuurlijk wel het probleem dat je voor dit soort dingen wel een beetje een 'stoere' gist nodig hebt.
Net zoals veel Fok! kers zijn dit eencellige schimmels. En die kunnen natuurlijk gewoon doodgaan, zonder dat ze
de mensheid verrijkt hebben met het edele vocht.
Men is dus op zoek gegaan naar stammen die wel wat kunnen hebben op het gebied van extreme
temperatuurschommelingen. Gelukkig bestaan die gewoon. Matt Simpson, oprichter van de Beer Sommeliers LLC,
ziet geen enkele reden waarom het experiment zou moeten mislukken. "De zwaartekracht, of het gebrek daarvan,
is het enige dat een substantiële invloed kan hebben op het fermentatieproces". Volgens Matt zou een typische
Ale-gist, bijvoorbeeld de Saccharomyces cerevisia moeten kunnen gedijen. Het gist krijgt trouwens wel een klein
beetje zuurstof mee om de reis te kunnen overleven, zichzelf te reproduceren en zijn taak te volbrengen.
TeamIndus is van plan om op 28 december de ruimte in te gaan. Het 'bierteam' (zelf noemen ze zichzelf Team
Original Gravity) strijdt met 24 anderen voor een plekje op het ruimtevaartuig.
bier maan nog meer bier ruimte (Bron: Gizmodo en BN DeStem)
Archief van Ieperse biercultuur gezocht
Het stadsarchief van de stad Ieper is op zoek naar materiaal voor een
tentoonstelling rond hun biercultuur
Heb jij oude foto’s, affiches, reclamebordjes… van voor 1980 die
passen binnen dit thema? Ook materiaal rond brouwerijen, gezellig
samenzijn met een pintje, bier tappen, bierfeesten… is welkom.
Kom zeker eens langs in het Stadsarchief van Ieper. Het materiaal
wordt ter plaatste gescand, zodat je de originelen meteen terug kan
meenemen.
Daarnaast zoekt het Stadsarchief contact met (vroegere) werknemers
van Ieperse brouwerijen die graag hun verhaal in een interview
zouden vertellen.
Contactinformatie Archief: Weverijstraat 7 , 8900 Ieper,
tel. 057 239 440, modern.archief@ieper.be

