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H
et gebouw van de oude glasslijperij ‘Cimorné’ biedt vandaag onderdak aan meerdere 
zaken: een fietswinkel, een barbier, een bloemenwinkel en een atelier voor houtbewer- 
king. Verder huist er ook de basis van een fietskoerier. Het overkoepelende thema: de fiets!

Zo ook bij de De Bevoorrading:  een uitsmijter van ‘Chef Krok’, de foodtruck waarmee Sven& 
Jan in 2015 van start gingen. Keep it simple & stupid, vonden de mannen en zo zijn ook hun 
no-nonsense boterhammen en heerlijke croques. Met de Bevoorrading krijgt Chef Krok een 
permanente plek in Aalst.

Alfred Nichelsstraat 14, Aalst - www.cimorne.be/de-bevoorrading

De Bevoorrading
uniek wielercafé

Opmerkelijk 
Alles staat hier in het teken van 
wielrennen. De zaak heeft zelfs haar 
eigen wielerpiste!

Uitbaters 
Sven Uytersprot & Jan Wauters

De Pelikaan 
De Pelikaan is een typisch dorps-
café, gelegen aan het vernieuwde 
dorpsplein. 

Opmerkelijk 
Hier houdt men duidelijk van 
sport en spel: flipperkasten, bingo, 
biljart,… 

Uitbaatster 
Mieke Kaniszai 

Dorpsplaats 1, Vremde

Golfclub Keerbergen  
Golfen zit in de lift, niet in het 
minst door Thomas Pieters die 
de sport nog bekender maakt. 
Golfclub Keerbergen gaf haar 
clubcafé recent een geslaagde 
opfrissing. Een aangename, 
familiale sfeer is het resultaat.

Extra 
De golfclub ligt aan het exclusieve 
meer van Keerbergen, het terras 
biedt dan ook een prachtig uitzicht.

Uitbater 
Dick Detré

Vlieghavenlaan 50, Keerbergen
www.golfkeerbergen.be
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Beste lezer,

2016 was een bewogen jaar. Een jaar dat onder andere werd gekenmerkt door 
twijfel en soms ook verdriet, onder meer door de toename aan terreur, maar 
ook de brexit en de presidentsverkiezingen in de VS hadden ons in hun greep. 
Toch was 2016 ook prachtig. De jeugd profiteerde weer massaal van de festi-
valzomer, de Pokémongekte sloeg toe, onze terrasjes zaten met het mooi weer 
stampvol, we supporterden voor onze Duivels op het EK en mochten trots zijn 
op twee gouden medailles op de Olympische Spelen. Een hoogtepunt voor 
ons, en bij uitbreiding wellicht voor alle echte Belgische brouwers, was uiter-
aard de officiële erkenning door de UNESCO van het Belgisch bier als 
werelderfgoed. Daar hebben we een glaasje op gedronken.

Bij Brouwerij Haacht stond (en staat) de blik op de toekomst. Primus ging 
door met de verjongingskuur, bouwde een nieuwe, eigenzinnige Primus bar 
(p 6.) en trok onder meer naar Balaton. We hadden een heuse wereld- 
kampioen in ons midden (p. 20) en investeerden verder in onze productie- 
afdelingen (p. 21). Uiteraard zijn we weer trots op de horeca-ondernemers 
waarmee we samenwerken; en stellen we een aantal mooie, unieke, gezellige 
en interessante zaken aan jullie voor in dit magazine. 

Twee blikvangers voor ons dit jaar. Tijdens Horeca Expo lanceerden we het 
bierengamma ‘SUPER 8’, met twee nieuwe bieren als openers. Je leest er 
alles over op p. 4. Ander belangrijk nieuws kwam er uit Canada, met onze 
overname van de ‘Microbrasserie de l’Île d’Orléans’ (p. 16).

Blader dus snel door en lees er alles over in dit nieuwe Haacht magazine.

We wensen jullie veel leesplezier.

PS: Kreeg je dit magazine toevallig in handen en wil je op de hoogte blijven? 
Hebben je klanten interesse in Haacht magazine? Op www.haacht.com 
kan je een abonnement nemen. Gratis!

V.U.  Dieter Van Muylder

Fotografie horeca
Vicky Bogaert & Tim Buelens

Fotografie Horeca Expo
Lennen Descamps

Vormgeving  Communi-cat

Brouwerij Haacht nv
Provinciesteenweg 28

B-3190 Boortmeerbeek
www.haacht.com
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(*) het bier wordt gebrouwen in een brouwerij waar granen worden verwerkt

D
e naam SUPER 8 is een knipoog naar 
ons allereerste gamma bieren, in de 
tijd dat pils nog een nieuwigheid 
was. De nieuwe reeks bieren heeft 
als doel om dorstige Belgen plezier 

te verschaffen. Want dat is wat SUPER 8 
immers belooft: een vrolijk initiatief en het 
engagement om de zaken nieuw en span-
nend te houden. 

SUPER 8 is een portfolio van bieren 
met een unieke twist. Stapsgewijs zullen 
we verschillende SUPER 8 bieren intro-
duceren. De spits werd afgebeten door de 
SUPER 8 Export en SUPER 8 IPA. 

B l O N D E  D O O r D r I N K E r
‘Export’ ontstond in de jaren ’20 en wist 
moeiteloos de smaakpapillen van steeds 
meer ongecompliceerde bierfans te verove-
ren. SUPER 8 Export is een glutenvrij bier 
(*) van lage gisting,  met een laag alcoholge-
halte van 4,8% en een bijzonder verfijnde 
hoptoets. Een lichtblonde, smaakvolle pils 
met een stevige schuimkraag. Het is een 

echte doordrinker, ideaal voor liefhebbers 
van een goede pint zonder gedoe. 

H O P !  E E N  I PA !
SUPER 8 IPA is het tweede bier van het 
SUPER 8 gamma, een bier van lage gisting 
met 6% alcoholvolume. Met zijn gedoseerd 
hopbitter karakter en mooie citrus- en 
pompelmoestoetsen smaakt deze IPA een 
stuk verfijnder en evenwichtiger dan 
de meeste IPA’s. De SUPER 8 IPA is een 
nieuwe, verfrissende interpretatie van 
dit populaire biertype. 

B E S c H I K B A A r H E I D 
De eerste twee bieren van het SUPER 8 
gamma maakten in januari 2017 hun op-
wachting in de horeca, bij de bierhandelaars 
en in de retail. Alle bieren van het SUPER 8 
gamma zijn verkrijgbaar in flesjes van 33cl.

Nieuw biergamma 
verrast
Tijdens de voorbije editie van Horeca Expo in Gent       
konden horeca-uitbaters kennismaken met de eerste 
twee bieren uit het nieuwe SUPEr 8 gamma: SUPEr 8 
Export en SUPEr 8 IPA. 
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Waarvoor 
staat 
IPA?

Het is de afkorting van India Pale 
Ale, een biertype dat ontstond in 
de 18de eeuw. Engeland had veel 
overzeese koloniën en alle trans-
port, ook van bier, gebeurde met 
zeilschepen. De reis naar India bv. 
duurde maar liefst vijf maanden, 
te lang om het gewone bier goed 
te houden. De Engelsen vonden 
de oplossing in het toevoegen van 
extra hop en het verhogen van het 
alcoholvolume. Dat maakte het bier 
langer houdbaar. Het zwaarder ge- 
hopte en dus meer bittere bier 

‘India Pale Ale’ was geboren.

Nieuw biergamma 
verrast
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Nieuweling SUPER 8 kreeg een witte 
zeecontainer aangemeten. Parijse metro-
tegels voeren de boventoon in de tap-
container, waar je onze innovaties kan 
bestellen aan een stijlvolle toog die zwarte 
tegels combineert met parket in Hongaars 
motief. 

Maar het was niet enkel de toog die bijval 
oogstte. De eerste twee bieren van het gam-
ma vonden hun weg naar horeca-profes-
sionals via een unieke tapkraan die werd in-
gebouwd in de achterwand. De vormgeving 
van het gamma, herkenbaar aan het cijfer 8 
in een ronde vorm, werd doorgetrokken in 
bolvormige, rood en groen beklede taphen-
dels. Met deze tapinstallatie bezorgden de 
installateurs van ons Horeca Service Team 
ons een rol als baanbreker, en daar zijn we 
fier op. 

De SUPER 8 IPA werd getapt in een op- 
vallend glas, en ging bijzonder vlot over de 

0
m de lancering van de SUPER 8 
Export en de SUPER 8 IPA tijdens 
de voorbije editie van Horeca Expo 
in Gent in de kijker te zetten, ont- 
wikkelden we een splinternieuwe 

stand. Brouwerij Haacht sloot een vat Fast 
Forward aan voor het ontwerp en de pro-
ductie van een driezijdige stand van maar 
liefst 252m2. 

Primeur op Horeca Expo
SUPER 8-toog. Geflankeerd door de Primus- 
container (lees p. 6) aan de ene kant en 
een nieuwe wijnbar voor Caves Saint- 
Christophe aan de andere, was het op de 
nieuwe stand van Brouwerij Haacht als in 
een goed café: permanent volle bak.



6

Nieuwe stand,    unieke tapkraan
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Was je deze zomer toevallig op Paradise city? Of in het Baude-
lopark op de Gentse Feesten? Dan heb je misschien onze nieu-
we Primus bar gespot. Die is opgebouwd in een echte zeecon-
tainer en ingericht met steigerhout. Zo sluit deze mobiele bar 
perfect aan op de verjongde uitstraling van het merk Primus.

E
r viel trouwens ook wat te beleven in 
ons café: het publiek kon zelf kiezen 
hoe de zijmuur van de bar beschil-
derd werd, er kon nageltje klop ge-
speeld worden en er stonden twee 
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Nieuwe stand,    unieke tapkraan
graffiti artists klaar om sneakers te pimpen 
(lees ook p. 9). 

Al die randanimatie zorgde er mee voor dat 
Primus één van de meest bezochte standen 
had tijdens de voorbije Gentse Feesten.

KWAlITEIT EN HyGIëNE
Het meest opvallende was echter de origi- 
nele tapkraan achter de toog. Een uniek 
ontwerp, helemaal in Primus-stijl.  En hoe- 
wel ze eerder oud en industrieel oogt, ga-
randeert het binnenwerk van de kraan 

De nieuwe Primus-stand zal vooral 
geplaatst worden op festivals, waar 
grotere volumes Primus getapt 
worden. Maar het bargedeelte kon 
je ook zien op Horeca Expo Gent, al 
werd de randanimatie daar vervangen 
door een tweede container met een 
heel nieuw concept, zoals je reeds kon 
lezen op pagina 5.

Horeca Expo
uiteraard een perfecte kwaliteit en hygiëne. 
Waardoor ze dus alleen maar heerlijk frisse 
pinten voorschotelt, elke keer weer.

Met deze opvallende creatie onderscheidt 
Primus zich opnieuw van haar conculle-
ga’s, en wel op haar eigen manier. Het trekt 
de consument mee in zijn unieke wereldje. 
Een universum dat steeds meer ontdekt én 
gesmaakt wordt. Het concept wordt intus-
sen in beperkte mate toegepast in enkele 
van onze horecazaken.
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D
it pas gerenoveerde eetcafé is gelegen op een toplocatie aan het Kasteleinenplein.
Het interieur creëert een prachtige sfeer: de oude wagens aan de muur, de Keizer 
Karel tafels, de antieke kassa, muurschilderingen, chesterfieldzetels,… alles is tot in 
de puntjes afgewerkt.

Waterleidingstraat 111, Elsene

Pam-Pam
topsfeer op Brusselse toplocatie

Grand-rue 32, Arlon
www.facebook.com/royalloungearlon

Royal Lounge 
De Royal Lounge is, zoals de 
naam al doet vermoeden, een 
loungebar waar je in het weekend 
ook terecht kan voor een stevig 
feestje. 

leuk om weten 
De zaak ruikt nog naar het nieuw 
want ze is nog maar enkele maanden 
open (sinds 14 oktober 2016).

Uitbater 
Chek Lianig
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Les Terrasses 
Bistronomie, dat is wat deze zaak je 
biedt. Een combinatie van fijne gastro- 
nomie met de gezelligheid van een bis-
tro. Niet de stereotiepe  ‘haute cuisine’ 
maar wel kwaliteit op je bord.

Goed om weten 
Op maandag- en dinsdagavond is de zaak 
wel open, maar de keuken is dan gesloten.

Uitbater 
Pascal Palm

av. rogier 1-2, liège
www.lesterrasses-liege.com

Le Bistr’ô
Le Bistr’ô is wat men noemt ‘het beste van 
2 werelden’: beneden een gezellig café, 
boven een mooi ingericht restaurant. 

Extra 
Elke vrijdag is er happy hour van 17 tot 19u.
Je kan je drankje verdubbelen voor slechts 
€1 extra!

Uitbaters 
Stéphan Modave (& Pascal Palm)

Place X. Neujean 29, liège
www.facebook.com/lebistroliege

Zeker doen 
Ooit al op een schommel aan de toog 
gezeten?

Uitbater
Luk Ulaj
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G
een afgelikt model, maar wel iemand 
met een écht verhaal, die resoluut 
z’n eigen weg bewandelt in het leven. 

Yvon Tordoir is zo iemand, als Rize-
One lid van de Aerosolkings. Hij heeft al 
meerdere muren onder handen gepakt 
met datgene waarin hij zich onderscheidt: 
graffiti.

Wil je het werk van Yvon ontdekken? Surf dan naar: www.aerosolkings.com/graffiti/rizeone

Aerosolking en 
Free Spirit

J
aarlijks trekken enkele honderden Belgische jongeren naar ‘Balaton Sound’ in 
Hongarije. Dit elektromuziekfestival is een van de populairste van Europa. Rond 
de trip naar Hongarije is een hele cultus ontstaan. Meer en meer festivalgangers 
vertrekken in groep. Zo ontstond ‘Journey of Sound’: een 3 dagen durende roadtrip 
langs de mooiste steden van Oost-Europa. De hele trip staat in het teken van muziek 

en plezier, met focus op de dj-cultuur. En op Primus!

We pimpten een Primus bestelwagentje dat de hele trip mee volgde. Aan boord 
maar liefst 2500 Primus blikjes en het nodige promomateriaal. Tijdens de trip 
voerden we enkele leuke acties. Een cityparade in Praag en Boedapest bijvoorbeeld, bege-
leid door dj-sets. ’s Avonds op de campings deden we samplings met Primus en zorgden we 
voor randanimatie. Vooral de Primus beerpong viel in de smaak.

Zin gekregen in een feestje? Inschrijven voor de Journey of Sound 2017 kan nu al, via de 
officiële website.

www.snowbite.be/journeyofsound

Vorig najaar pakte Primus uit met een nationale affichecampagne. 
Daarvoor gingen we opnieuw op zoek naar een persoon die belichaamt 
waar we als pilsmerk voor staan. 

Yvon was van de partij toen onze nieuwe 
Primus-stand geïntroduceerd werd op 
Paradise City. In no time maakte hij 
daar van saaie sneakers echte collec- 
tables. Hetzelfde deed hij tijdens de 
Gentse Feesten. Daarnaast ontwierp hij 
een set limited edition T-shirts en pimp- 
te hij een oud bestelwagentje zodat die 
op gepaste wijze mee kon naar Journey 
of Sound. Daarover hieronder meer.

Bij Primus was hij welkom om evi-
dente redenen: hij doet wat hij zelf 
wil, hij sluit geen compromissen op 
fundamentele punten en is trots ge-
woon zichzelf te zijn, zonder veel ge-
doe. Voor Yvon is graffiti totale vrijheid. 
Nochtans geen evidente keuze - er zijn 
maar weinig mensen die erin slagen om 
er ook hun brood mee te verdienen.

Journey of Primus

Je kent zeker nog surfer-shaper 
Angelo en messenmaker Antoine uit 
onze Free Spirits-campagnes van 
2015. Hun bestaande reclamespotjes 
werden ingekort tot 7 en 15 secon-
den. Die verschenen in oktober en 
november in primetime op VTM en 
Q2. Tegelijk liep er een bannercam-
pagne op internet en een campagne 
op Facebook.

Free Spirits
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H
oe krijg je op snikhete dagen je 
bier koud? Primus weet raad: 
stuur het de ruimte in. Een stralen- 
de zon, veel goesting om niets te 
doen en nog meer goesting in een 

frisse pint… Maar er is één probleem: het 
bier staat niet koud. Klinkt dit bekend in de 
oren? Hoog tijd dan om onze tip te checken.

De koelkast een paar graden kouder zetten, 
je bier aan de diepvries toevertrouwen, 
het flesje in nat papier wikkelen of het in 
een ijsemmer leggen met een beetje zout… 
Allemaal passé!

E E r S T E  B E l G I S c H E  B I E r 
I N  D E  r U I m T E
Primus koos voor een buitengewone ma- 
nier om een pintje te koelen. We stuurden 
een flesje richting stratosfeer, als eerste 
Belgische bier ooit. Een geslaagde reis, 
want het landde terug op aarde aan de ide-
ale schenktemperatuur: 3 °C.

Ontdek de ruimtereis van Primus op 
www.primus.be. En maak het jezelf daar-
na gemakkelijk: ga je lekker frisse Primus 
proeven in het dichtstbijzijnde Primus-café.

Primus DIY
de coolste manier om je bier te koelen

Tous ensemble!

O
ok wij gingen onmiddellijk aan de 
slag om een promopakket klaar 
te stomen voor onze horecazaken. 
In totaal bezorgden we aan 2000 
deelnemende voetbalcafés, waar 

het EK op tv of groot scherm te volgen 
was, een versierpakket. Daarin een enorme 
gevelvlag in de vorm van een T-shirt, vlag-
genslingers, affiches en een vlagcape om de 
consumentenactie in hun café aan te kon-
digen.
Voor de consumenten lieten we unieke 
gadgets ontwikkelen. Vier tegelijk bestelde 
Primussen waren goed voor een ‘altijd prijs’ 

kraslot. In de prijzenpot stopten we origi- 
nele en eigenzinnige items, speciaal voor 
Primus ontworpen: tattoosleeves, pruiken, 
snorren, strikjes en vlaggencapes.

De ambiance zat er meteen goed in en steeg 
naarmate onze duivels steeds meer knappe 
prestaties neerzetten op het veld. Want hoe 
je het ook bekijkt: een kwartfinale mogen 
spelen is zeker niet slecht.

Ons kleine landje werd ongeveer gek toen ons nationale elftal 
zich wist te plaatsen voor het Europees Kampioenschap Voetbal 2016. 
De merchandisingmachines werkten meteen op volle toeren.
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Facebook: Primus Haacht 

Ben jij ook een wielerfanaat? Hou dan 
zeker de website of Facebookpagina van 
Primus in de gaten, want daar lees je bin-
nenkort hoe je zo’n unieke Primus-outfit 
kan bemachtigen.

frisse start

Een aantal jaren geleden 
bracht Primus een wieler-
outfit uit. Er is altijd vraag 
naar zo’n outfits gebleven, 
en nu is het eindelijk weer zover: 
vanaf het voorjaar 2017 kan ook 
jij schitteren in een origineel 
Primus-truitje.

H
et voorbije jaar werkten we immers 
een heel nieuw design uit. Eentje 
met een eigenzinnige toets, met 
bretellen op de rug van het shirt en 
andere grappige, originele details. 

En met een verwijzing naar onze eigen 
wielerwedstrijd: de Primus Classic.

In aanloop naar de Primus Classic 2016 
kregen onze medewerkers de primeur 
om de nieuwe outfits te passen en aan te 
kopen. Zo kleurde de start van de ‘Primus 
Classic voor wielertoeristen’ al een beetje 
groen. We kregen niets dan positieve re-
acties, zowel over het ontwerp als over de 
materialen en de afwerking. De kledij werd 
immers ontwikkeld door de firma Vermarc, 
befaamd om haar hoogstaande kwaliteit.

Primus Classic 2016 - het podium:  
Fernando Gaviria (Colombia), 
Timothy Dupont (België), 
Maximiliano Richeze (Argentinië)

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft een sterke band met de Primus 
Classic. Hij was goed bevriend met gewezen voorzitter Jos De Vroe en won de wed- 
strijd in 2014. Editie 2016 was Gregs eerste Belgische profkoers na zijn gouden me- 
daille op de Olympische Spelen. 
Voor de organisators de ideale gelegenheid om hem na de wedstrijd te huldigen. 
Wij hadden intussen vernomen dat Greg een wijnliefhebber is. Dus ontving hij uit 
handen van onze marketingdirecteur Boudewijn van der Kelen een kist Château 
Haut-Saint-Georges 2010.

Kampioen gehuldigd

Primus Classic 
voor wielertoeristen
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Ommegang  en Tongerlo Blond

D
e ‘Concours Général Agricole’ beoordeelt alle producten die voortkomen 
uit de Franse landbouwsector. Daaronder vallen zowel dierlijke als plant- 
aardige producten. In 26 verschillende categorieën worden onder toezicht 
van het ministerie van landbouw duizenden inzendingen beoordeeld.

In de categorie wijn werden bijna 17.000 stalen vooraf aan een test onderwor-
pen. Ruim 3.000 van hen mochten door naar de finale in Parijs. Een professionele 
jury beoordeelt de finalisten op verschillende vooraf bepaalde ‘organoleptische’ 
waarden (smaak, geur, kleur, …) die de kwaliteit van een goede wijn bepalen.

Château Haut-Saint-Georges 2014 haalde zo de gouden medaille binnen. 
Van een kwaliteitswijn gesproken!

Chateau 
Haut-Saint-Georges
scoort opnieuw

^

Tijdens de laatste editie van de ‘concours Général Agricole’ in 
Parijs viel onze château Haut-Saint-Georges alweer in de prijzen. 
Een nieuwe gouden medaille prijkt aan onze muur.
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Ommegang  en Tongerlo Blond

In 2016 namen we deel aan twee belangrijke bierwedstrijden. En beide 
keren was de jury overtuigd van de kwaliteit van onze bieren.

krijgen fantastische bevestiging

O
p de World Beer Awards werd 
Ommegang gelauwerd als coun-
try winner in de categorie ‘Lager 
Strong’. Deze medaille staat boven 
goud, zilver en brons, want alleen 

de country winners mogen strijden voor 
de Europese titel. Bovendien wordt niet in 
elke categorie een nationale vertegenwoor-
diger doorgestuurd naar de volgende ronde. 
De preselecties zijn dus streng, onze trots is 
evenredig groot.
Ommegang wordt trouwens gebrouwen 
met Belgische hop. Onze hoptelers verdie- 
nen daarom zeker ook een pluim! 

Op de Brussels Beer Challenge behaalde 
Tongerlo Blond het ‘Certificate of Ex-
cellence’ in de categorie ‘Pale & Amber Ale: 
Abbey/Trappist Style Blond’. Hiermee be- 
vestigt het 80-koppige internationale pa-
nel van bierkenners de status van ons abdij- 
bier als ‘World’s Best Beer’ in 2014. Deze 
wereldtitel werd tot op vandaag slechts 
door één Belgisch bier weggekaapt: Tonger-
lo Blond.

Het ene bier is het andere niet. Weet jij hoe je best een bier van hoge 
gisting inschenkt? En hoe zit dat bij een bier van lage gisting? 
Aan welke temperatuur schenk je elk biertype? En waarom zakt je schuim 
soms zo snel in?

Tappen als een pro

i n s t r u c t i e v i d e o ’ s
Al deze vragen worden ons regelmatig gesteld 
door zowel horecaprofessionals als parti- 
culieren. Om hierop een antwoord te bieden 
maakten we 7 korte video’s waarin het hele 
schenkritueel wordt voorgesteld. We plaats- 
ten ze op het YouTube-kanaal van Brouwe- 
rij Haacht en deelden ze op de respectieve- 
lijke Facebookpagina’s. Waarom? Omdat 
alleen een perfect ingeschonken bier al zijn 
smaken vrijgeeft.

h o r e c at r a i n i n g
Ben je een horecaprofessional en twijfel 
jij soms nog? Dan is onze horecatraining 
zeker iets voor jou! Tijdens een driedaagse 
opleiding kom je niet alleen alles te weten 
over de schenktechnieken van elk biertype, 
maar leer je ook zelf je tapdruk berekenen, 
kleine technische mankementen oplossen, 
een optimale kaart samenstellen en zelfs 
berekenen hoe je tot een optimale winst-
marge komt voor jouw zaak.

Nieuwsgierig? 
Surf dan snel naar 
www.haacht.com 
en ontdek er alles 
over onze trainingen 
onder het luik 

‘horeca’. Wij kijken 
uit naar je 
inschrijving!

www.youtube.com 
 kanaal Brouwerij Haacht
 afspeellijst ‘The art of serving’

www.haacht.com/horeca/horecatraining
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www.mastercooks.be

D
eze  ‘Historical Belgian Culinary 
Timetable’ leek ons immers een 
mooie gelegenheid om aan te tonen 
dat bier en gastronomie perfect 
samengaan. Nog al te vaak wordt 

bier aan tafel vergeten en verkiest de consu- 
ment wijn. De Meesterkoks van België 
weten intussen wel beter, zij gebruiken 
naast wijn ook graag bier in hun gerech- 
ten… en op de tafel!

De genodigden konden aanschuiven aan 
twaalf tafels. Elke tafel was gekoppeld aan 
een bepaald tijdperk waarop zowel de aan-
kleding van de tafel als het gerecht waren 
afgestemd. Bij alle gerechten kozen de  

In januari organiseerden 
de meesterkoks van België 
de ‘Historical Belgian 
culinary Timetable’. 
Een uitzonderlijke bijeenkomst 
in het mooie Tour & Taxis, waar 
aan de hand van twaalf heerlijke 
en uitgesproken gerechten de 
rijke culinaire geschiedenis van 
ons land benadrukt werd. 
Een event waaraan wij graag 
meewerkten.

Meesterkoks passende bieren of wijnen. 
Dat van de koloniale keuken van 1850 pas- 
te perfect bij Prior Tongerlo. De groente- 
revolutie van Frank Fol rond de laatste 
eeuwwisseling combineerde goed met 
Keizer Karel Robijn Rood. En de opkomst 
van de ‘outdoor cooking’ rond 2005 zorg-
de voor een mooie match tussen grillades 
en Ommegang. Aan andere tafels waren 
Tongerlo Blond, Tongerlo Bruin en 
Keizer Karel Goud Blond van de partij.

Het resultaat? Verrassende smaakcom-
binaties die de smaakpapillen van de 
aanwezigen, waaronder vele bekende 
Belgen, in vervoering brachten. 

Een duik in 
onze gastronomische 
geschiedenis

Voorzitter Frank Fol mocht o.a. 
sportlegendes Dominique Monami en 
Jean-Michel Saive verwelkomen.
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kanaal Z 
gaat culinair
Het voorbije najaar presenteerde de zender Kanaal Z een nieuwe reeks: 

‘Z-mastercooks’. In tien afleveringen kwamen de beste meesterkoks van 
ons land aan bod om de Belgische gastronomie en haar ingrediënten 
te promoten.

I
n elke aflevering stond een bekende 
Meesterkok aan het fornuis. Maar 
Z-Mastercooks is veel meer dan een 
kookprogramma. De chefs praatten 
over hun restaurant, hun keuken of hun 

zakelijke visie. Ze gingen ook telkens op 
bezoek bij producenten van uiteenlo-
pende basisproducten, want goeie basis- 
producten zijn onmisbaar om topgerech- 
ten op tafel te zetten. En tot slot kwam in 
elke aflevering een expert aan het woord 
om specifieke aspecten binnen het culi-
naire gebeuren toe te lichten.

In een van de afleveringen kreeg onze 
brouwerij bezoek van topchefs Jan Wirix 
en Jan Rutten van traiteur Carpe Diem 
in Tongeren. Ze spraken met onze brouw- 
meester Karel Vermeiren over hun gemeen- 

schappelijke drijfveren. Ze wisselden idee- 
ën uit over hun passies en hun creativiteit 
en bespraken wat hun beide jobs verbindt: 
het combineren van gerechten met bier.

In een andere aflevering toonde ex-
pert Erik Schoutetens hoe je onze 
Keizer Karel Robijn Rood op de perfecte 
manier serveert. Hij weet waarover hij 
spreekt, want hij is al jaren onze horeca-
trainer. Al duizenden horeca-uitbaters 
en -medewerkers gingen na een opleiding 
bij Erik naar huis met een diploma en heel 
wat praktische tips en tricks op zak.

Ook in enkele andere afleveringen kwamen 
onze bieren aan bod. Daarin werden ze door 
de ‘chef van de week’ gekoppeld aan hun 
gerecht.

Via onze goede samenwerking 
met de Meesterkoks van België 
waren we ook dit jaar aanwezig 
op de verkiezing van de ‘Ster van 
de Belgische Keuken’. Het was een 
speciale editie, want de winnaars 
van de voorbije drie edities stre-
den tegen mekaar voor een plaats 
in de halve finale van Worldchefs 
2017, met kans op een finale-
plaats in Kuala Lumpur in 2018. 
Uiteindelijk zal Simon Denis, chef 
van l’Eau Vive in Erpent, de hon-
neurs voor ons land waarnemen.

Ster van de 
Belgische Keuken

Je kan alle afleveringen van Z-Mastercooks 
herbekijken via www.kanaalz.be

Topchefs Jan Wirix en Jan Rutten in gesprek 
met onze brouwmeester Karel Vermeiren.



H
et is moeilijk om via lokale impor-
teurs een vaste plaats te veroveren 
op de Canadese en Amerikaanse 
markt,” liet onze afgevaardigde be- 
stuurder Frédéric van der Kelen 

optekenen in de Belgische media. Daarom 
ging hij actief op zoek naar een alternatief. 
Hij reisde meerdere keren naar Canada 

en kwam uiteindelijk terecht in een klein 
dorpje in de provincie Québec. Daar vond 
hij een microbrouwerij die voldeed aan 
de eisen. Na lang onderhandelen kon een 
deal gesloten worden met de eigenaars.

“Met een jaarproductie van 2.000 hecto-
liter is dit een kleine brouwerij,” erkent 

In november 2016 zette onze brouwerij voet aan wal in canada. met de 
overname van de ‘microbrasserie de l’Île d’Orléans’ willen wij de Haacht-
bieren niet alleen in canada maar ook aan de oostkust van de Verenigde 
Staten aan de man brengen.

Overname 
Canadese 
microbrouwerij
opent de weg naar 
Noord-Amerikaanse markt

meneer van der Kelen, “maar we zullen de 
brouwerij zo snel mogelijk moderniseren 
en de capaciteit naar 5.000 hectoliter bren- 
gen. Het is echter niet onze bedoeling om 
de Canadese bieren naar Europa te halen. 
Wel om onze eigen bieren permanent in 
Noord-Amerika te verkopen.” 
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Financiëel directeur Frank Mellaerts en de heer Fréderic van der Kelen (respectievelijk 2de en 3de van 
links) geflankeerd door enkele werknemers van de Microbrasserie de l’Île d’Orléans te Canada.

“
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K l E I N  D O r PJ E
Île d’Orléans is een eiland - 34km lang en 
8km breed - in de rivier Saint-Laurent. 
Met zijn 6.900 inwoners is het er door-
gaans vrij rustig, al trekt het in de zomer 
heel wat toeristen. 
 
Het dorpje Sainte-Famille, waar de Micro-
brasserie de l’Île d’Orléans gevestigd is, is 
het oudste dorp op dit eiland. De geschie-
denis gaat terug tot 1661 en dat merk je 
aan de gebouwen. Hier staan nog heel wat 
stenen huizen uit de tijd van het Franse 
regime. Ook de dorpskerk is met haar rode 
dak heel opmerkelijk.

U N I E K E  V E r H A l E N 
A c H T E r  U N I E K E  B I E r E N
De oprichters van de microbrasserie maak- 
ten van die rijke eilandgeschiedenis dank-
baar gebruik. Elk van hun tien bieren 
draagt de naam van een persoon uit dat 
verre verleden. Zo verwijst het bier ‘Abel 

Turcault’ naar de molenaar die in de 17de 

eeuw op het eiland woonde, en ‘François 
et Marie de Verchères’ was het eerste kop-
pel dat hier, in 1669, officieel in het huwe- 
lijk trad. Of alle bieren een aantoonbaar 
verhaal hebben, dan wel op volksgeloof zijn 
gebaseerd, is niet duidelijk. Ene ‘Eléonore 
de Grandmaison’ spreekt met haar vier 
mannen en tien kinderen alvast wel tot de 
verbeelding.

De Franse veroveraars noemden het ei-
land in de 16de eeuw ‘Île de Bacchus’, naar 
de vele druiven die hier in het wild groei-
den. Ook nu nog staat het eiland bekend 
om zijn vele wijngaarden, zijn appel-
boomgaarden, zijn aardbeienteelt en zijn 
productie van esdoornsiroop. De bijnaam 
van het eiland is ‘Tuin van Québec’.

Weetje
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Pig Roast

Op fb.com/letseatpork ontdek je alles over de eigenzinnige visie van christian

E
en piepklein, landelijk dorpje. Een 
malse, groene lap grond. Overal 
picknickdekentjes. Een tent waaruit 
jazz uit de jaren ’20 weerklinkt. Hila- 
riteit op het  springkasteel… Zit je al 

in de juiste sfeer? Dan ben je helemaal klaar 
voor de ‘Pig Roast’ in Wakkerzeel. 

Sinds 2011 organiseert Christian Ver-
schaeren dit jaarlijkse evenement. De ma- 
nier waarop hij dat doet is creatief en eigen-
zinnig. De varkens, aangekocht bij een loka-
le boer, gaan namelijk integraal de grond 
in, waar ze gerookt worden tot ze gaar zijn. 
Een arbeidsintensief kookproces dat twee 
dagen duurt en dus ook beslag legt op de 
slaap van de organisatoren. De tempera- 
tuur van het vlees moet immers voortdu- 
rend gecontroleerd worden. 

Het resultaat stáát er dan wel: traag gerookt 
en getrokken varkensvlees, met daarbij gro-
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E
en heerlijk warme zomerzon, 
zwoele beats op de achter-
grond, de voetjes in het zand 
en … een heerlijk verfrissende 
Mystic in de hand.

Zo zag de zomer er in 2016 uit voor 
Mystic!

te augurken en huisgemaakte koolsla. Doe 
daarbij nog een fris getapte Primus en het 
plaatje is helemaal compleet.

Christian en zijn Pig Roast liggen helemaal 
in lijn met de portretten die Primus graag 
schetst. Dus werd er tijdens deze editie 
Primus getapt en, voor de kleinsten, fris-
dranken van Brouwerij Haacht. 

mystic 
summer
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throwback to the twenties



19

D
e tweede editie van het snel groei-
ende festival Paradise City was, on-
danks het slechte weer, opnieuw een 
groot succes.

Net als vorig jaar waren wij hier aanwezig 
met Primus. Nieuw dit jaar was dat er ook 
Ommegang werd aangeboden. Niet alleen 
op de festivalweide, maar ook - en vooral - 
in de restaurantzone op het ‘eilandje’ ach- 
ter het kasteel. Die restaurantzone was in 
handen van niemand minder dan tv- en la-
dychef Sofie Dumont. Zij liet haar gasten 
genieten van een heerlijk driegangenmenu 

waarbij gezond en duurzaam eten voorop 
stonden. Sofie gebruikte daarvoor zoveel 
mogelijk lokale gewassen van plaatselij- 
ke boeren, kruiden die op het domein zelf 
groeien en kwalitatieve streekproducten.

Bij het dessert serveerde Sofie een originele 
biercocktail, bereid met Belgische schuim- 
wijn, sneetjes jonagold, vlierbloesem- 
bloemen, rozenblaadjes en een takje tijm. 
Het geheel werd afgewerkt met een half 
flesje Ommegang. Een verfrissende com-
binatie die bij iedereen in de smaak viel.

Breng een innoverende en ecologische aanpak, een straffe line-up en 
een enthousiast publiek samen in de groene omgeving van een uniek 
kasteeldomein. Voeg er dan vijvers, eilandjes en een vleugje romantiek 
aan toe en je hebt het recept voor twee dagen puur festivalgenot in 
het Vlaams-Brabantse Perk.

Ommegang cocktail

Paradise 
city Festival

Omdat Paradise City staat voor 
duurzaam genieten, ontwikkelden 
we voor de gelegenheid een unieke 
Ommegang ‘giant swing’ met gere-
cycleerde en recycleerbare mate- 
rialen. De schommel stond naast de 
restaurantzone op het eilandje en 
liet de bezoekers heerlijk nagenie- 
ten van hun culinaire ervaring, met 
zicht op de festivalweide.

mega Schommel

by Sofie Dumont
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Opgeladen 
in het 
zadel

Wereldrecordhouder
Het was een bijzonder jaar voor een van onze medewerkers in de 
bottelarij. Een beetje ongepland werd Nico lamarque (26) immers 
wereldkampioen in een wel heel bijzondere discipline.

H
et begon allemaal met een onschul- 
dig YouTube-filmpje,” vertelt Nico. 

“Ik had gezien dat iemand 200 
flesjes opende in 1 minuut en 20 
seconden, en ik dacht dat ik dat wel 

kon kloppen. Dus vroeg ik mijn collega’s 
om het te filmen en te timen.”

Nico’s poging werd een succes: hij zette 
een officieuze recordtijd van 0:58:40 neer 
en plaatste het filmpje op zijn YouTube- 
account. Het duurde niet lang vooraleer 
de nationale kranten het filmpje oppik-
ten. Nico werd gecontacteerd door VTM 
en hij mocht zijn stunt nog eens overdoen 

bij Brouwerij Haacht

Elke productierun van bier of fris-
dranken wordt na het afvullen in 
flesjes nauwgezet gecontroleerd op 
kwaliteit of technische mankemen- 
ten. Alle flesjes die ook maar de 
minste afwijking vertonen, worden 
verzameld en om de zoveel tijd 

‘vernietigd’: de flesjes worden ma-
nueel geopend door Nico en zijn 
collega’s, leeggegoten en gewassen. 
De flesjes met een technische af- 
wijking worden vernietigd, de an-
dere worden opnieuw gevuld met 
heerlijk vers bier.

Verspilling van bier?
Niet hier!

voor televisiekijkend Vlaanderen in het 
programma ‘Zijn er nog kroketten?’ Een 
gerechtsdeurwaarder legde zijn nieuwe 
recordtijd vast op 55 seconden!

EN DAAr BlEEF HET NIET BIJ...
Sinds 2009 staat het officiële record in 
het Guinness Book of Records op naam 
van de Italiaanse Raffaele Quaranta: 96 
flesjes binnen de minuut. Je hoeft geen re-
kenwonder te zijn om te weten dat dit voor 
Nico kinderspel is. Dus trad hij in oktober 
aan in de preselecties van ‘Belgium’s Got 

Talent’ om, opnieuw in het bijzijn van een 
gerechtsdeurwaarder, zijn record te 
verstevigen. Binnen de opgegeven 
tijd wist hij maar liefst 210 
flesjes te openen. Dat is meer 
dan een verdubbeling van het 
officiële record!

Om nu ook effectief in het Guinness 
Book opgenomen te worden zal Nico nog 
heel wat officiële stappen moeten onder-
nemen. Wij zijn alvast trots op onze wereld- 
recordhouder.

“
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Nieuwe
siroperie

E
lektrisch fietsen zit in de lift. Met een elektrische fiets lijkt het alsof je continu met de 
wind in de rug fietst, wat aangenamer trappen is. En als je nu denkt dat dit vervoermid-
del alleen populair is bij ouderen of mensen die het fysiek wat moeilijker hebben… Mis!

Steeds meer jonge mensen kopen een elektrische fiets om sneller en comfortabeler 
naar het werk te gaan. Die trend merken we ook op bij onze werknemers, want het aantal elek-
trische fietsen in onze fietsenstalling groeit gestaag. Daarom investeerden we dit jaar in vier 
elektrische laadpalen met elk twee oplaadpunten. Onze e-bikende werknemers kunnen hier 
tijdens het werk gratis hun fiets opladen. Gratis, inderdaad, want de laadpalen worden gevoed 
door de groene stroom afkomstig van onze zonnepanelen.

En het kan nog altijd beter. Zo’n 70% van onze collega’s woont op een afstand waarbij dagelijks 
woon-werkverkeer per fiets perfect mogelijk is. Wij hopen dus met onze laadpalen nog meer 
collega’s op de fiets te krijgen. Want naast hun gezondheid komt dat ook de dagelijkse files en 
het milieu ten goede. 

Opgeladen in het zadel

H
et oude wijnmagazijn bevond zich on- 
der onze bottelarij, meer specifiek 
onder de afvullijn van onze VAL- 
waters en frisdranken. Dit was dus de 
ideale plaats om een nieuwe sirope- 

rie in onder te brengen. Al kwam er wel wat 
voorbereiding bij kijken: de vloer van het ge- 
bouw moest eruit om de nodige funderingen 
voor de installatie en alle leidingen te kun- 
nen plaatsen. Daarna werd de hele ruimte hy- 
giënisch afgewerkt met vloer- en wandtegels.

Ook een volledig nieuwe uitrusting voor de 
waterbehandeling vond hier een plaats. En 
achter het bestaande gebouw werd nog een 
extra ruimte bijgebouwd. Hier bevinden 
zich de opslagtanks voor de andere ingre-
diënten die nodig zijn om de frisdranken aan 
te maken.

De nieuwe installaties werden al gedeel- 
telijk in gebruik genomen in september 
2016.

Eind 2014 verhuisde ons wijnmagazijn naar de grotere en beter  
geklimatiseerde nieuwbouw langs de Wespelaarsesteenweg. Zo kwam 
het vroegere wijnmagazijn leeg te staan. Dus gingen we voor deze 
ruimte op zoek naar een nieuwe bestemming.

Sirope... wat?
Frisdranken bevatten onder meer 
vruchtenextracten, aroma’s en sui- 
kers. In de siroperie worden eerst 
alle ingrediënten gemengd tot si- 
roop. Deze siroop wordt gemengd 
met de juiste hoeveelheid natuur- 
lijk mineraalwater, afkomstig uit 
onze eigen, 150m diepe bron.
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Missy Sippy  
Kom binnen en voel hoe de blues 
je volledig inneemt. De vele oude 
foto’s, de muziekinstrumenten, 
alle andere details in de inrich- 
ting... het plaatje klopt helemaal.

Zeker doen 
Kom eens langs voor een van de vele 
live concerten: boogie, blues, soul of 
swamp? Het kan allemaal!

Uitbaters 
Marie Follebout & Jelle de Boevé

Klein Turkije 16, Gent
www.missy-sippy.be

Sint-Jozef 
Sint-Jozef is recent in een nieuw 
jasje gestoken en daarbij hoort 
een unieke wand waarop het 
brouwproces van onze Tongerlo 
abdijbieren staat uitgebeeld. 
Vanop het terras heb je zicht op 
de basiliek van Scherpenheuvel. 

Goed om weten 
Voor de vele fietstoeristen is er een 
fietsstalling, mét oplaadpunten voor 
elektrische fietsen.

Uitbaters 
Anne & Jef Swolfs-Van Uffelen

Albertusplein 10, Scherpenheuvel
www.brasseriesintjozef.be

Kerkstraat 26, Heusden (limburg)
www.komeenskieken.be

Kom eens kieken 
Dit is pure, authentieke gezellig- 
heid! Van inrichting tot menukaart: 
werkelijk alles staat  in het teken 
van de kip en het ei. Wat was er nu 
eigenlijk eerst? 

leuk detail 
‘Echt oud volk’ kan volgens de kaart ook 
genieten van de kleinere kinderporties.

Uitbaters 
Marc Truyers & Brigitte De Jonge



Na een kleine twee maanden van verbouwingen, kon het grote publiek 
op 11 maart 2016 eindelijk kennismaken met de nieuwe inrichting en een 
nieuw concept van onze huiszaak, Brasserie Brouwershof. 
En of dat in de smaak viel!

E
nkele aanpassingen waren heel op- 
vallend. De boventoog en de muur 
tussen toog en zaalgedeelte gingen 
eruit. Dat creëerde een effect van 
ruimte en een mooier overzicht 

over de hele zaak. In de veranda zorgen een 
plafond en een originele, houten zonwering 
voor een betere temperatuurregeling en 
akoestiek, en voor meer gezelligheid.

Schilderwerken, meubilair en decoratie ma- 
ken het geheel af. Daarbij horen heel wat 
foto’s uit het rijke verleden van de brouwe- 
rij en haar omgeving, en ook een originele 
kroonluchter, gemaakt uit koperen bui-
zen. Een duidelijke link naar het brouwers- 
ambacht en de koperen brouwketels. Ach-

Historisch, hartelijk, heerlijk
Nieuw concept Brasserie Brouwershof

ter de schermen werd ook de keukeninrich- 
ting grondig aangepakt om efficiënter te 
kunnen werken.

Met het nieuwe concept willen we de 
bezoekers terugbrengen naar de ‘tijd van 

toen’. De tijd waarin Eugène De Ro, de 
stichter van onze brouwerij, in dit prach-
tige pand woonde. Hij genoot er dagelijks in 
zijn salon van een van zijn zelf gebrouwen 
bieren. Daarbij koos hij zijn bier altijd heel 
bewust in functie van zijn maaltijd. Een 
beetje foodpairing avant la lettre, zeg maar.

Vandaag, ruim 100 jaar later, treedt Bras-
serie Brouwershof in de voetsporen van 
Eugène De Ro. Bij elk gerecht kunnen onze 
biersommeliers je een suggestie doen voor 
het bijpassende bier. Meneer De Ro zou 
zich hier, net als de klanten van de brasse-
rie, zeker en vast thuis voelen.

Provinciesteenweg 10,  3150 Wespelaar - reserveer via www.brasseriebrouwershof.be of 016 60 71 26

Brasserie Brouwershof stelt je bij elk gerecht het best 
passende bier voor. De klanten voelen zich als het ware 
verwelkomd in de huiskamer van de brouwer.

De keuze van de brouwer
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H
ou je van lezen? Dan ben je hier aan 
het juiste adres! Le Bal Infernal her-
opende zo’n anderhalf jaar geleden 
met een heel nieuw concept.  

Ontelbare tweedehands boeken en strips 
sieren de wanden en je kan hier ongestoord 
de hele namiddag zitten lezen. Zelfs op het 
toilet valt er wat te lezen!

Kammerstraat 6, Gent - www.lebalinfernal.gent

Le Bal 
Infernal
Used book café

Origineel 
De boekenkast vernieuwt zichzelf, 
want wie een boek meebrengt kan 
dat gewoon ruilen met een ander 
boek uit het rek.

Uitbater 
Pieter Ericx

Entourage 
Dit is dé cityclub van Hasselt. 
Elke vrijdag en zaterdag zetten 
de beste dj’s je tot in de vroege 
uurtjes aan het dansen. 
In het bijhorende restaurant 
trekken vooral de authentieke, 
historische gewelven de aan-
dacht.

Opmerkelijk 
Primus wordt hier getapt uit 1000 
liter-tanks!

Uitbater 
Serge Byloos

Persoonsstraat 40, Hasselt
www.entouragehasselt.be/cityclub
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Bar Popular 
De lezers van Het Nieuwsblad 
verkozen Bar Popular in 2016 tot het 
beste café van Vlaanderen. 
Begrijpelijk: de unieke mix van een 
bruine kroeg met een latin dipsausje 
zorgt voor een zwoele sfeer. De gezellige 
Vismarkt maakt het geheel af.

Zeker doen 
Kom hier langs op een lange, warme 
zomeravond en geniet op het terrras van 
de gezellige drukte en zomerse muziek.

Uitbater 
Raf Pauwels 

Vismarkt 1 - 3, mechelen
www.facebook.com/barpopular
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Lemon Bar
Music, drinks & good vibes, dat is 
het motto van de Lemon Bar. 
De enorme verzameling email-
borden, maakt van deze hippe zaak 
een echte place to be.

Extra 
Het zaaltje is regelmatig open voor 
muziek- of comedyoptredens.

Uitbaters 
Sofie Verstraeten & Ben De Kestelier

Stationsplein 7, Wetteren 
www.lemonbar.be

The Spotlight 
The spotlight is ook letterlijk een 
spotlight! In het oude statige herenhuis 
in hartje Bree kan je terecht voor een 
voortreffelijk geserveerde Primus en 
heel wat activiteiten. Zo worden er 
regelmatig optredens van stand-up 
comedians georganiseerd.

leuk om weten 
Raf Coppens, Xander De Rijcke en Nigel 
Williams stonden hier al op de planken. 

Uitbater 
Justin Poel

markt 8, Bree
www.facebook.com/TheSpotlightBree

The Mezz
Echt hippe zaak waar vooral de 
vide in het oog springt. Vanaf de 
verdieping heb je een mooi zicht 
op de authentieke toog en lusters. 
Elke zaterdag zorgt een dj hier 
voor de juiste sfeer.

Te ontdekken 
Het originele terras, opgebouwd uit 
houten kratten en pallets.

Uitbater 
Thomas Fonteyn

Koningstraat 62, leopoldsburg
www.facebook.com/themezz1
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V
oor de Nerofans was 2016 geen goed 
jaar, hun stripheld nam immers 
afscheid van zijn geestelijke vader, 
Marc Sleen.

Het Nerocafé opende al in 2000  de deuren 
ter ere van Marc Sleen en zijn bekendste 
stripfiguur. Sleen woonde immers vlakbij. 
Ook vandaag nog vind je hier talloze ver-
wijzingen naar Nero, inclusief unieke teke- 
ningen van de hand van de meester.

A. Biesmanslaan 1, Hoeilaart 
www.nerocafe.be

Nerocafe
Nero leeft verder

‘t Laak 
‘t Laak is een ruime taverne met 
een even ruim en mooi terras. Op 
de uitgebreide drank- en eetkaart 
vindt iedereen zijn gading. Ze ligt 
in een ideale omgeving voor een 
fiets- of wandeluitstap. 

leuk om weten 
Van hieruit ben je op tien minuutjes 
aan de Abdij van Tongerlo. 

Uitbaatster 
Sandra Wouters

Extra 
Het Nerocafé werd ingericht in het 
oude tramstationnetje, dat veel van 
zijn oude glorie behield.

Uitbater 
Dimitri Fernandes

Grote Steenweg 12, laakdal
www.hetlaak.be

Calimero  
Een gezellige kroeg met veel 
ambiance waar iedereen 
welkom is, Calimero heeft het 
helemaal!

Straf! 
De uitbaatster kent bijna al haar 
klanten bij hun voornaam.

Uitbaatster 
Carina Schiettekatte

Kerkstraat 2, Bazel
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Elk jaar krijgen de tweedejaarsstudenten hotelmanagement aan de VIVES hogeschool Brugge de opdracht om 
een horecazaak fictief op te starten. Voor het academiejaar 2015-2016 zocht de school naar een manier om deze 
opdracht zo realistisch mogelijk te maken. Ze vond die in een samenwerking met onze brouwerij.

W
ij stelden een vrijstaand horeca- 
pand langs de Gentpoortstraat 
in Brugge ter beschikking. De 
studenten moesten zelf de no- 
dige opmetingen doen en de be- 

schikbare ruimtes zo creatief en optimaal 
mogelijk inrichten. Daarnaast moesten ze 
ook hun doelgroep bepalen en een busi-
nessplan uitwerken.

De resultaten waren even uiteenlopend als 
verrassend. Het winnende project werd 

‘Bapas’ van Liese, Lies, Bram en Simon, 
die op een originele manier tapas en bier 
wisten te combineren. De zes dames van 

‘Mash’ kaapten met hun ‘homemade po-
tatoes’ de tweede plaats weg. Derde werd 

‘Toast & Beer’ waar, je raadt het al, de toast 
heruitgevonden werd.

Het hele project bleek een schot in de roos. 
De opleiding van de studenten werd uitge-
breid met praktijkgerichte infosessies, ge- 
geven door ervaringsdeskundigen van onze 
brouwerij. Ook een tapcursus en een brou-
werijbezoek stonden op het programma. 

Studenten richten  
horecazaak in

Buiten het feit dat het leuk is om te wer-
ken met enthousiaste jongeren, staken 
we ook  heel wat op over wat leeft bij de 
jeugd en hoe zij de toekomst van de hore-
ca zien. Projecten als deze geven ons bij-
gevolg de kans om onze huidige horeca-
ondernemers nog beter te ondersteunen 
op het gebied van advies in trends in de 

horeca (inrichting, concepten, werkwijze, 
technieken,…)

Reden genoeg om de samenwerking tijdens 
dit nieuwe academiejaar 2016-17 te verlen-
gen. Dit keer werken de studenten rond een 
pand gelegen aan ’t Zand in Brugge. Wij kij- 
ken al uit naar de nieuwe ideeën!
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E
xtra Time is een typisch sportcafé waar naast de sport uiteraard ook de ontspanning 
centraal staat. De zaak wordt al 30 jaar (!) uitgebaat door Christoph, die er al op z’n 
20ste mee begon en nog steeds met dezelfde grote drive de zaak uitbaat.

In het sportcentrum kan je bijna alle sporten beoefenen: van boksen tot basket, van klim-
men tot joggen op de Finse piste. Er is zelfs een echte wielerpiste. Dit uitgebreide aanbod 
zorgt ook dat het cliënteel van Extra Time zeer verscheiden is. Kinderen spelen er volop, 
terwijl de ouderen een kaartje leggen en de jeugd er geboeid naar haar favoriete sportwed-
strijd kijkt. Een zaak met een hart…een sporthart!

Nijverheidsstraat 112, Assebroek

Extra Time
Primus in de verf gezet

Ravenstein 
Een charmant volkscafé, dat is 
hoe je Ravenstein het best kan 
omschrijven. Zowel jong en oud 
zijn er welkom. 

Extra 
Het biljarten staat hier centraal, 
letterlijk én figuurlijk.  

Uitbaatster 
Peggy De Clerck 

Provinciale Steenweg  55, SchelleKruispad 2a, rijkevorsel - www.jhdewauwel.be

Jeugdhuis De Wauwel 
De leden hebben eigenhandig het nieuwe 
interieur gerealiseerd na ideeën te heb-
ben uitgewisseld met Brouwerij Haacht.

Zeker doen 
De ruimte geeft mogelijkheid tot het 
bouwen van onvergetelijke feestjes. Check 
zeker de agenda op de website.

Verantwoordelijke 
Diede Van Dun 

Ambachtslaan 7, Brecht
www.sporthal-dering.be

Sporthal De Ring 
Een echt sportcafé met prachtig 
zicht op de sporthal. 
Je kan er ook lekker genieten 
van het zonnetje op het mooie en 
grote Keizer Karel-terras.

Zeker doen 
De zaak is gelegen langs allerlei 
prachtige fietsroutes.

Uitbater 
Luc De Coster 

Origineel 
Samen met de uitbaters ging 
Brouwerij Haacht op zoek naar 
originele beschilderingen voor 
de muren en de bar.

Uitbaters 
Christoph Saron & Annick Minnebo
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Horeca 2020

caféhouders 
opvallend 
optimistisch  
over de 
toekomst

De media staan er bol van: door alle nieuwe regelgevingen in de horeca 
en rond alcoholgebruik, heeft de sector het moeilijk. Omdat de horeca 
onze belangrijkste doelgroep is, voelen wij ons uiteraard nauw betrokken 
bij die problematiek. Daarom werd in opdracht van Brouwerij Haacht een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd onder de horeca-uitbaters.

H
et onderzoek werd uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Datastories en 
trachtte een antwoord te vinden op 
volgende vragen: wat maakt uitba- 
ters vandaag de dag enthousiast, 

wat zien zij als de grootste uitdagingen in 
het huidige horecamilieu en wat zijn hun 
toekomstverwachtingen?  Hoe zien zij de 
sector verder evolueren? Welke inspanning 
verwachten zij nog van onze regering? En 
van andere leveranciers of partners, …?

Het onderzoek werd gevoerd in 2 fases. In 
een eerste fase werden vier groepsdis-
cussies gehouden met telkens acht à tien 
horecaprofessionals. Met hun opmerkingen 
konden we, in een tweede fase, een repre- 

sentatieve enquête opstellen die we af-
gelopen zomer voorlegden aan zo’n 380 
horeca-uitbaters. We ondervroegen dus 
een poule van zo’n 420 uitbaters, met zeer 
uiteenlopende profielen: jong en oud(er), 
Haacht-klanten en uitbaters die verbon-
den zijn aan onze concullega’s, zaken 
zonder enige brouwerijverbintenis, … Dus 
ook uitbaters die tot dan toe nog nooit met 
Brouwerij Haacht hadden samengewerkt. 
Want alleen zo komen we tot objectieve 
conclusies.

Hun bijdrage aan dit onderzoek bleek bij- 
zonder waardevol. Alles werd grondig ge- 
analyseerd en enkele punten vielen meteen 
op: de gemiddelde uitbateris niet meer 

De cijfers

72%
is tevreden met 
zijn job

96% haalt deze 
tevredenheid uit het 
contact met klanten

76%
werkt meer 
dan 40u per week

35%
voorspelt verdere 
groei voor zijn zaak

zo jong, klopt heel veel uren en vooral… 
hij is optimistisch over de toekomst, 
zeer gemotiveerd en doet zijn werk 
ontzettend graag. En daar begint natuur- 
lijk alles mee.
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‘t Bloemenhuisje 
Achter de gevels van deze oude 
hoeve schuilt een charmante bras-
serie. Voor de kleinsten is er een 
leuke speeltuin, waardoor 
‘t Bloemenhuisje een ideale plek 
is voor allerhande familiefeestjes.

Straf!  
Chef Mathieu Tijtgat kreeg in 2014 
vanwege Horeca Vlaanderen de titel 
van ‘meest talentvolle kok’.

Uitbater 
Christof Vanderspurt 

Albert rodenbachstraat 46, Oostkamp
www.tbloemenhuisje.be

Kaai 17  
Dat een oud fabrieksgebouw veel 
facetten kent, wordt hier nog 
maar eens bewezen. Verspreid 
over de verdiepingen vind je hier 
drie zalen, geschikt voor alle 
soorten feesten en evenementen.

Opmerkelijk 
De moderne inrichting, met oog voor 
detail, smelt perfect samen met het 
historische karakter van het pand.

Uitbaters 
Steven Roseel & Bruno Clemens

Liefdadigheidstraat 1, Aalst
www.kaai17.be

Rochus 
Een gezellige en verzorgde taverne met 
uitstekende gerechten, degustatiebieren 
op vat en een uitgebreide wijnkaart.

Goed om weten 
De zaak is recent volledig gerenoveerd.

Uitbater 
Robbi Deveen 

Gemeenteplein 24, Huldenberg
www.rochus-huldenberg.be
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Dageraadplaats 2, Antwerpen
www.bar-salon.be

Bar Salon 
Heel hip ingericht, maar tegelijk 
een gezellig, huiselijk sfeertje, met 
bijpassende jazz op de achtergrond.

Zeker doen 
Ga er eens langs in de late uurtjes en 
leef je uit op dansbare klassiekers.

Uitbaters 
Tim Boydens, Dennis Bertels, 
Nathan Horemans

Havana Café
In een authentieke cubaanse sfeer 
kan je hier genieten van swingen-
de salsabeats en heerlijke mojito’s.   

Extra 
Katrien werkte in het verleden als 
horecapromotor bij onze brouwerij.

Uitbaters 
Liesbeth & Katrien Claes

Kooidries 4, Heusden (limburg)
www.facebook.com/
havanacafeheusden
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Cafe Eldorado

lindeveldstraat 30, Zandbergen

vijftig jaar tappen 
zonder één dag vakantie

V
andaag, 50 jaar later, staat Marie- 
Jeanne hier nog steeds achter de tap- 
kraan. In al die jaren was Eldorado 
letterlijk nog geen dag gesloten. “Al-
leen op maandag draai ik pas om 

15 uur de deur los,” vertelt de vlotte café- 
bazin. “Alle andere dagen kunnen mijn klan- 
ten hier al vanaf 9 uur terecht. Vakantie of 
ziekte, dat ken ik niet. Ik kan mijn klanten 
toch niet in de kou laten staan?”

Zelfs toen Marie-Jeanne 25 jaar geleden 
haar café liet verbouwen, dacht ze niet aan 
sluiten. Ze schoof een extra tafel en wat 
stoelen bij in de keuken, zodat haar klanten 
nog via de achterdeur hun dagelijkse pint 
konden komen drinken. Het moet gezegd 
worden: Marie-Jeanne is van een sterk ras.

Het is weinigen gegeven om 50 jaar horeca- 
uitbater te zijn, dus vonden we dat Marie- 
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Jeanne in de bloemetjes mocht gezet wor- 
den. Haar bierhandelaar (dranken Pede) en 
een delegatie van Brouwerij Haacht brach-
ten haar een bezoekje en overhandigden 
haar onder andere een gepersonaliseerde 
spiegel.

En wat de toekomst betreft is Marie-Jeanne 
heel vastberaden: er zal nog veel bier ge-
tapt worden!

28 oktober 1966. Voor de 18-jarige marie-Jeanne maudens gaat een 
droom in vervulling. Die dag opent ze in Zandbergen voor het eerst 
de deur van haar café Eldorado.
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D
icht tegen het centrum van Duin- 
kerke vind je een mooi gebouw:          
le 28. Hier huist een mooie en gezel-
lige bar/brasserie waar je heerlijke 

tapas kan eten en je helemaal kan onder-
dompelen in de latinosferen.

28 rue des Sœurs Blanches, Dunkerque  
www.facebook.com/le28DK

Le 28
swingende tapas

L’Estaminet de Comines 
L’estaminet de Comines is een 
heel gezellige , authentieke zaak! 
Als je binnenstapt, lijkt het alsof 
je in een Frans brasserietje uit 
de vorige eeuw komt. 

leuk om weten 
De gevel is beschermd, zelfs de voor-
deur mag niet vervangen worden. 
De uitbater heeft dat karakter behou-
den en heeft er een eenvoudige en 
zeer aangename zaak van gemaakt.

Uitbater 
Jean-Luc Fournier

10 Grand Place, Comines
www.estaminetdecomines.com

Zeker doen 
Elke donderdagavond kan je er te- 
recht voor een Salsa Bacchata avond! 
Van 19 tot 21u is er een tapasformule 
en kan je initiatieles volgen, gegeven 
door een professionele dansleraar.

Uitbater
Nicolas Fermon

Les 2 Anges 
Voor bier en wijn, moet je bij Les Deux 
Anges zijn. Deze mooie en gezellige 
wijnbar laat je naast haar wijnen ook 
proeven van enkele  van onze lekkere 
bieren. 

Zeker doen 
Elke donderdagavond kan je er van 19 tot 
21u terecht voor een gratis apéroconcert.

Uitbaters 
Nicolas Duriez & Didier Saloppé

15 rue Albert 1 er, Béthune
www.lesdeuxanges.fr

rocade du Nord, St-Amand les Eaux
www.o-bowling.com/st-amand

O Bowling 
Deze bowlingbar heeft 18 banen 
en een gezellige bar. Je kan er 
ook gezellig iets eten en nakaar-
ten in de lounge.  

Extra 
Krijg je niet genoeg van het 
sporten? Dan kan je nog altijd 
een spelletje billjart of airhockey 
spelen.

Uitbaatster 
Nathalie Dardari
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Dankzij
drie slimme 
voordelen

Afgelopen zomer lanceerden we een nieuw type vaten voor 
de horeca. Deze vaten hebben niets dan voordelen: ze zijn kleiner, 
beter hanteerbaar en zorgen voor verser bier in je glas.

V
eel consumenten verkiezen bier 
van ’t vat boven bier van de fles. 
Voor de uitbater is een vat vaak 
ook praktischer. Snelheid en de 
vrijheid om glazen van 33, 25 of 

20cl aan te bieden, bijvoorbeeld. Maar 
vatenbier moet voldoende rotatie hebben. 
Een vat dat te lang aangesloten blijft, raakt 
overgesatureerd waardoor het bier algauw 
een ‘vol’ gevoel geeft. 

Voor pils, de grote klassieker, zijn vaten 
van 50 liter doorgaans geen probleem. 

Nieuwe ‘slim keg’
geen klein bier

Speciaalbieren hebben meestal een lage-
re rotatie en worden daarom verkocht in 
vaten van 30 of 20 liter.

Sinds juni werden de Keizer Karel-vaten 
van 20 liter vervangen door nieuwe ‘slim 
kegs’ van 15 liter. En dat biedt meteen 
heel wat extra troeven voor onze uitbaters!

Het loont al snel de moeite om op een slim 
keg over te schakelen, zeker als je bedenkt 
dat 15 liter bier ongeveer de inhoud van 
twee kratten met 33cl flesjes heeft.

De slim kegs zijn er voorlopig alleen voor 
onze Keizer Karel bieren. Vele uitbaters 
konden dankzij deze nieuwe vaatjes reeds 
omschakelen van fles naar vat. 

De kleinere glazen van 20 en 25cl bieden 
dan weer het perfecte antwoord op het 
veranderende consumptiegedrag. En met 
hun koosnaampje “Charelke” ben je me-
teen verkocht.

c O m PA c T E r
Het vat is smaller dan een klas- 
siek vat. Hierdoor wordt de hoogte 
onder de toog, in de vatenkoelkast 
of in de kelder maximaal benut en 
kunnen er meer vaten gestockeerd 
worden.

V E r S E r
Doordat het vat sneller leeg is, ligt de 
rotatie hoger. De vaten worden dus 
vaker gewisseld, waardoor het bier 
verser is. En vers bier, dat smaakt 
naar meer!

H A N D I G E r 
Kleiner betekent ook lichter en dus 
makkelijker te hanteren. En toch 
blijft de literprijs hetzelfde. Mooi 
meegenomen!
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B
rasserie De Hompesche Molen presenteert een nieuw en uniek concept: bestel zo 
vaak je wil en geniet van een gezellige avondvullende beleving!

Het Eiland in de Maas is een bijzondere plek. Het heeft niet alleen spannende nieuwe 
natuur langs de grindwinningen en historische dorpen, maar ook een historische molen. De 
Hompesche Molen is namelijk de enige molen in de omtrek die bewaard is gebleven.

De imposante, bijna driehonderd jaar oude graanmolen dateert uit 1722, ligt midden op 
het eiland in de Maas en is de hoogste molen van Limburg. Indrukwekkend zijn de dikke 
muren, de reusachtige houten balken, de raderen en het enorme vernuft waarmee de molen  
is gebouwd.

molendijk 6, Stevensweert - www.hompeschemolen.nl

Hompesche Molen
Een mooi stukje molenhistorie

Goed om weten 
Dagelijks kun je vanaf 17u onbeperkt 
genieten van een keur aan verschil-
lende gerechten. Oude bekenden van 
de kaart maar ook nieuwe, verfris-
sende gerechten.

Uitbater 
Ron Poolen

In d’r proemehook 
Klassieker als in d’r Proemehook 
zal je het niet snel vinden. Het ty- 
pische dorpscafé, waar je ook een 
lekker hapje kan eten, is gelegen 
aan wandel- en fietsroutes en is 
van oudsher het schutterslokaal 
van de plaatselijke schutterij.

Zeker doen 
Het gezellige terras nodigt in de 
zomer uit om te genieten van een 
lekker fris biertje.

Uitbaters 
John & Sonja Vranken

Strucht 77, Schin op Geul
www.facebook.com/IndrProemehook

rimburgerweg 176, landgraaf
www.rimburgerhoeve.nl

Rimburgerhoeve 
Je kan er terecht voor een drankje 
en een hapje en in een sfeervolle 
ambiance lekker nagenieten van 
een rit te paard, wandeling of fiets- 
tocht in de prachtige omgeving.

Zeker doen 
Arrangementen voor mens en paard, 
pensionstalling voor je edele viervoeter, 
mencursussen en nog veel meer.

Uitbater 
Herman Dassen
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mozaique  7B, Bergen
www.facebook.com/BrasserieHenrikus

Brasserie Henrikus 
Een echte brasserie zonder drem- 
pel, waar iedereen welkom is. In 
het weekend kan je er over de kop-
pen lopen, en dat begint al op vrij-
dag want dan is het er marktdag.

Goed om weten 
Hier staan ze altijd klaar om je 
familie-, verjaardags- of bedrijfs-
feestje te organiseren.

Uitbater 
Rik Dickhaut

cauberg 1, Valkenburg aan de Geul
www.den-ingel.nl

Eetcafé D’n Ingel 
Op de bekendste helling van 
Nederland vind je D’n Ingel. 
Een leuk fris ingericht eetcafe 
waar je van op het gezellige terras 
de passage kan gadeslaan.

Opmerkelijk 
Ondanks de jonge leeftijd van 
Romana (23), zit de gastrvijheid er 
bij haar al goed in.

Uitbaters 
Romana Ritzen & Bart Pluymakers

Daalhemerweg 2, 
Valkenburg aan de Geul
www.pumpkevalkenburg.nl

Café ‘t Pumpke 
Gezellig knus bruin café met ver- 
trouwde ambiance. Reeds jaren 
een begrip en vanaf juli 2016 
uitgebaat door Sjors Drissen, 
een bekend gezicht in de Valken-
burgse horeca.

Opmerkelijk 
Het café is gelegen aan het parcours 
van de Tour de France (1990 en 
2006) en het WK Wielrennen (1938, 
1948, 1979, 1998 en 2012).

Uitbater 
Sjors Drissen

Café Marie 
Vaak is het een gezellige huis- 
kamer waar een potje gebiljart 
kan worden. Maar het kan ook een 
feesttent zijn waar de biljart als 
podium wordt gebruikt.

leuk om weten 
Voorheen was het een ‘museum’ van 
een café. Het is opgefrist met respect 
voor het karakter van het oude café. 

Uitbaters 
Mary Waas & Kees Gommers

Dorpstraat 83, Ulvenhout
www.cafe-marie.nl

Café ‘t Pleintje 
Op het gezellige Grendelplein, 
aan de voet van de Cauberg in het 
touristische Valkenburg, vind je 
café ‘t Pleintje.

Zeker doen 
Regelmatig vinden er live optredens 
plaats.

Uitbaters 
Cees van Brenck & Eveline Nulens

Grendelplein 16, 
Valkenburg aan de Geul

Dok 19 
Het terras van Dok 19 werd in 
2016 uitgeroepen tot mooiste 
terras van Breda. Maar dat is 
niet de enige troef: met een zeer 
ruim assortiment speciaalbieren 
en Primus op de tap, hebben ze 
beslist het beste bieraanbod van 
de stad.

Extra 
Uitbater Roger is zytholoog en kan je 
dus perfect adviseren bij je bierkeuze.

Uitbater 
Roger Omers

Haven 19, Breda - www.dok19.nl
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