


THEMA VAN DE PROEFAVOND:

WELKE HEILIGE HEEFT HET BESTE BIER?

WELKOM IEDEREEN!



AGENDA

4 juni Nieuwelingenkoers

26 juni Zomerkriebels  
(T-shirt = gratis pintje)

Bierproefavonden:

• 2 september

• 28 oktober

Darts voor recreanten 
elke maandag en 
donderdag in deze zaal



NIEUWELINGENKOERS

Morgen 4 juni Pinksterenprijs Nieuwelingen

Start om 15u30 vlak voor deze zaal

Parcours van 63 km (18 rondes van 3,5 km) in totaal



Locatie “Beer Tasting Club 
Lummen” is beschikbaar

VOOR WE ERAAN BEGINNEN…

Graag stilte tijdens de presentatie 
zodat alle geïnteresseerden de uitleg 

kunnen horen





BRASSERIE SAINT-MONON

Brasserie opgericht in 1996 door brouwer Pierre Jacob in 
Ambly (Nassogne)

Naam verwijst naar 7de-eeuwse Schotse kluizenaar Saint-
Monon

Pierre is in 1992 afgestudeerd als industrieel ingenieur 
landbouwkunde. 

Na een stage bij Stella Artois en een paar hobbybrouwsels 
in maart 1996 de brouwerij opgericht in de boerderij van 
zijn ouders.



BRASSERIE SAINT-MONON

Eerste bier op de markt was de Saint-Monon
Amber 

In oktober 1996 bier op de markt gebracht met 
honing van 6 verschillende lokale imkers er in 
verwerkt ter gelenheid van zijn trouw 

Boerderij en brewpub in Nassogne



BRASSERIE SAINT-MONON

Vernieuwd logo en slogan ‘Soyez mémorable’ 

Lokale ingrediënten: Bronwater, honing van lokale imkers, 
Gerny-tarwe (dezelfde tarwe die Rochefort gebruikt) 

Ecologisch: 100% zelfvoorzienend in elektriciteit. De 
filterresten worden gebruikt als veevoeder en alle 
organisch afval wordt gecomposteerd

Heel wat prijzen, meest opvallende: Goud voor St Monon 
Brune op de World Beer Championships in 1998



BRASSERIE SAINT-MONON



LA BELLE FAMENNE

Verwijst naar Famenne streek in de 
Ardennen.Tarwe uit Famenne streek 
gebruikt in dit bier.

915 km2 dat sinds 2018 erkent wordt 
door Unesco als Global Geopark. Eerste 
Belgische Geopark. Ook grotten van Han 
maken er deel van uit.



SAINT-MONON: MUNO VAN 

NASSSOGNE
Muno of Monon (Schotland of Ierland, ca. 600 - Nassogne, België, 
rond 645). Was een heilige van Schotse of mogelijk Ierse afkomst. 

Muno leefde enige tijd als kluizenaar in de Ardennen. Daar 
verrichtte hij missionaire activiteiten onder de plaatselijke 
bevolking in de streek van “Nassonia”. Nassonia was een bron 
langs de Romeinse heirbaan van Tongeren-Bavay (Nassonacum, 
Nassoigne, en uiteindelijk Nassogne) (nabij huidige Rochefort).

Dat viel blijkbaar niet bij iedereen in even goede aarde, want in 
636 werd hij nabij Nassogne, wellicht door rovers, vermoord, naar 
men aanneemt op de plek waar later de naar hem vernoemde kerk 
of mogelijk de kapel van Saint-Monon verrees. In de katholieke 
traditie werd hij vervolgens heilig verklaard.

De collegiale St. Monon is de kerk van Nassogne. De geschiedenis 
gaat dus terug tot ca. 600. De toenmalige bisschop Jean l’Agneau 
van Tongeren en Maastricht liet ter ere van Monon een kerk 
bouwen, waarschijnlijk op de plaats van de huidige kerk.



SAINT-MONON: MUNO VAN 

NASSSOGNE
De huidige kapel dateert uit 1834 en bevindt zich elders in Nassogne. Er 
wordt gezegd dat de kapel zich bevindt op de plaats van de kapel die St. 
Monon zelf bouwde. Er wordt ook beweerd dat de kapel mogelijk op of 
nabij de plaats staat waar St. Monon werd vermoord. De kapel is 
herbouwd na een brand in 1781, waarbij enkele delen zijn behouden. In 
de kapel bevindt zich een gedenksteen (cenotaaf) ter ere van de 
kluizenaar van Nassogne (St. Monon), gedateerd 1639. 

Ook in de buurt van Sint Andrews in Schotland bestond in ieder geval 
tot het einde van de 18e eeuw een kerk, Monon's Kirk geheten, die naar 
Muno was vernoemd.

Meerdere verwijzingen naar Monon zijn terug te vinden in de 
grenssstreek van Ardennen en Famenne . Zo is het zuidelijker gelegen 
plaatsje Muno (gemeente Florenville) eveneens naar hem vernoemd. 

Muno's feestdag is op 18 oktober.  

Tijdens de processie van de Remuages, die jaarlijks wordt gehouden op 
de zondag na Hemelvaartsdag, wordt de schrijn met relikwieën van de 
collegiale naar de kapel gedragen. Hij wordt vereerd door de 
landbouwers voor de bescherming van het vee.



LA BELLE FAMENNE

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Sinaasappel
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Koriander
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Witbier Alcoholpercentage: 5,1%





BRASSERIE SAINT-LAZARE

Brouwer Jean-Philippe Mottoul studeert in 2006 af 
als industrieel ingenieur in de brouwwetenschappen

Jarenlang hobbybrouwer geweest

In 2015 de brouwerij Brasserie Saint-Lazare
opgericht in Mons (Bergen) samen met enkele 
geïnteresseerde investeerders.



BRASSERIE SAINT-LAZARE

Naam verwijst naar de Mont 
Saint-Lazare vlakbij centrum 
van Bergen.

Door de jaren heen 
verschillende logo’s gehad.

Alle bieren naam afgekort met  
BSL##

Mont
Saint-Lazare

Sinds 2019Eind 2016- 2019Begin 2016 – Eind 20162015 – begin 2016



BRASSERIE SAINT-LAZARE

Brouwt ook bier voor en samen 
met derden

Craft-brewery: Veel aandacht 
aan het ambachtelijke en de 
lokale herkomst van zijn 
ingrediënten

Sinds 2018 ook het label van 
Erkend Ambacht 

Marketing Julien Isoard en brouwer Jean-Philippe Mottoul



BRASSERIE SAINT-LAZARE

Ook kazen op de markt waarin BSL010 of 
BSL040 in de melk is verwerkt in 
samenwerking met La Crèmerie de la Gage 
(Soignies).

Sinds 2016 ook barrel aged bieren



BRASSERIE SAINT-LAZARE



BSL006

Bittere IPA met peperige en citrustoetsen

In 2019 ‘Certificate of Excellence’ en in 2021 
Goud op Brussels Beer Challenge en ook goud 
in de provinciale biercompetitie in 
Henegouwen inn 2021

Bevat Chinook hop uit USA. Typische dennen 
en pompelmoessmaak met peperige 
ondertoets



SAINT-LAZARE (LAZARUS)

Lazarus (Latinisering van het Griekse: Λαζαρος, Lazaros, afgeleid van 
het Hebreeuwse: Elʿāzār, Eliëzer, "God heeft geholpen") komt in het 
Nieuwe Testament tweemaal voor:

1. Een persoon in de ‘gelijkenis van de rijke man en Lazarus’ van 
Jezus Christus. Deze Lazarus is een arme bedelaar die ziek en 
overdekt met zweren voor de poort van een rijke man ligt, hopend 
op wat afval van de tafel van de rijke. 
2. Een persoon die door Jezus uit de dood werd opgewekt nadat hij 
vier dagen daarvoor gestorven was. Deze Lazarus was persoonlijk 
bevriend met Jezus en een broer van Martha en Maria van Bethanië.

Vaak naar Lazarus verwezen in literatuur en kunst.

Ook bekend van de uitdrukking "hij is helemaal lazarus" om een 
dronken persoon aan te duiden, en is waarschijnlijk ook ontleend aan 
de Lazarus uit de Bijbel. De parallel is dan dat iemand eerst nergens 
meer toe in staat is (dronken / dood), maar daarvan weer herstelt 
(nuchter worden / opstaan uit de doden).

Lazarus is de patroon van de lepralijders en gaf zijn naam aan 
leprozen, lazaret, de Orde van Sint-Lazarus en de Orde van Sint-
Mauritius en Sint-Lazarus.



BSL006

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Peper
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Gras
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: IPA Alcoholpercentage: 6,5 %





BRASSERIE DE L'ABBAYE DE SAINT-GHISLAIN

Opgericht in 2015 door Jean-Marc Carpentier in 
Saint-Ghislain. 

Chemische ingenieur van opleiding die graag biertjes 
brouwde voor de familie. Na 20 jaar bier te brouwen 
als hobby gestart met eigen brouwerij. 

Lanceert 3 bieren in 2015 ter gelegenheid van Mons 
2015: in 2015 was Mons de culturele hoofdstad van 
Europa. 



BRASSERIE DE L'ABBAYE DE SAINT-GHISLAIN

Naam verwijst naar de voormalig abdij van Saint-Ghislain die 
tijdens WOII volledig verwoest werd door bombardementen. Bieren 
zijn voor het eerst aan het publiek voorgesteld in de tuinen van de 
voormalige abdij.

Logo verwijst naar wapenschild van Saint-Ghislain



BRASSERIE DE L'ABBAYE DE SAINT-GHISLAIN

Na 5 jaar en 5 bieren op de markt te brengen in 
september vorig jaar overgekocht door Brasserie 
Deseveaux.

Voornaamste reden: te veel groei, voor Jean-
Marc Carpentier moest brouwen een hobby 
blijven. 



BRASSERIE DESEVEAUX

Momenteel de 5 bieren van Brasserie de l'Abbaye 
de Saint-Ghislain gebrouwen bij Brasserie 
Deseveaux

Brasserie Deseveaux is opgericht in 2009 in 
Boussu door brouwer Sebastien Deseveaux



BRASSERIE DESEVEAUX

Focust op lokaal productie en biologisch brouwen

Kweekt zelf hop op de velden rondom de 
vierkantshoeve. In de zomer ook mooi terras.



BRASSERIE DESEVEAUX



SAINT-GHISLAIN

De heilige Gislenus  of Ghislenus (Ghislain of Guislan 
(ook Geleyn of Gelinus) was afkomstig uit de Griekse 
stad Athene. Hij was monnik in de orde van de heilige 
Basilius. Hij was ook priester, en volgens sommigen 
zelfs bisschop van de stad Athene.
Een andere bron stelt dat de apostel van Henegouwen 
vermoedelijk een Frank was. Dit is onder meer 
gebaseerd op zijn Frankische naam, die etymologisch 
kleine speer betekent. Hij zou voordat hij in 
Henegouwen kwam ook nog in de streek van Aquitanië 
(Z-W Frankrijk) geleefd hebben.
Na een pelgrimstocht naar Rome belandt hij 
uiteindelijk in het huidige Henegouwen, niet ver van 
Bergen, waar Saint-Ghislain rond 650 een klein 
klooster sticht in een plaats in een bos, dat Ursidungus 
werd genoemd (het latere Saint-Ghislain). 



SAINT-GHISLAIN

Een legende verhaalt hoe de toenmalige koning Dagobert, toen hij in de 
regio op berenjacht was, onder de indruk geraakte van het feit dat de beer 
die hij achtervolgde bij de kluizenaar Ghislenus haar toevlucht zocht. Deze 
legende gaf zo ook een verklaring voor de oudste naam van de plaats: 
Ursidongus ("hol van de beer"). De toenmalige koning Dagobert ontpopte 
zich verder als een groot weldoener voor het klooster. 

Saint-Ghislain werd na zijn overlijden omstreeks 680 begraven in zijn 
eigen klooster, dat sindsdien naar hem wordt genoemd. Een oude 
levensbeschrijving merkt hierover op: "Het is het belangrijkste klooster van 
heel Henegouwen." Uit dat klooster is nu de Noord-Franse plaats Saint-
Ghislain gegroeid. In de middeleeuwen gold Saint-Ghislain als 
bedevaartsoord. Inmiddels is het klooster verdwenen (afgebroken na de 
Franse Revolutie eind 18de eeuw).

Hij is nog steeds patroonheilige van Saint-Ghislain en wordt afgebeeld als 
kluizenaar in de wildernis, als abt of als bisschop. Vaak heeft hij een beer 
bij zich, soms een arend. 

Hij is de beschermheilige van de zwangere vrouwen en wordt aangeroepen 
tegen epilepsie. Feest (1 juni &) 9 (Bisdom Gent) & 10 oktober.



ABBAYE DE SAINT-GHISLAIN TRIPEL HOP

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Tripel Alcoholpercentage: 7 %



PAUZE

AGENDA:

4 juni Nieuwelingenkoers

26 juni Zomerkriebels

Bierproefavonden:
• 2 september
• 28 oktober





SINT HUBERTUS 

Gebrouwen bij brouwerij Roman in Mater 
(Oudenaarde) in opdracht van bierfirma Carlsberg 
Importers uit Ternat.

Gebotteld bij Brasserie des Légendes in Elzele

Voorheen ook in andere brouwerijen gebrouwen

Carlsberg Importers
Brouwerij Roman

Brasserie des Légendes



BROUWERIJ ROMAN

De oudste familiebrouwerij van België. 

Actief sinds 1545!

Officieel een NV sinds jaren 1930

Broers Carlo en Lode Roman zijn al de 14de generatie brouwers in de familie



BROUWERIJ ROMAN

Het verhaal van de brouwerij start in 
1545 bij Joos Roman. Die had in Mater 
(Oudenaarde) een soort bed and 
breakfast avant la lettre genaamd “De 
Clocke”. 

Er was een herberg, een boerderij, een 
maalderij, een mouterij en natuurlijk ook 
een brouwerij. Deze lag langs de 
handelsroute van Duitsland naar 
Frankrijk. 

Tot in de 19de eeuw was het brouwen 
eerder een bijverdienste.



BROUWERIJ ROMAN

De huidige imposante gebouwen en binnenplaats dateren uit 1930. 

Net voor de tweede wereldoorlog bereikte de Brouwerij een 
hoogtepunt met de verkoop van ‘Oudenaards Bruin’, het 
streekproduct bij uitstek, tegenwoordig bekend als Adriaen Brouwer 



BROUWERIJ ROMAN

Brouwzaal uit 1930. Enkel water uit 
eigen bron en zoveel mogelijk hop en gist 
van eigen bodem.

Generator ruimte die gebruikt werd voor 
elektriciteit en ijs te maken.



BROUWERIJ ROMAN



SINT HUBERTUS



SINT-HUBERTUS

De heilige Hubertus van Luik, soms Huibrecht (655-
727), was volgens de traditie de laatste bisschop van 
Maastricht en de eerste van Luik 

In 683 was Hubertus een edelman, nog geen heilige. 
Hij was jong, van rijke afkomst, en verkoos de 
geneugten van het mondaine leven boven het 
belijden van zijn geloof. Uitgerekend op Goede 
Vrijdag ging hij jagen in de bossen van de Ardennen. 
Diep in het bos trof hij een bijzonder uit de kluiten 
gewassen wit hert aan. Het dier keerde zich plots 
naar hem toe toen hij het wilde neerschieten… Op 
dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen 
het gewei. Een stem zei hem naar bisschop 
Lambertus van Maastricht te gaan.

Hij ging in de leer  bij de bisschop en volgde later 
Lambertus op als bisschop en vestigde zich in Luik.



SINT-HUBERTUS

Is een van de meest bekende heiligen, zowel in België 
als Nederland. Honderden kerken, kapellen, kloosters, 
scholen, verenigingen en andere instellingen zijn naar 
hem genoemd. Erg bekend figuur in kunst en literatuur.
Sint Hubertus is ook bekend als patroonheilige van de 
jacht, het bos en het milieu.
Na Sint-Sebastiaan is Sint-Hubertus de meest 
voorkomende patroonheilige van schuttersgilden.
Het drankje Jägermeister heeft als logo het beeld van 
het hert met een kruis tussen het gewei.
Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt 
hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe 
wordt ook het zogenaamde hubertusbrood gezegend. 
Zijn naamdag wordt gevierd op 3 november. Andere 
patroonheiligen van de jagers zijn Sint-Eustatius/Sint-
Eustachius (20 september), Sint-Gilles/Sint-Egidius (1 
september) en Sint-Bavo/Sint-Baaf (1 oktober).
Hubertus = ‘stralende geest’



SINT HUBERTUS TRIPEL BLOND

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Tripel Alcoholpercentage: 7,2%





BRASSERIE DE LA CROIX

Sinds 2007 experimenteerde Vincent Lacroix als 
hobbybrouwer in zijn garage 
In april 2014 samen met zijn schoonbroer Vincent 
Weytjens Brasserie de la Croix opgericht in een 2000 
m2 magazijn in Beyne-Heusay (vlakbij Luik)
Naam en logo van de bieren zijn een knipoog naar het 
ondeugende



BRASSERIE DE LA CROIX

Familiebedrijf: Vincent Lacroix en 
Vincent Weytjens zijn 
schoonbroers en ook de vrouw 
Dominique en zoon Baptiste 
Weytjens werken mee in de 
brouwerij

Rondleidingen en proefsessies

Vincent Weytjens, Baptiste Weytjens en Vincent Lacroix



BRASSERIE DE LA CROIX

Moderne brouwerij met een productiecapaciteit van 2.000 hl per jaar 
en brouwen ook bier voor externe verenigingen

Hun voornaamste waarden: vriendschap, traditie en de tevredenheid 
van onze klanten.



BRASSERIE DE LA CROIX

Sinds 2019 ook sterke drank (eau de bière en gin) en volgende jaar 
willen ze hun eigen whisky op de markt brengen



BRASSERIE DE LA CROIX

Vaste assortiment:



BRASSERIE DE LA CROIX

Limited/tijdelijke bieren:



SAINTE NITOUCHE

Sainte nitouche is niet echt een heilige 
die wonderen heeft verricht

Betreft een persoon met een 
onschuldig en voorzichtig voorkomen 
(‘muurbloempje’, ‘heilig boontje’, 
‘engeltje’, ‘kuis’)

Komt van fonetische samentrekking 
van ‘saint’ (heilige) en ‘ni toucher’ 
(niet aanraken)

Vaak ironisch gebruikt (‘schijnheilig 
boontje’)



SAINTE NITOUCHE TRIPLE

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Alcohol
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Tripel Alcoholpercentage: 9,5%





DE STRUISE BROUWERS

Opgericht in 2001 door Dion Vandeweghe (brouwer), 
Jeroen Steenkiste, Urbain Coutteau (brouwer) en Carlo 
Grootaert in Lo-Reninge. 
In 2010 verhuisd naar Oostvleteren. Voorheen een 
bierfirma die hun bieren lieten brouwen bij Brasserie 
Caulier in Péruwelz en later bij Brouwerij Deca in 
Woesten. 
Sinds 2015 brouwen ze enkel in hun eigen brouwerij.

Deca

Caulier

Struise



DE STRUISE BROUWERS

De naam verwijst naar de plaats waar de 
brouwerij in 2001 werd opgestart: in een 
struisvogel- en vakantieboerderij ‘De 
Noordhoek’ in Lo-Reninge. Officiële naam 
VDACO BVBA.

In 2010 verhuisd naar een voormalige 
school ‘'t Oud Schooltje’ in Oostvleteren 
en daar eigen brouwinstallatie met 
proeflokaal geïnstalleerd. 



DE STRUISE BROUWERS

In 2008 uitgeroepen tot beste brouwerij van de wereld door de bekende 
bierwebsite Ratebeer.com 

In 2020 is ‘Het Oude Schooltje’ uitgeroepen tot de beste in de categorie ‘Brewer
tap room’. Minstens 30 bieren op tap! Sinds de eerste COVID-lockdown het 
proeflokaal helaas gesloten. Proeven gelukkig nog mogelijk in hun bottelshop 



DE STRUISE BROUWERS

1000 hl gistingstanks

>300 verschillende 
eikenvaten uit Frankrijk 
(wijn), Spanje (porto, 
wijn), US (whiskey, 
bourbon), Schotland 
(whisky)...



DE STRUISE BROUWERS



DE STRUISE BROUWERS



DE STRUISE BROUWERS

En zo verder…



SINT AMATUS – VINTAGE 2019

Pannepeut die 2 jaar gerijpt is op 
eiken bourbon vaten van Woodford 
Reserve. 

Woodford Reserve Distillery (sinds 
1812) in Woodford County, Kentucky 
(USA). Eén van de oudste nog 
actieve distilleerderijen in Kentucky. 



SINT-AMATUS

Vrij onbekende heilige - ‘de beminde’
Amatus van Sion leefde in de 7de eeuw in de donkerste 
periode van de Middeleeuwen. Er zijn weinig gegevens 
bekend over zijn leven. Hij was monnik in het Sint-
Maurice klooster in Agaunum (Saint- Maurice en Valais 
in het Zwitserse kanton Wallis), waar hij ook een tijdje 
als kluizenaar leefde. Rond 669 werd hij tot bisschop 
benoemd van Sion (Sitten in Zwitserland). 
Na een conflict met de toenmalige koning van Austrazië, 
de Merovinger Theoderik III, werd hij verbannen uit zijn 
bisdom en nam zijn intrek in het Sint-Fursey klooster in 
Peronne (N-Frankrijk). Daar genoot hij, als gewezen 
bisschop, hoog aanzien bij de monniken. 
Hij stierf in Merville-sur-Lys in 690 en werd er bijgezet 
in het hoofdaltaar van de kloosterkerk, later in de 
kloosterkerk van Douai. Al snel ontwikkelde er zich een 
devotie rond zijn graf. 



SINT-AMATUS

In België is Oostvleteren (Vleteren) de enige 
parochie die Sint-Amatus als patroonheilige 
heeft. De 15de-eeuwse, laat-gotische hallekerk 
met kruisingtoren gaat terug op een romaans 
bedehuis, wat onder meer blijkt uit de herbruikte 
ijzerzandsteen. De kerk in gele baksteenbouw 
moest hersteld worden na ernstige 
beschadigingen tijdens WO I. Sinds 1939 is de 
Sint-Amatuskerk beschermd als monument. In 
1977 werd de kerk volledig verwoest door brand, 
maar ze werd daarna weer heropgebouwd. Bij de 
brand ging ook al het meubilair in de kerk 
verloren.
Amatus wordt afgebeeld als bisschop (met mijter 
en staf), als banneling (met boeien) of soms geld 
werpend in een rivier (uit angst door hebzucht 
verleid te worden). 
Zijn feestdag valt op 13 september.



SINT AMATUS RESERVA

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Alcohol
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Bourbon
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Karamel
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Quadrupel Alcoholpercentage: 10,5%



AGENDA

4 juni Nieuwelingenkoers

26 juni Zomerkriebels  
(T-shirt = gratis pintje)

Bierproefavonden:

• 2 september

• 28 oktober

Darts voor recreanten 
elke maandag en 
donderdag in deze zaal



NIEUWELINGENKOERS

Morgen 4 juni 

Start om 15u30 vlak voor deze zaal

Parcours van 63 km (18 rondes van 3,5 km) in totaal



WELKE HEILIGE HEEFT HET BESTE BIER?

Welk bier was jouw favoriet?

Bier te koop: 2.5 €/stuk

St Amatus: 3.5 €/stuk  



DANK U VOOR UW AANDACHT!!!

Bedankt aan alle helpers achter de toog en in de keuken!





BRONNEN

https://saintmonon.be/nl/home-nl/

https://en.unesco.org/global-geoparks/famenne-ardenne

https://www.saint-lazare.be/

https://abbayedesaintghislain.com/

https://www.saintenitouche.be/welkom

https://www.sthubertus.be/nl

https://www.roman.be/

https://struise.com/

https://saintmonon.be/nl/home-nl/
https://en.unesco.org/global-geoparks/famenne-ardenne
https://www.saint-lazare.be/
https://abbayedesaintghislain.com/
https://www.saintenitouche.be/welkom
https://www.sthubertus.be/nl
https://www.roman.be/
https://struise.com/

