e

1
3
BIERBEURS
zaterdag
14u tot 23u

zondag
13u tot 20u

Nijlense

Gulle Bierdagen

NOTVZW

BIERGIDS

2020
#bierbeursnijlen

www.notvzw.be

fb.com/nijlenonbegrenst

1

Berlaarsesteenweg 128/1
2500 Lier
info@vdbbouw.be
Metropoolstraat 13
2900 Schoten
metropool@vdbbouw.be

Nijlen OnbegrensT (NOT)
Welkom op de bierbeurs!
Dit weekend mag je je laten verrassen door verschillende bieren. En nu je
hier toch bent: Neem je tijd en kom ontdekken wat de brouwers er over
vertellen terwijl je kennismaakt met alle smaken die ze te bieden hebben.
En analyseer je keuze gerust met degene die naast jou van hetzelfde bier
staat te proeven …
Want op die manier past deze bierbeurs helemaal in wat NOT vzw wil
bereiken. Mensen uit Nijlen, Kessel en Bevel (en dit weekend ook verder
daarbuiten) uit hun huis lokken om samen nieuwe dingen te ontdekken.
En weet ook dat de opbrengst van deze bierbeurs gebruikt wordt om een
hele andere doelgroep samen te brengen om buiten nieuwe dingen te
gaan ontdekken. In september organiseren we elk jaar de Kinderspeeldag.
Dus wie weet, tot dan?
Geniet alvast van onze rijkdom aan smaken op de 13e editie van onze
"Nijlense Bierbeurs"
Blijf zeker op de hoogte via
www.notvzw.be en facebook.com/nijlenonbegrenst !
(Voor de ongeduldige genieters: hou 23/24 januari 2021 zeker vrij ;-)

Heb je vragen, opmerkingen, ideeën, lofbetuigingen, ...:
bierboekje@notvzw.be

deel, like, share, maak selﬁes en/of bierﬁes, ...
en post deze op Instagram en Faceboek met

#bierbeursnijlen

Frituur XAROTHI
Bouwelsesteenweg 34
2560 Nijlen
Gsm: 0484/96.78.87
fortune01102019@gmail.com
Ma-Di: gesloten
Wo-Do: 10u-21u30
Vr: 10u-22u
Za-Zo-feestdagen: 16u30-22u

Dagbladhandel THOT

Broechemsesteenweg 105A
2560 Nijlen
Tel.: 0472/26.50.24
Open: Di-Vr: 6u-19u / Za: 7u-18u / Zo-Ma: gesloten

Prijslijst
Toog in de zaal
Kaasschotel
Salamischotel
Gemengde schotel
Frikadel Duroc
Frieten met mayo
Frieten met ketchup
Curryworst

€7,00
€7,00
€7,00
€7,00
€3,00
€3,00
€1,50

Toog aan de ingang
€2,00
Frisdrank
€2,00
Koﬃe / Thee

Kassa aan de ingang
Drankjeton
€1,80
Proefglas
€4,00
Bierboekje
€1,00
Startpakket
€10,00
= proefglas + bierboekje + 3 jetons

Proefglazen kunnen
samen met het bonnetje
aan de toog ingeruild
worden voor €2,-

Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan

Boshoek 45b
2560 Nijlen
Tel: 0495/52.62.55
peter.daems10@telenet.be
www.peterdaemsdakwerken.be

Mollenstraat 52
2520 Broechem
Tel: 0486/06.49.36
info@cv-vermeylen.be
www.cv-vermeylen.be

september t/m juni
ma-di vanaf 10u30
woe-do gesloten
vrij vanaf 16u
za vanaf 10u
zo vanaf 9u

juli-augustus
Specialiteit

Vers bizonvlees

ma-di-woe-do vanaf 10u
vrij vanaf 16u
za vanaf 10u
zo vanaf 9u

Laurys Gewatstraat 79
2560 Nijlen

Tel.: 03/481.94.97
Gsm: 0475/75.31.44
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Dupont
Swinkels Family Brewery
Castalia Craft Beer
Het Anker
Sint Bernardus - Kazematten
Broeder Jacob
De Meester - Grutte Pier
| Bird Brewery - Muifelbrouwerij
Nijlen OnbegrensT (NOT)
De Schieve
Vissenberg
La Corne
Des Légendes
Braus - Den Druppel - Comesier
Val Dieu
Gulden Spoor - De Feniks
Decum
Kompel
Sikaru: Van Eecke, Boon, Huyghe, Roman
| De Koningshoeven, De Landtsheer
Den Bierberg - Den Hopperd

Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan

www.hens.net
........................................................................................................
Katerstraat 112 - 2560 Nijlen
03 411 09 09 - info@hens.net

OPENINGSUREN:
maandag van 13u tot 18.30u
dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18.30u
zaterdag van 9u tot 17u
OPEN OP ZONDAG van 9u tot 12u

Bistro
Feestservice
Afhaal
dinsdag tot vrijdag open van 8:00u, tot ...
zaterdag open van 9:30u, tot ...
Keuken open tot 21:00u
Afhalen alle dagen mogelijk tot 18.30u
maan-, zon- en feestdagen gesloten
tijdens de schoolvakanties open van 9:00u
U kan online reserveren of via 03/411 29 42

Brouwerij
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Titsenbier
Titsenbier ondergaat een hergisting in de ﬂes en wordt op traditionele en natuurlijke wijze geproduceerd, het
voldoet aan de normen van de biologische hygiëne. Titsenbier heeft een alcoholgehalte van 7,5% alc. Het bier
is met gerst gebrouwen, de gerst komt uit de biologische landbouw, ook het mouten gebeurt volgens de
biologische reglementering. Het Titsenbier wordt gebrouwen met water dat regelmatig onderworpen wordt aan
analytische en microbiologische controles.

Bon Voeux
Met zijn koperblonde kleur en zijn ﬁjne hoparoma’s , is de Bons Vœux een bier tegelijk zacht, bitter en fruitig.
Onze selectie van gisten, verbonden aan een lange rijpingsfase met « dry hopping » creëren een typisch en
complex aroma en smaak. Een reële hergisting in de ﬂes, die zich nog lang in uw kelder verder zet, resulteert
in een bier met harmonie en evenwicht doordrongen van verrassende en complexe aroma’s.

www.brasserie-dupont.com
Rue Basse, 5
B-7904 Tourpes

EBU EBC ABV

De Monk's Stout behoort de brouwgeschiedenis van Brasserie Dupont. Gecreëerd in 1950 en in 2011
gerelanceerd, met behoud van de naam en het "retro-etiket".
Dit "zwart" bier is droog en bitter, en het gebruik van "geroosterde mout" mondt uit in geprononceerde koﬃe
en chocolade smaken. De hoparoma's blijven wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Monk's Stout is een bier van
hoge gisting met nagisting in de ﬂes.

5,2%
118
28

EBU EBC ABV

Monk's Stout Dupont

7,5%
13
29

EBU EBC ABV

DUPONT

9,5%
14
31

nieuws.be
Neteland-Kempen

Nnieuws Kempen :
alleen voor échte bierkenners.

redactie@nnieuws.be
tel. +32 (0) 486-760809
BE-2200 Herentals

de vernieuwde cafetaria
aan de ijspiste van
Sport Vlaanderen
Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals

open van
15 september
tot
15 april

Brouwerij
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PALM Session IPA is een verfrissend Belgisch amber bier van 3,5% alcohol en fris bittere hoptoetsen dankzij
het dry hopping proces.

Cornet
CORNET is een blond Belgisch bier met een unieke smaak: krachtig en toch zacht, dankzij de toevoeging
van eikenhouten snippers tijdens het brouwen.

Brugge Tripel
Brugge Tripel is het historisch stadsbier van Brugge. Een krachtige tripel met het traditionele kruidenmengsel
‘Gruut’.

EBU EBC ABV

Palm Session IPA

5,6%
45
9

EBU EBC ABV

Rodenbach Alexander is een legendarisch kriekenbier gemaakt op basis van Rodenbach Grand Cru.

3,5%
20
23

EBU EBC ABV

Rodenbach Alexander

8,5%
8
25

EBU EBC ABV

SWINKELS FAMILY BREWERY 2

5,5%
12
28

PALM - RODENBACH - DE HOORN

www.swinkelsfamilybrewers.com
De Stater 1
NL-5737 RV Lieshout

Fiat garage Hens
Oude bevelsesteenweg 152
2560 Kessel
tel. 03/481.81.24
fax. 03/411.05.95
email: ﬁat.hens@myonline.be
website: www.hens-garage.be
Onze jaarlijkse opendeurdag valt elk jaar op paaszaterdag en -zondag.
Je bent van allen welkom om ons autogamma van dichtbij te komen bekijken.
En hierbij verwennen wij jullie met een warm of een koud drankje en een pannenkoek.

J.E. Claeslaan 48
2560 Nijlen

Tel: 03/481.60.54

Brouwerij

STAND
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Urania "Daughter of Zeus“
Urania, een dochter van Zeus, is de muze van de astronomie. Daarom werd dit donkere, gebalanceerde bier
waar je de donkere sterrenhemel in terugziet naar haar vernoemd. Het bier bevat toetsen van zwarte bes,
citrus en rozijn en heeft een aangenaam hoparoma in de afdronk.
Stijl: Quadrupel // Hops: Bramling cross, Perle (100% Belgische hop)

Thaleia "Sister of Apollo" limited edition 2019
Thaleia is de muze van de komedie. En omdat bier het best tot zijn recht komt op blijde gelegenheden en in
goed gezelschap. draagt deze dorstlesser met een laag alcoholpercentage haar naam. Dit bier is een limited
edition; jaarlijks zal elke batch wijzigen in smaakproﬁel.
Stijl: Gose // Hops: Hallertau Mittelfrüh (100% Belgische hop)

www.castaliacraftbeers.be
De Renne 2 bus 0103
B-8980 Zonnebeke

EBU EBC ABV

Clio, de muze van de geschiedschrijving, pende de namen en daden van grote helden neer in haar boekrol.
Dat maakt haar naam passend bij dit eerder klassieke bier. Tegelijkertijd zal het je verrassen met toetsen van
citrus en een licht peperachtige toets bij de afdronk. De citrussmaken primeren als het bier koud is, de
peperachtige toets komt boven als het bier wat warmer wordt.
Stijl: Golden Ale // Hops: Styrian Goldings, East-Kent Goldings (100% Belgische hop)

7,3%
12
28

EBU EBC ABV

Clio "Sister of Apollo“

9,5%
25
30

EBU EBC ABV

CASTALIA CRAFT BEERS

4,5%
9

Donk 54
2500 Lier-België
Tel.: 0032 (0) 3 488 46 66
Fax.: 0032 (0) 3 488 43 79

Industrieterrein Noord
Blarenberglaan 4/302
2800 Mechelen– België
Tel.: 0032 (0) 15 55 29 45
Fax.: 0032 (0) 15 55 42 91

info@advocatenkantoor-mattijs.be
www.advocatenkantoor-mattijs.be

Brouwerij
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Met dit op ﬂes gerijpte bier van hoge gisting wil Het Anker de liefhebbers van een zwaarder, ietwat kruidig en
verfrissend bier bekoren. Vol bevallige tederheid, met een zuivere en keurige smaak, uitsluitend van bleke
mout bekomen en 100 % natuurlijk. Dankzij een evenwichtig hoppen is de Gouden Carolus Tripel een
aangenaam dorstlessend goudblond bier met een volmondige smaak.
Winnaar van de “Gold Award - categorie tripel“ (2002) en “Best Belgian style tripel“ (2010 en 2012).

Maneblusser
Brouwerij Het Anker besloot voor de Mechelaars een vlot drinkbaar stadsbier te brouwen, dat toch voldoende
pit in zich heeft om met volle teugen van te genieten. Dat werd de Maneblusser: een blond bier van 5,8% alc.
vol. met een licht citrus aroma en een ﬁjne afdronk, gebrouwen volgens de traditionele methode van hoge
gisting.

Boscoli
Foodies en lekkerbekken onder ons weten wat een ‘coulis’ is en hoe dat smaakt. Deze gastronomische term
voor een sausje op basis van vers fruit, heeft ons aan het dromen gezet. Het resultaat is Boscoli:
aangemaakt met witbier als basis en verrijkt met natuurlijk vruchtensap. Een fruitig bier voor de mooie dagen,
de mooie terrassen, de mooie ogen.

Gouden Carolus Hopsinjoor
Gouden Carolus Hopsinjoor vervolledigt het smakenpalet van het gamma Carolus-bieren. “Hopsinjoor” is een
verwijzing naar enerzijds de ﬁguur “Opsinjoor” die verweven is met de Mechelse geschiedenis en anderzijds
de 5 gebruikte hopvariëteiten. De hoppen worden op verschillende tijdstippen toegevoegd tijdens het
kookproces om een maximaal aroma over te houden.
Het bier wordt ongeﬁlterd afgevuld teneinde zoveel mogelijk de hopbitterheid te behouden.

www.hetanker.be
Guido Gezellelaan 49
B-2800 Mechelen

EBU EBC ABV

Gouden Carolus Tripel

EBU EBC ABV

Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse brouwerij Het Anker gebrouwen. Donkere, zeer
evenwichtig gedoseerde karamel- en aromatische mouten zorgen, in combinatie met een traditionele hoge
gisting, voor een uniek bier dat de warmte van wijn en de frisheid van bier verenigt. Na eerdere prestigieuze
onderscheidingen te hebben behaald werd dit bier in 2012 uitgeroepen tot beste donker bier ter wereld
(“World’s Best Dark Ale”).

8,5%
70
16

EBU EBC ABV

Gouden Carolus Classic

11,7%
70
15

9,0%
9,5
22

EBU EBC ABV

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark werd verrijkt met een infusie van Gouden Carolus Single
Malt whisky. Zo ontstaat een uniek bier: krachtig en volmondig met subtiele toetsen van vanille, eikenhout en
chocolade. Een keizerlijk brouwsel om te koesteren.

5,8%
7
20

EBU EBC ABV

Cuvée van de Keizer Whisky Infused

3,5%
15
11

EBU EBC ABV

HET ANKER

8,0%
9
50

Lucky Star BVBA
Industrielaan 3, B-2250 OLEN
Tel: +32 (0)14 22 22 22
Fax: +32 (0)14 22 48 48
E-mail: info@lucky-star.be

Brouwerij

STAND
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St.Bernardus Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op door zijn uitgebalanceerde
zachte en lange nasmaak.
Door zijn discrete bitterheid zeer geschikt voor recepties of bij het aperitief.

St. Bernardus Tripel
St.Bernardus Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op door zijn uitgebalanceerde
zachte en lange nasmaak.
Door zijn discrete bitterheid zeer geschikt voor recepties of bij het aperitief.

St. Bernardus Prior
Dit heerlijke donkerbruine bier van hoge gisting heeft moutig-fruitige volle smaak, een mooie volle schuimkraag
met een nasmaak die de perfecte balans tussen zoet en bitter weet te creëren.

Wipers Times 14 (brouwerij Kazematten)
Wipers Times 14 is het eerste bier van Brouwerij Kazematten. Het is een blond speciaalbier van hoge gisting,
gebrouwen met 4 granen, uitsluitend gehopt met streekeigen hop en afgewerkt met 4 kruiden. De naam van
het bier is een verwijzing naar het soldatenkrantje dat door Britse oﬃcieren werd geschreven en gedrukt in de
kazematten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wipers Times 14 is een blond speciaal bier van hoge gisting,
gebrouwen met vier granen, uitsluitend gehopt met streekeigen hop en afgewerkt met vier kruiden.

www.sintbernardus.be
Trappistenweg 23
B-8978 Watou

www.kazematten.be
Houten Paard 1
8900 Ieper

EBU EBC ABV

St. Bernardus Tripel

EBU EBC ABV

De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren. Een donker bier met een volle,
ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn
zachte volmondige smaak. De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit boordevol
complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk. Wordt aanzien als een van de beste
bieren ter wereld. Origineel recept, sedert 1946 gebrouwen.

10,0%
60
20

EBU EBC ABV

St. Bernardus Abt 12

10,0%
60
20

8,0%
13
25

EBU EBC ABV

De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren. Een donker bier met een volle,
ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn
zachte volmondige smaak. De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit boordevol
complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk. Wordt aanzien als een van de beste
bieren ter wereld. Origineel recept, sedert 1946 gebrouwen.

8,0%
13
25

EBU EBC ABV

St. Bernardus Abt 12

8,0%
50
20

EBU EBC ABV

St. Bernardus - Kazematten

6,0%
18
56

Maatschap. zetel
De Wip 5
2560 Nijlen
Magazijn
Legebaan 143
2560 Nijlen

Siertuinen
Wouter De
Backer bvba

Tel: 03/481.65.21
Fax: 03/464.25.73
Gsm: 0479/97.83.35
swdb@telenet.be

www.siertuinen-debacker.be

Brouwerij
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5 Soorten: Whisky, Calvados, Sherry, Armagnac en Rum
Dit bier wordt verrijkt met een van deze vijf sterke dranken. Vooraf wordt een hoeveelheid van de sterke drank
samen met geroosterde en getoaste eikschilfers in een vat gedaan. Drie weken later is deze mix klaar om in
de helderbiertank toe te voegen. Het resultaat is een perfect huwelijk tussen het bier de Whisky, Calvados,
Sherry, Armagnac of Rum. Een ware verrijking van het bier!

Double Espresso
Dit unieke bier, hergist op ﬂes, werd verrijkt met JAVA koﬃe van de Finca La Pila uit Guatemala. Deze ‘single
estate’ koﬃebonen van de hoogste kwaliﬁcatie groeien op 1500 meter op een rijke vulkanische bodem. Dit
geeft de bonen een rijk aroma en vol fruitige body die gekenmerkt wordt door een toets cacao.Een genotsbier
met een intense en rijke smaak

Gijle Bock
Donker bier met een alcoholvolume van 6,6%.
Tinten van gebrande mout, licht geroosterde cacao, een milde kruidigheid en volle afdronk

Kotmadam
Formidabel blond bier van 6°
Met wulpse en frivole hoptoetsen, een zachte nasmaak en vlotte doordrinkbaarheid

www.broederjacob.be
Beninksstraat 28
B-3111 Wezemaal

EBU EBC ABV

Lazarus houtgelagerde infused beers

EBU EBC ABV

Het eerste Belgische bier waar echte porto aan toegevoegd wordt. Deze tawny porto van het domein Portal
d’Azenha in de Douro vallei in Portugal heeft 5 jaar gerijpt op een eiken vat en heeft in zijn smaakpallet zowel
toetsen van eik, amandel, noot als pruim. Door toevoeging van deze porto krijg je een ware smaakexplosie in
het bier. Dit zorgt ook voor een zeer lange afdronk.

9,0%
120
22

EBU EBC ABV

Double Port

8,5%
16
34

8,5%
21
30

EBU EBC ABV

Een volmondig goudblond abdijbier van 8,5°, warm en krachtig met een ﬂuwelen lange afdronk. De lichte
fruittoetsen van banaan en mango, en een milde kruidigheid en hoppigheid versterkt door 3 Belgische
hopsoorten geven aan dit abdijbier een hemels karakter. Carpe diem en geniet van dit unieke abdijbier van
Vlierbeek

7,7%
90
22

EBU EBC ABV

Vlierbeek Grand Cru

6,6%
60
18

EBU EBC ABV

BROEDER JACOB

6,0%
11
22

Brouwerijen
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DE MEESTER - GRUTTE PIER 7

Sterke Quadrupel van 12% alc

EBU EBC ABV

!! 2 jetons !!

EBU EBC ABV

Douze 12

9,5%
12,0%
-

EBU EBC ABV

Goudblond met een witte schuimkraag.
In de neus: fruitige esters, rietsuiker, honing en bleekmout.
Smaak: moutzoet met een prachtige fruitigheid en een mooie hopbittere afdronk, volmondig.

4,5%
8,5
20

EBU EBC ABV

Meestereske

7,5%
13
29

EBU EBC ABV

Brouwerij DE MEESTER

7,0%
66
15

Brouwerij GRUTTE PIER
Grutte Pier Blond
Een dorstlessend bier met een fruitig aroma, een moutige smaak en een hoppige bitterheid in de afdronk. Dit
bier is geïnspireerd op de Grutte Pier Tripel. Door het lage alcoholgehalte kan je van meerdere bieren
genieten tijdens dezelfde sessie, daarom noemen we dit bier ook wel onze Session Tripel.

Grutte Pier Tripel
De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier nog een boer uit Kimswerd was. De zoetige bitterheid staat
voor de wraak op de Hollanders die zijn vrouw vermoordden.

Grutte Pier Dubbel
Grutte Pier Dubbel is een smaakvol donker bier. Het bier heeft een aroma van donker fruit en banaan. De
smaak is moutig, karamel en zoet met een fruitigheid van banaan, vanille en is een beetje nootachtig. De
afdronk gaat van zoet naar bitter.
Een bier om het hele jaar door van te genieten.

www.gruttepierbrouwerij.nl
Slauerhoffweg 9a
www.brouwerij-demeester.be NL-8912 BH Leeuwarden

Steenbrugstraat 187
B-8530 Harelbeke-Stasegem

Brouwerijen

STAND

Bird Brewery - Muifelbrouwerij 7
EBU EBC ABV

8,7%
78
38

EBU EBC ABV

Dit donkere, kruidige winterbier (8,6%) is perfect voor de koude winterdagen. Zet je favoriete muts op, knal de
Après Ski hits uit de speakers en waan je volledig op de piste!
Met zijn bijzondere kuif, acrobatisch vermogen en onmiskenbare kermisgeluid zou de Kievit niet misstaan op
elke willekeurige après-ski party. Een pure gangmaker!
Country Winner (Strong) | World Beer Awards ’19

9,0%
11
25

EBU EBC ABV

Après Kievit

10,0%
40
30

EBU EBC ABV

Brouwerij BIRD BREWERY

11,0%
27
40

Brouwerij MUIFELBROUWERIJ
Broeder Everardus
Tripel bier vernoemd naar Broeder Everardus uit het Franciscaner klooster in Megen. Rijk van smaak, minder
zoet dan andere tripels met een prominente hop-bittere smaak in de afdronk.

Zuster Agatha Houtgerijpt (Winter 2019)

!! 2 jetons !!

Uitgeroepen tot lekkerste bier van Brabant in 2015 is dit smakelijke en rijke donkere quadrupel bier het
paradepaardje van de Muifelbrouwerij. Gebrouwen met een keur aan donkere speciaalmouten heeft dit bier
een complexe smaakbeleving terwijl de droge afdronk zorgt dat ze toch lekker wegdrinkt.

Beerskey

!! 2 jetons !!

Dit Whiskybier is best of both worlds omdat het de unieke eigenschappen combineert van rijk en krachtig
speciaalbier en een stevig geturfde whiskey.
Beerskey dankt zijn whisky beleving aan het gebruik van geturfde rookmout tijdens het brouwproces.

www.birdbrewery.com
Diemerbospad 1a
NL-1118 PZ Diemen

www.muifelbrouwerij.nl
Vikingenweg 5
NL-5349 BT Oss

DE WARME BAKKER
Bouwelsesteenweg 140
2560 Nijlen
Tel: 04/411.22.82

Openingsuren:
Ma: 6.30-18.00
Di: gesloten
Wo: 6.30-18.00
Do: 6.30-13.00
Vr: 6.30-13.00
Za: 7.00-14.00
Zo: 7.00-13.00

Hobbybrouwers

STAND
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De “Sparrijder” is een stevige tripel met goudblonde kleur en met een licht natuurlijke troebelheid, gebaseerd
op oa pilsmout en met een stevige hopping. Uiteindelijk resulteert dit in een bier met een correcte balans
tussen zoet en bitter, een volmondige en evenwichtige tripel met verrassende aroma’s. Met een
alcoholgehalte van 8,5° en een bitterheid van 30 EBU is het een zalig bier dat zich uitstekend leent om met
een groepje kameraden van te genieten. Schol!

Schele Notter
De Schele Notter laat zich opvallen door de karamelsmaak die bij elke slok volmondig aanwezig is. Na de
aangename karamelsmaak volgt een duidelijke toets van koﬃe die langzaam wegebt terwijl een lange zachte
bitterzoete afdronk de deﬁnitie van de ultieme balans tussen bitter en zoet perfect weergeeft.
De zachte pareling en mooie romige schuimkraag die zich pas laat zien door het ﬂesje vanop voldoende
hoogte in het glas te gieten.

EBU EBC ABV

Sparrijder

8,5%
11
30

EBU EBC ABV

Nijlen OnbegrensT

8,0%
53
33

De „Sparrijder“ werd voor de eerste keer voorgesteld op onze bierbeurs van
2014, en is ondertussen aan zijn 6e brouwsel toe.
Dat brouwsel is gebaseerd op een recept van Yves De Ridder, welbekend in
de wereld van de amateurbrouwers. En Nijlenaar.
De uitgesproken bitterheid van het eerste brouwsel is wat terug geschroefd
(van EBU 34 naar 30). Na de eerste proefbrouwsels samen met Yves De
Ridder worden nu de grotere hoeveelheden Sparrijder gebrouwen en
gebotteld door Guy Pirlot (Kempisch Vuur).
„Na de bierbeurs kwam 'em gelak ne schelen otter thoas“… is waarschijnlijk
een vaak gehoorde zin in de weken na de bierbeurs. Schelen otter werd
„Schele Notter“ en het nieuwe NOT bier had een naam. Het idee voor het
bier onstond op de bierbeurs van 2018… een rondvraag leerde een groepje
Notters dat er nog ruimte was voor een nieuw donker bier. Een dat niet té
zwaar, niet té zoet, niet té alles was. Verschillende proefsessies en een
bezoek aan The Beerlovers Bar (met een grote danku richting Ben) later kon
brouwmeester Peter van brouwerij Vissenberg aan de slag met de (af en toe
zwaar gemarineerde) observaties. Met als resultaat: een evenwichtig donker
bier, minder zoet dan het gemiddelde abdijbier en met een lichte toets van
mokka en karamel.
Notter – Not like any Other…

www.NOTvzw.be
Laureys Gewatstraat 77
B-2560 Nijlen

VZW

Copycenter
Videotheek
Betcenter

Vonckstraat 57/15
2270 Herenthout

Specialist in verenigingswerk

Te: 014/51.74.45

www.solabvba.be

Brouwerij

STAND

9

Deze donkere is met rotsblokken gebrouwen, gerijpt met geschilferde eik van calvados vaten. Prachtig
winterbier.

Schief Bieke - Honingbier
Zacht, niet te zoet blond honingbier met een frisse toets van hop. Gemaakt van honing uit Olmen. Met
rotsblokken gebrouwen.

Schief Gemberbier
Stevige blonde uitschuiver met toetsen van gember. Met rotsblokken gebrouwen.

www.deschieve.be
Oosthamsesteenweg 98
B-2471 Olmen

EBU EBC ABV

Schieve Donkere Calvados Oaked

7,0%
16
26

EBU EBC ABV

Deze tripel is met rotsblokken gebrouwen, dit wil zeggen dat we het bier in het begin laten koken door er hete
stenen aan toe te voegen. Zachte afdronk, lichte carameltoets.

9,0%
101
31

EBU EBC ABV

Schieve Tripel

7,0%
11
28

EBU EBC ABV

DE SCHIEVE

8,0%
16
26

HORECA CENTER

Alle benodigdheden voor
taverne, frituur, sandwitchbar, grootkeuken, ...
Industrieterrein KLEIN GENT
Grensstraat 4 2200 Herentals
Tel. 014 21.32.87—Fax 014 21.33.35
AFHAALCENTER
Atealaan 12a - 2200 Herentals
Tel . 014 21.23.45 - Fax 014 23.16.63

http://www.agoraculinair.be

Een blond biertje. Frisse doordrinker met een fris-bittere afdronk.

Schouwveger²
Donker bier, met een mooie, vette, licht bruine schuimkraag. Aroma’s van koﬃe, mokka en licht kruidig.
Smaak is gebalanceerd tussen zoet, zuur, koﬃe en karamel.
Een echt karakterbier met uitgesproken smaken.

Vissenberg Special - K0007 - Lighthouse IPA
Stevige IPA met zeer hoppig aroma, fruitig, citrus, pompelmoes, mango, passievrucht, exotic. Bittere afdronk,
maar toch ietwat caramel.

Vissenberg Special - K0010 - Smokey
De Smokey is een zwaar, donker bier met een stevig karakter.
Gebrouwen met gerookte en gebrande mout, zonder te overdrijven.
Het geeft het bier een rokerig karakter, terwijl het toch nog aangenaam te degusteren is.

www.brouwerijvissenberg.be
Bouwelsesteenweg 72
B-2560 Nijlen

EBU EBC ABV

Semmeleir

7,5%
16
60

EBU EBC ABV

Een koperblond bier, licht gesluierd, met een grote, witte, rotsachtige schuimkraag die lang op het bier blijft
staan en achteraf mooi aan het glas kleeft. Het aroma is fris hoppig, fruitig met toetsen van citrus en licht zoet
van de mout. De smaak heeft eerst een licht zoete aanzet die overgaat in een stevige fruitige bitterheid. De
body is stevig en prikkelend van de koolzuur. De afdronk is lang en zacht bitter. Kortom, een bier met een
eigen karakter, geschikt voor elke gelegenheid.

6,5%
8
29

EBU EBC ABV

Viswijf

10

9,0%
83
28

EBU EBC ABV

VISSENBERG

STAND

6,0%
18
56

EBU EBC ABV

Brouwerij

-,-%
-

Bier-terminologie
EBC

Dit is de eenheid die de kleur van mout en bier beschrijft. (EBC staat
voor „European Brewery Convention“ en komt overeen met de kleur
van het aantal milliliter jodium opgelost in 100 milliliter water)
EBC waarde
6-9
9-12
12-20
20-30
30-45
45-75
75-120
>120

EBU
IBU
IBE

Kleur beschrijving (zie ook achteraan)
Bleek / Lichtblond
Blond / Geel
Goudgeel
Amber
Koper
Donker koper / Bruin
Zeer donkerbruin, doorschijnend
Zwart, niet doorschijnend

De „European Bitterness Unit“ (gelijkaardig aan de „International
Bitterness Unit“ of de „Internationale Bitter Eenheden“) geeft de
bitterheid van het bier weer. 1 EBU komt overeen met 1 milligram isoalfazuur per liter bier. De EBU en IBU waarde kan licht schillen omdat
de concentratie iso-alfazuur anders bepaald wordt.
Zwak bittere bieren hebben een EBU tussen 5 en 15.
Sterk bittere bieren hebben een EBU boven 40
De biersoort heeft ook invloed op de bitterheid. Een pils met een EBU
van 25 wordt als erg bitter ervaren terwijl dit voor een tripel nog als
vrij zacht beschouwd wordt.
Weetje: „Hoo Lawd“ van brouwerij Dogfish Head Brewery is werelds bitterste bier met 658 IBU.

EBU waarde
5-20
20-30
30-40
>40

Bitterheid beschrijving
Weinig bitter
Bitterig
Bitter
Zeer bitter

De „Alcohol By Volume“ waarde geeft het alcoholpercentage per
ABV volume
weer. (bier met 5% ABV bevat 5cl alcohol per liter). Zonder
ABW vermelding mag je ABV als eenheid aannemen.
In zeldzame gevallen wordt „Alcohol By Weight“ weergegeven.
Omrekenen kan eenvoudig: ABV = ABW x 0,8

Adres:
Broechemsesteenweg 42
2560 Nijlen
Tel : 03 411 02 32
Email: info@wanneshof.be
www.wanneshof.be

Ma & Di Gesloten
Wo 11u30 -22u00 (keuken tot 20u00)
Do 11u30 -22u00 (keuken tot 20u00)
Vr 11u30 -22u00 (keuken tot 21u00)
Za 14u00 -23u00 (keuken van 17u00 tot 21u00)
Zo 10u00 -22u00 (keuken van 11u30 tot 20u00)
Op feestdagen kunnen onze openingsuren
afwijken van het normale

Danny Bernaerts
Woeringenstraat 16a
2560 Nijlen
tel: 03/481.86.96
gsm: 0498/123.466

Openingsuren:
Ma-Di-Do-Vr:
9u-12u / 13u30-18u
Wo: 9u-12u
Za: 9u-15u
Zo: gesloten

La Corne Blonde is een zacht blond waarvan de naam verwijst naar een tragisch verhaal uit 1636 dat zich
afspeelde in de bossen van de provincie Luxemburg. Twee hopsoorten werden deskundig geselecteerd voor
dit kruidig blonde bier, resulterend in een fris fruitig citrusaroma en is zowel zoet als verfrissend. De afdronk is
droog met een bescheiden bittertje. In 2010 won het een zilveren medaille als publieksprijs op een grote
bierwedstrijd in Straatsburg. Ook tijdens andere wedstrijden won het al prijzen.

La Corne (du Bois des Pendus) Triple
De combinatie van een rijke neus en de vlotte drinkbaarheid maken dit een verbazend degustatiebier. La
Corne Triple is een waar genot dankzij een fruitig en fris hoparoma met een vrij uitgesproken bitterheid.
La Corne Triple is een uitmuntend degustatiebier.
Het won dan ook al twee zilveren medailles tijdens een grote bierwedstrijd in Straatsburg en in Australië
behaalde het zelfs al een gouden medaille.

La Corne (du Bois des Pendus) aux Fruits
Eindelijk een écht bier met écht fruit!
La Corne du Bois des Pendus aux fruits is een zomerplezier! Een geur van rood fruit op basis van frambozen
en een frisse fruitige en verfrissende sensatie dankzij de "Red Beard" hop.
Dit suikervrije bier van de EBLY Brewery is een geweldige unieke Belgische brouwerij-ontdekking!

La Corne (du Bois des Pendus) d’ Hiver
Een krachtig, goudbruin bier met 12 graden alcohol. Het zal je gehemelte verrukken met deze houtachtige en
vanille-bourbontonen. De Winterhoorn verwarmt je ziel tijdens alle winteravonden.
Slechts 200 HL productie per jaar!

www.lacorneduboisdespendus.be
Rue Champs Clair 4
B-6860 Ebly

EBU EBC ABV

La Corne (du Bois des Pendus) Blonde

8,0%
18

EBU EBC ABV

Met een uiterst krachtige zwarte robe, een vluchtige romige en beige schuim is de Black Corne een bier om
van te genieten. De neus en de mond onthullen zachte aroma’s van opmerkelijke intensiteit. De smaak is zoet
in de eerste plaats om daarna naar krachtigere chocolade, “vroegere” koﬃe en Butter scotch smaken te gaan.
Noten van pruimen, bramen en gedroogde rode vruchten verschijnen langzaam en eindigen de proeverij. De
bitterheid is laag zodat men de fruitige en speciale aroma’s, die speciale mouten onthullen, kunnen ontdekken.

5,9%
39

EBU EBC ABV

La Corne (du Bois des Pendus) Black

11

10,0%
42

EBU EBC ABV

LA CORNE

STAND

4,0%
15

EBU EBC ABV

Brouwerij

12,0%
30

Goliath winter
Typisch en verwarmend winterbier, genaamd naar de REUS GOLIATH. Rijke smaak van hop en
gekarameliseerde mout. Rond en evenwichtig met droge en verﬁjnde afdronk.

Ducassis BIO
Eerste bier van hoge fermentatie gebrouwen met echt cassissap, geen enkele smaakstoﬀen of siropen
worden gebruikt. Een biologisch bier zonder gluten gebrouwen sinds 2017 rood fruitbier, weinig suiker licht
verfrissend

Saison Voisin
Gebrouwen sinds 1884 naar een origineel recept, streekbiertje. Dankzij een sterke aanwezigheid van hop en
een mooie amber kleur zal dit bier u terugbrengen in de tijd van het boerenoogsten. Droog amberkleurig bier
met een lange bittere afdronk, aroma’s van malt, hop en karamel.

Des Legendes Harmonie
Zacht en rond blond bier, 100% natuurlijk. Zijn design en zijn exotische smaak zullen u verleiden. Ontdekt dit
nieuwe gamma en creëer uw eigen legende. Rond in de mond en aroma’s van exotische vruchten.

www.brasseriedeslegendes.be
Rue du Castel 19
B-7801 Irchonwelz

EBU EBC ABV

GOLIATH blond verwijst naar de REUS GOLIATH. Blond bier met smaken van malt en fruit en een lichte
toets van citrusvruchten licht verfrissend

EBU EBC ABV

Goliath blond

9,0%
11
38
6,0%
7
17

EBU EBC ABV

GOLIATH TRIPEL verwijst naar de REUS GOLIATH
Gouden bier, rond in de mond, evenwichtige smaak van hop en bittere afdronk. Verkozen tot beste Belgisch
bier in 2012 en 2016 en tot één van de beste Belgische tripels

7,0%
25
18

EBU EBC ABV

Goliath tripel

12

3,0%
20
12

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

STAND

5,0%
26
42

EBU EBC ABV

Brouwerij

6,0%
8
16

Quintine BIO
Een BIO biertje uit de familie QUINTINE. Gesluierd blond bier, droog en verfrissend, zeer fruitig met een
uitgesproken hoppig karakter, nadronk droog en pittig. Verkozen tot beste Waals bio bier in 2016

Quintine de Noël
Onder zijn weelderige schuimkraag vervoegt deze QUINTINE DE NOEL de familie met dezelfde naam. De
amber lichtrode kleur nodig ons uit om te proeven. De bitterheid zal u zeker aangename sensaties geven.
Amber-lichtrode bier soms door zijn robe, soms door zijn neus subliem gehopt.

Hercule
HERCULLE POIROT ,de bekende privé-detectieve, is geboren op 1 april 1850 in Ellezelles, het dorp waar dit
biertje gebrouwen wordt. Donker stout bier, stevig en rond in de mond, moka- en chocoladesmaak. Verkozen
tot beste bruin bier van Wallonië 2012.

Gouyasse
De Gouyasse verwijst naar de REUS GOLIATH één van de zeven reuzen van de Ducasse te Ath. De naam
GOLIATH verwijst ook naar de GOLI van ATH (GOLIATH). Blond bier met de smaken van malt en fruit en
een lichte toets van citrusvruchten. Licht en verfrissend bier.

www.brasseriedeslegendes.be
Rue du Castel 19
B-7801 Irchonwelz

EBU EBC ABV

In het toverboek van de heks QUINTINE werden deze magische recepten terug gevonden. Gesluierd amber
bier met een zacht karakter en lichte bitterheid. Aroma’s van droge malt en karamel.

EBU EBC ABV

Quintine Ambrée

8,0%
13
38
8,5%
31
34

EBU EBC ABV

In het toverboek van de heks QUINTINE zijn deze magische recepten terug gevonden die wij graag met u
delen. Gesluierd blond bier, krachtig met een zacht mondgevoel en een uitgesproken hop smaak. Fruitig en
romig aroma, droge mout met een mooie afdronk.

5,9%
12
42

EBU EBC ABV

Quintine Blond
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7,8%
35
38

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

STAND

9,0%
90
36

EBU EBC ABV

Brouwerij

6,0%
7
17

helicopterﬂights.be
Uw partner voor alle
helikoptervluchten
Heliventure FTO NV
Fabriekstraat 38
2547 LINT

Brouwerij

STAND

Comesier Citra
Wolfsdonks nat.
Fris en fruitig in de neus. Laag alcohol gehalte met toch een rijke smaak. Lange fris bittere nasmaak door de
Citra hops.
Wijzelf prefereren hem te drinken maar kan ook als okselspray gebruikt worden.

Druppel tripel
De Druppel Tripel is een goudblonde tripel van hoge gisting met een alcoholpercentage van 10,5°. Deze tripel
is een bier voor de pure genieter. Zijn volle romige smaak wordt gedragen door de unieke eigenschappen van
de gebruikte gist. Perfect te combineren met kaas of een lekkere stoverij.

Druppel Ipanema
De Druppel Ipanema is een blond bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 5,2°. Het bier heeft
een exotische toets verkregen door het dubbel dry hoppen met citra en mosaic. Het bier is uitermate geschikt
als aperitief of om een zomers gerecht te begeleiden.

www.brouwerij-dendruppel.com
www.brouwerijbraus.be
Langdorpsesteenweg 11 2
B-3200 Aarschot

Kapellestraat 8B
B-3201 Aarschot

www.comesier.be
Haakstraat 13
B-3201 Wolfsdonk

EBU EBC ABV

Heeft als grootste basis maïsvlokken gekregen, uitgebalanceerd met pils en tarwe mout zodanig de maïs niet
overheerst. Deze combinatie geeft het bier een volle romige schuimkraag. 3 hoppen zijn aan dit bier
toegevoegd, waaronder 1 bitter en 2 aromahops. Een ideaal bier om te degusteren bij rood vlees.

EBU EBC ABV

Braus Tripel

6,5%
10
32
8,0%
9
31

EBU EBC ABV

Een bier uit het Hageland met een alcoholpercentage van 6,5% en een combinatie van zoet en bitter smaken.
Zijn dansende pareling geeft een goed humeur, die de aroma’s boven brengen van zijn aangename geur.

5,9%
12
31

EBU EBC ABV

Braus donkerblond

10,5%
13
33

EBU EBC ABV

Braus - Den Druppel - Comesier 13

5,2%
6
20

Winkel Nijlen

Horecacentrale Grobbendonk

Bvba Boons & Co

Bvba Boons-Verbist

Bouwelsesteenweg 82
2560 Nijlen

Herentalsesteenweg 79
2280 Grobbendonk

Tel. 03/481.81.93
Fax. 03/411 05 01
Email: info@sasdranken.be

Tel. 014/50.02.40
Fax. 014/51.93.17
Email: info@sasdranken.be

Openingsuren

Openingsuren

Maandag, woensdag en donderdag:
9u tot 18u
Vrijdag: 9u tot 19u
Zaterdag: 9u tot 17.30u
Dinsdag, zon- en feestdagen gesloten

Maandag tot donderdag: 8u tot 17u
Vrijdag: 8u tot 16u
Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten

www.sasdranken.be

Val Dieu Triple
De Val-Dieu Triple is het resultaat van een lange gisting, nauwgezet gevolgd door de brouwmeester.
De diepe nog zachte bitterheid verstoort de ontdekking van zijn componenten niet. De smaak van de
hop is nadrukkelijk aanwezig, het is natuurlijk gearomatiseerd en gaat gepaard met een alcoholische
afdronk. Het kan worden geassocieerd met verﬁjnde gerechten en behoort tot de grote bieren. Het
staat dan ook in enkele van de meest exclusieve restaurants op de kaart. Bier met nagisting op ﬂes.

Val Dieu Grand Cru
Donker gekleurd, met een karamelkleurig en smeuïg schuim. Val-Dieu Grand Cru is een rijk, vol en
sterk bier met een lange en heerlijk lange nasmaak. We proeven complexe en verassend milde
smaken gezien het hoge alcoholgehalte. Het wordt met sterk geroosterde mout gebrouwen waardoor
het een milde bitterheid krijgt. Samen met een ﬁjne koﬃesmaak zorgt dit er voor dat het kan
geassocieerd worden met verﬁjnde gerechten.

www.val-dieu.com
Val-Dieu 225
B-4880 Aubel

14
EBU EBC ABV

VAL-DIEU

STAND

9,0%
10
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EBU EBC ABV

Brouwerij

10,0%
60
20

Een donker, amberkleurig bier met een volumineuze schuimkraag. Maar liefst acht Speciale karamelmouten
met verschillende kleurintensiteiten geven dit bier zijn unieke kleur. Het veelzijdige aroma blinkt uit door een
weelderige zoetheid met toetsen van exotisch fruit. Het bier heeft een volle body en een exuberante
alcoholgloed. De zoete aanzet evolueert naar een uitgesproken fruitige smaak, de mooie nabitterheid zorgt.
Door het intense smakenpalet is dit bier geknipt voor bijna elke combinatie met vleesgerechten of desserten.

Gulden Spoor IPA
Een amber bier met een stevige en heldere schuimkraag. Door het gebruik van een breed gamma Belgische
hopsoorten is deze India Pale Ale een echte koploper in zijn soort. Het alcoholpercentage van het bier
versterkt de intensiteit van de hoppigheid, die een open smaakpalet van sterke bittere tot zachte fruitige
toetsen oplevert. Door dryhopping heeft het aroma een ronde hoppigheid, variërend van fruitig tot kruidigheid
met een gepeperde toets. Dit bier leent zich daarom perfect tot culinaire combinaties met zowel vlees als vis.

Ladybuk Cherry
Na lang zoeken vonden we de ideale soulmate voor onze netebuk. Na de vergisting worden de lekkerste
kersen ondergedompeld die dit bier tot “fruit-infused bier” omdopen. De late toevoeging van kersen zorgt voor
een zacht zoete geur en smaak. De Ladybuk vertegenwoordigt een fruitbier die voor iedereen toegankelijk is,
dit mede door cascadehop evolueert de zoete smaak in een milde nabitterheid die de zoetheid balanceert en
doet smaken naar meer.

Jean-Pierre
Ter ere van oprichter en grootvader Jean-Pierre Koopman werd deze karaktervolle traditional blond
gebrouwen. Mede door de citra-hop kreeg dit bier zijn verfrissende citrus-toetsen met een volle schuimkraag.
Een zachte muntfrisheid evolueert in een zeer zachte nabitterheid die doet smaken naar meer. De volle body
met zijn zachte bitterheid zorgt ervoor dat dit bier zowel als aperitief kan genoten worden en ideaal samengaat
met alle soorten frisse slaatjes.

Craft Lager 1302
Onze heerlijke Craft Lager is verfrissend hoppig met een alcoholgehalte van 5.2%.
Het is een ongeﬁlterd bier van lage gisting, hergist op ﬂes of op vat.

www.guldenspoor.be
Heulestraat 170
B-8560 Gullegem

EBU EBC ABV

Gulden Spoor Quadrupel

EBU EBC ABV

Een donkerbruin bier met maar iefst vier gebrande moutsoorten geven dit bier zijn ultieme donkere kleur en
dense schuim. Het bier heeft een laag alcoholpercentage en een volle malse body, maar ook een zwoele
fruitige toets. De smaaksensatie wordt afgesloten met een mooie moutbitterheid. Het ﬁjnzinnige bouquet
verraadt geroosterde gerst en gekarameliseerde tarwe, die de heerlijke aroma’s van koﬃe en chocolade
prijsgeven. Door zijn rijke en volle karakter past dit bier perfect bij allerlei hartige vleesgerechten en desserten.

6,0%
18

EBU EBC ABV

Gulden Spoor Dubbel

4,5%
22

10,0%
22

EBU EBC ABV

Een goudgeel bier met een verﬁjnde schuimkraag. Het haalt zijn lichte kleur, ﬁjne bubbels en blanke volle
mousse uit drie verschillende graansoorten. Het subtiele aroma is licht hoppig, met frisse exotische tinten van
mango en sinaasappel. De evoluerende citrusaroma’s zorgen voor een sublieme combinatie tussen bitter en
zoet en eindigen met een verfrissende hopbitterheid. Het lage alcoholpercentage, de zachte body en de vele
verfrissende smaaktoetsen maken van Gulden Spoor Blond het ideale aperitief.

7,0%
35

EBU EBC ABV

Gulden Spoor Blond

15

6,0%
25

EBU EBC ABV

GULDEN SPOOR

STAND
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5,2%
32

All Good Things are 3 - Tripel
Een klassieke Belgische tripel met sterke citrus aromas, een peperachtige toets koriander en een delicate
nazinderende bitterheid...
3 soorten zeste (bittere en zoete sinaasappel & dayap limoen schil), drievoudige vergisting, drie brouwers...
Drie gasten die bier brouwen, zoals we al gezegd hadden dus : alle goede dingen bestaan uit drie...

Hérétique Dark - Strong Dark Abbey
Een sterk gekruid donker en stevig bier - en wanneer we stevig zeggen bedoelen we stevig met 9.5% vol e,
boordevol kruiden. Steranijs, kardemon, komijn, zeste en goeie tikkel Red Hot Chili Pepers. Beslist een bier
dat niet geschikt is voor watjes... Zijn naam is een verwijzing naar de legendarische bieren die onze Meester
Brouwer in het verleden heeft gecreëerd voor Unibroue (Quebec). Dit bier is het waard om voor te
branden...

Jazz’ Black Oatmeal Delight Stout
Een stout die werd ontwikkeld en tot perfectie verﬁjnd door Jasper Candaele, onze gist ﬂuisteraar (Yeast
Whisperer).
De toevoeging van havermout geeft dit bier een zacht, haast ﬂuwelen mond gevoel. Een hemelse combinatie
met zijn rijk en vol koﬃe aroma en fruitige esters - waarlijk een uniek bier.
Black and delightfull...

www.brouwerijdefeniks.be
Mellestraat 138
B-8501 Heule (Kortrijk)

EBU EBC ABV

Een Red Rye Saison bier van 7.8%, gebrouwen met dertig procent rogge. Het bier is rood van kleur door het
gebruikte Melano mout en is op smaak gebracht met de citrusvrucht bergamot en Szechuanpeper.

7,8%
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Pimp Your Rye
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Café René
Zimmerplein 11
Lier
Alle dagen open om 9:30u
Zondag om 12u

Sponsoring
Uit Sympathie

Luc
Herenthout

DECUM 10 | WHISKY INFUSED is een uniek, krachtig en volmondig bier dat werd verrijkt met een infusie
van speciaal geselecteerde Single Malt whisky. Dit resulteert in een uitzonderlijk bier met subtiele smaken en
toetsen van eikenhout, kruiden en chocolade. DECUM 10 heeft een zoet aroma en een explosieve smaak en
is een absolute verrukking om van de genieten bij speciale gelegenheden en te delen met bijzondere
mensen.

Decum 9
DECUM 9 | TRIPEL GOLD is een heerlijk intens en volmondig bier, subtiel uitgebalanceerd met een selectie
van uitstekende mouten en voortreﬀelijke hoppen. De karameltoets, het droge aroma en de frisse, explosieve,
bitterzoete smaak zijn een verwennerij om van te genieten bij speciale gelegenheden en te delen met
bijzondere mensen.
DECUM 9 is het favoriete bier van brouwer Daniel, gebrouwen voor de geboorte van zijn petekind.

Decum 6
DECUM 6 | OUR DAILY BREAD wordt gebrouwen met verse broodkruimels. DECUM 6 is een goed
doordrinkbaar bier, heel lekker en slechts verkrijgbaar in kleine hoeveelheden: daarom noemden onze
overgrootouders het “vierduimenbier”. De uitstekende mouten, de ﬁjne aroma’s en de hoppige smaak zijn een
genot om te delen met bijzondere mensen.

www.decum.be
Torsinplein 14/5
B-3300 Tienen

EBU EBC ABV

Decum 10
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www.autobedrijfbellens.be
Autobedrijf Bellens is een bedrijf welke thuis is in alle markten of het gebied van de auto. Bij ons staan
kwaliteit en service op de eerste plaats. Bent u op zoek naar een kwaliteits occasion , of uw auto moet
gerepareerd worden dan nodigen wij u graag uit .
Ook maken wij altijd duidelijke prijsafspraken zodat u later nooit voor verrasingen komt te staan.Hieronder
hebben wij een deel van onze specialisaties voor u op een rij gezet om u alvast kennis te laten maken
met ons bedrijf.
Occasion's
Voor de aankoop van een gebruikte auto bent u bij Autobedrijf Bellens aan het juiste adres. Wij
beschikken we over een gevarieerde collectie occasions van diverse merken en modellen. Geschikt voor
elke portemonnee.
Onderhoud
Bij Autobedrijf Bellens werken vakkundige en gemotiveerde autotechnici. Wij hebben van elk gangbaar
automerk de juiste technische kennis in huis. Door het multimerk karakter is elke auto en elke klus weer
helemaal anders. Dat geeft doorlopend nieuwe, technische uitdagingen. Geen lopende bandwerk dus. En
dat motiveert!
Verhuur
Ook bent u bij Autobedrijf Bellens aan het goede adres als het gaat om het huren van auto's. Bij ons zal
een oﬀerte van alle gegevens voorzien zijn, zodat u achteraf nooit voor verassingen kan komen te staan.
Tankstation
Bij Autobedrijf Bellens kunt u ook terecht voor alle soorten brandstoﬀen. Met ons modern Pollet
tankstation en onze concurerende prijzen zijn wij ook hier in staat u op de juiste manier van dienst te zijn.
Komt u ook eens kijken in onze shop !.
Banden
De banden onder uw auto zijn in belangrijke mate bepalend voor uw veiligheid!!
Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden onvermijdelijk.
De band vormt immers het directe contact met het wegdek. Een band met de juiste bandenspanning en
voldoende proﬁel is bijvoorbeeld net zo belangrijk als goed werkende remmen.
Autobedrijf Bellens levert vele bekende merken banden.
Schadeherstel
Schade aan uw auto is een uiterst vervelende zaak en wij wensen u het ook niet toe. Toch kunt u ook met
schade geconfronteerd worden. Mocht u in een dergelijke situatie verzeild raken, dan kunt u altijd bij ons
terecht. Wij kunnen als erkend garagebedrijf het gehele traject van expertise, taxatie, herstel tot en met
de ﬁnanciele afwikkeling, voor u verzorgen!
Apk
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Auto’s ouder dan drie jaar
moeten jaarlijks worden gekeurd. Deze keuring verhoogt de verkeersveiligheid en beschermt het milieu.
Maar het blijft een momentopname en het betekent dus niet dat uw auto ’t het hele jaar blijft doen.
Regelmatige controle en goed onderhoud van uw auto is dus belangrijk, ook al is hij APK gekeurd.

Autobedrijf Bellens BVBA
Bouwelsesteenweg 107
B-2560 Nijlen

Tel : +32(0)3 411.04.94
Fax : +32(0)3 411.29.03
GSM: +32(0)475 41.87.26

Email : info@autobedrijfbellens.be

Kompel ondergronds
‘Ondergronds’ roept meteen het beeld op van de mijnwerker met een laag stof op het gezicht, hard aan het
werk in de uitgestrekte ondergrondse gangen. De gebrande mout bepaalt grotendeels de kleur, het aroma en
de smaak van dit bier. Het bier kleurt donker bruin in het glas en heeft een crèmekleurige schuimkraag.
Kompel Ondergronds hergist in de ﬂes waardoor het bier beter beschermd is en een complexer karakter
ontwikkelt.

Kompel prion des ﬂeurs
Kompel Prion des ﬂeurs is een goudblond honingbier van hoge gisting, hergist op de ﬂes. De bladhoning is
afkomstig uit het Nationaal Park Hoge Kempen/Mechelse Heide. Het bier werd voor het eerst gebrouwen naar
aanleiding van 30 jaar mijnsluiting in Eisden in 2017.

Kompel l’or noir
Kompel l’or noir is een goudblond 4-granenbier. Een zachte en kruidige tripel gebrouwen met 50% Belgische
hop, hergisting op ﬂes.

www.kompel-bier.be
Industrielaan 31
B-3630 Maasmechelen

EBU EBC ABV

Bij ‘Bovengronds’ denken we al snel aan dorstige kelen gespoeld met een lekker bier na het harde labeur.
Deze frisse, kruidige blonde wordt gebrouwen met meerdere hopsoorten. Het bier kleurt mooi goudgeel in het
glas en heeft een forse schuimkraag. Kompel Bovengronds hergist in de ﬂes waardoor het bier beter
beschermd is en een complexer karakter ontwikkelt.
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!! 2 jetons !!

Deze Oude Geuze is een assemblage van één, twee en drie jaar oude lambiek op eiken foeders gerijpt. Voor
de Black Label selecteren wij steeds lambiek uit foeders met een zeer hoge eindvergistingsgraad wat voor
een droge afdronk zorgt. De Oude Geuze Black Label Edition N°4 werd gebotteld op 29 november 2017 en
heeft al 2 jaar de tijd gekregen om in ideale omstandigheden te rijpen. Typisch aan deze Edition N°4 zijn de
zacht-zurige toetsen van citrus en groene appeltjes alsook de sterke sprankeling.

EBU EBC ABV

Oude Geuze Black Label "Edition N°4" (2019)

EBU EBC ABV

Deze Oude Geuze is een traditionele ongezoete, ongeﬁlterde Oude Geuze uit Lembeek.
Gebrouwen uit 60% mout en 40% tarwe, rijpt het onder de benaming Lambiek op eikenhouten foeders.
Deze Geuze met helder goudgele kleur en witte schuimkraag heeft een zeer frisse, meer fruitige dan kruidige
neus, met toetsen van citrus (pompelmoes) en eik.

7,0%
-
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Oude Geuze Boon
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Kriek Boon is een bier van spontane gisting, bereid uit oude en jonge Lambiek die rijpt op eiken vaten. Aan
Kriek Boon wordt 250 g krieken per liter toegevoegd. De authenticiteit wordt gewaarborgd door het gebruik
van uitsluitend echte krieken uit Galicië. Een verfrissend en smaakvol vier tijdens zomerse dagen, op het
terras of bij de barbecue.
Smaak: Een verfrissende smaak van verse krieken, licht zoet en volmondig.
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Brouwerij BOON
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Brouwerij DE KONINGSHOEVEN
La Trappe Quadrupel
Een warm amberkleurig bier met een crèmekleurige schuimkraag. In de neus associaties van kruidnagel en
noten, in balans gebracht door de zoete aroma’s van vanille, rozijnen en banaan. La Trappe Quadrupel is het
zwaarste bier van La Trappe Trappist en tevens de naamgever van deze bierstijl. Een volle, verwarmende en
intense smaak. Moutig met zoete tonen van dadel en karamel met een zachte en licht bittere afdronk.

La Trappe Dubbel
La Trappe Dubbel is een klassiek donker trappistenbier met een vol moutige, karamelzoete smaak en een
subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit. De afdronk is zoet en lichtbitter.
Een fruitige geur met warme tonen van vanille, karamel en geroosterde chocolade maken van dit bier een
klassiek donker trappistenbier met een volle smaak.

La Trappe Blond
La Trappe Blond is een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht bittere, en moutige smaak.
Dit bier heeft een vriendelijke afdronk waarbij zoet combineert met een zachte bitterheid.
De fruitige en frisse aroma’s gaan mooi samen met zoete geuren van mout en aroma’s die doen denken aan
specerijen. Samen met de goudgele kleur met een witte schuimkraag geeft dit een toegankelijk bier met een
rijke smaakbeleving

www.boon.be

www.latrappetrappist.com

Fonteinstraat 65
B-1502 Lembeek

Eindhovenseweg 3
NL-5056 RP, Berkel-Enschot
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Malheur 12
De Malheur 12, met zijn 11,5% volume alcohol en zijn diep roodbruine kleur, is het kroonjuweel in de
familie van de Malheur-kwaliteitsbieren. Dit roodbruine bier geeft een prachtig boeket van kruiden en
rijke hopbloemen vrij en heeft een ronde, volle smaak. Neem rustig de tijd om dit overheerlijke
degustatiebier, dat getuigt van gedegen vakmanschap, te ontdekken.

Malheur Brut

!! 2 jetons !!

Een exclusief rijk bier, gebotteld en tot driemaal toe hergist in de ﬂes door een procédé waarbij de gist
verzameld wordt in de ﬂessenhals. Die gist wordt bevroren, en met het 'dégorgement' weer verwijderd.
Het resultaat is een verﬁjnd en sprankelend bier met een pittige schuimkraag en een elegante
nasmaak. Sterk maar zijdezacht, met een pittige afdronk, zeer aromatisch, omﬂoerste perzik en rozen,
abrikoos, vanille, sinaasappel, citroenschil, sterk gebonden en rustig ingehouden.

Malheur Dark Brut

!! 2 jetons !!

Een donkerbruin bier waar door speciale procédés (remuage en dégorgement) de gist uit de ﬂes wordt
verwijderd. Een complexe geur van sherry, madeira, vanille en hout, en zelfs Haagse Hopjes: deze
koﬃesmaak is afkomstig van de geroosterde mout. Malheur Dark Brut heeft mogen rijpen op jonge
Amerikaanse eik, die speciaal voor dit bier gebrand werd. De bitterheid is mooi in evenwicht met de
tannine van het hout en alleen een zweem van zoet van de alcohol en een kurkdroge afdronk.

www.malheur.be
Mandekensstraat 179
B-9255 Buggenhout

EBU EBC ABV

Dit speciale goudblonde doordrinkbier bevat 6% volume alcohol, met hergisting op ﬂes. Door zijn
subtiel karakter valt dit bier bijzonder in de smaak bij kenners die het milde, kruidige en citrische Saazhoparoma weten te appreciëren.

EBU EBC ABV

Malheur 6

10,0%
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Het aroma van de blonde Malheur 10 wordt door Michael Jackson (de bier connaisseur) omschreven
als "rozenachtig perzik met verwijzingen naar kruidige sinaasappel- en citroenschillen. Het bier heeft
letterlijk een zonnegele kleur en een rijke honingtextuur, olieachtig ook, met behoorlijk wat body en een
bitterachtige, zure toets in de warme afdronk.

12,0%
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Malheur 10
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Brouwerij DE LANDTSHEER

12,0%
-

Praatcafé

Ma-Di: gesloten
Wo-Do: 16u - 22u
Regionale bieren
Vr: 16u - 00u
Za: 14u - 00u
Zo: 14u - 22u
Bouwelsesteenweg 97 - Nijlen

ELEKTRICITEITSWERKEN
DOMOTICA-DATABEKABELING-VERLICHTING-INDUSTRIE-KMO

info@imaginate-electrics.be
www.imaginate-electrics.be

Paddekotseheide 9
2560 Nijlen
Tel: 0475/86.08.62

Dubbel, Tripel, Quadrupel?
Dubbel
Bij dubbel bier wordt tijdens het brouwproces extra graan toegevoegd. Waarom?
Hoe meer graan, hoe meer suikers. En die suikers zorgen voor een hoger
alcoholpercentage en de typische zoete smaak.
Dubbel wijst niet op de gisting: alle bieren hebben namelijk een hoofd- en een
nagisting. Wel kan een dubbel bier nog nagisten op ﬂes als direct na het bottelen
gist en suiker toegevoegd worden. Daardoor krijgt het bier een vollere smaak en
een koolzuurbruis.
Er worden geen dubbele hoeveelheden graan toegevoegd, dus waarvan komt
dan de naam dubbel? Die komt uit de Middeleeuwen, toen het aantal kruisen op
de biervaten aangaf hoe sterk het bier was. De vaten met twee kruisen, daar zat
dubbel bier in.
Dubbel bier kent zijn oorsprong in Belgie.

Tripel
Het alcoholpercentage van een tripel bier ligt tussen 7 en 10 %. Dat hoge
percentage komt door de toevoeging van suiker, wat trouwens ook de typische
zoetige smaak van een tripel verklaart.
De oorsprong van de term tripel is niet duidelijk. Waarschijnlijk duidde de naam,
net als bij het dubbel bier, de sterkte van het bier aan. Wat we wel zeker weten is
dat de term door de Trappistenbrouwerij in Westmalle in 1936 voor het eerst
gebruikt werk.
Hendrik Verlinden van brouwerij Drie Linden brouwde daar samen met de
trappisten een blond sterk bier ter ere van de opening van hun nieuwe
brouwzaal. Tot dan waren sterke bieren voornamelijk donker. Ze noemden het
bier Tripel. Die naam werd overal gekopieerd en werd zo een soortnaam voor
gelijkaardige blonde sterke bieren.

Quadrupel
In 1991 gaf brouwerij La Trappe de naam Quadrupel aan hun gerstewijn. Ook
deze naam werd een soortnaam. 1991 is nog niet zo lang geleden, maar
gerstewijn (bier met een alcoholpercentage vergelijkbaar met wijn) bestaat al
langer en bestond ook al in verschillende landen. La Trappe is verantwoordelijk
voor de nieuwe term.
Quadrupel is een stevige biersoort met een alcoholpercentage van rond de 10%
en een lage of gemiddelde hopbitterheid. In deze donkere biersoort overheersen
moutige smaken, omdat er meer mout gebruikt wordt dan in tripel en dubbel bier.

Regionale Brouwerijen

STAND

Orde van de SIKARU

19

Waar de 'klassieke' Sloeber het voorbeeld is van een perfect gebalanceerd speciaalbier, bezit de Sloeber IPA
de bitterheid en de aroma's van een échte IPA! We ontdekken een verfrissende, fruitige (abrikoos,
pompelmoes en citrus) smaak, maar geen hangende bitterheid.
In de geur/aroma is fruitig (abrikoos, pompelmoes, citrus) en hoppig.

EBU EBC ABV

Sloeber IPA

EBU EBC ABV

Met ingrediënten als koriander, curaçao en Belgische biohoppen resulteert de Adriaen Brouwer Tripel in een
kruidige premium biotripel. Een volmondige smaak, vrij krachtig, kruidige accenten (wederom koriander, bittere
sinaasappel zeste), subtiele afdronk met een hopbittertje.
In de neus ontdekken we fruit (verse appels,citrus, ..), kruiden (koriander, sinaasappel zeste), esters en een
lichte hoptoets.

9,0%
-
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Adriaen Brouwer Tripel

10,0%
-

7,0%
-
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Adriaen Brouwer Oaked is een donkerbruin biobier met stevige, beige kraag en werd gerijpt op het hout van
sherry- en whiskyvaten. Hierdoor krijgt het donkerbruine degustatiebier een sutbtiele houttoets mee.
Volmondig, heel krachtig, complex, wederom zweem van alcohol, mout, hinten van karamel en hout, vrij
zachte afdronk met een alcoholbittertje. Heel complexe, krachtige neus van mout, karamel, gedroogde
vruchten, hout en een lichte zweem van alcohol. Indrukwekkend.

7,0%
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Adriaen Brouwer Oaked
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Brouwerij ROMAN

8,0%
10

Brouwerij HUYGHE
Averbode
Een goudgeel multigranen bier.
Het bier ondergaat een dryhopping, een techniek waarbij extra hop in koude lagering toegevoegd wordt.
Hierdoor wordt in de neus het karakter benadrukt.
Een frisse, volle en bittere afdronk maken van dit unieke bier een heuse beleving.

Delirium Nocturnum
Bier met een mooie donker bruin-rode kleur en een compacte wit-gele, stabiele en wandklevende
schuimkraag. Goede neus met toetsen van caramel, mokka en pure chocolade. Ook de kruiden zoals drop en
koriander komen tot uiting.
De aanzet heeft een zeer goed mondgevoel, alcohol en zacht. Daarna krijgt men meer en meer de bitterheid
op het voorplan, die gedeeltelijk komt van de hop

Delirium Red
Kleur en uitzicht: Diep donkerrode kleur, met een lichtroze, compacte en wandklevende schuimkraag.
Geur: Zacht fruitig aroma, met hints van amandel, mild zure krieken en kersen in de neus.
Smaak: Zoete en zacht fruitige aanzet, mooie equillibratie tussen zoet – zurig. Zeer goed dessertbier.

www.roman.be

www.delirium.be

Hauwaart 105
B-9700 Oudenaarde

Brusselsesteenweg 282
B-9090 Melle
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Cuvée Watou heeft een aangename goudblonde kleur met een volle romige schuimkraag. Bij het degusteren
wordt eerst een zachte niet al te bittere fruitsmaak waargenomen, die overgaat in een lichte afdronk van citrus
en sinaas. Door het parelen is dit bier extra verfrissend. Bier van hoge gisting met nagisting op de ﬂes is
perfect als verfrisser op een zonovergoten terras tijdens een warme zomerdag.

Cuvée Watou Rouge
Cuvée Watou Rouge heeft een bloedrode kleur die overgenomen wordt in de romige schuimkraag. Bij het
proeven valt eerst en vooral het zoete fruitaroma op, waarna de smaak van krieken en frambozen de
overhand neemt. De zachte afdronk die niet teveel blijft plakken creëert een gevoel naar meer. Kortom: de
zomer in een glas.

!! 2 jetons !!

Hommelbier Fresh Harvest 2020

van he
s
r
e
t
t
es

Diksmuidseweg 404
B-8904 Boezinge

r

www.leroybreweries.be
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Hommelbier is een ode aan de Poperingse hoppeteelt en daarom wordt 1 keer per jaar de band tussen de
hopteler en het bier aangehaald door te brouwen met hop die maximum 2 dagen voordien geplukt werd.
Hoppe wordt slechts 1 keer per jaar, in september, geoogst en dit bier kan dan ook alleen in deze periode van
het jaar gebrouwen worden. Na de gisting en de nodige rijpingsperiode is het begin november klaar om
gedegusteerd te worden.

EBU EBC ABV

Cuvée Watou

10,0%
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Kapittel Tripel Abt 10° is een amberkleurige tripel van hoge gisting met nagisting op de ﬂes. Deze tripel heeft
een vol en complex smakenpallet dat het best kan omschreven worden als vol, rond, licht hoppig maar niet
bitter, eerder licht zoetig. De onaangename smaak van alcohol is afwezig, deze is vervangen door een warm
mondgevoel.

8,0%
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Kapittel Tripel Abt 10

8,5%
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Brouwerij VAN EECKE

7,5%
-

Woeringenstraat 23A - 2560 Nijlen
03/297.01.18 - 0497/63.23.24
info@hoorcentrum-nijlen.be
w w w. h o o r c e n t r u m - n i j l e n . b e

Hoorapparaten - gehoorbescherming

Hoorcentrum
Vercammen

SLAGERIJ

Broechemsesteenweg 269
2560 Nijlen
+32 3 411 05 69

Biervereniging - Brouwerij

STAND

Ruime beige schuim op een donker bier met een fruitige neus. De smaak is een ideaal huwelijk van zachtheid
van caramout, bitter van gebrande mout en hop. Lange nasmaak, waarin alle componenten blijven
meespelen. De Broad Peak (Burushaski: Faihan Kangri; ooit benoemd als K3) is een 8047 m hoge bergtop in
de Pakistaanse Karakoram. De Broad Peak ligt samen met andere achtduizenders als K2 en het
Gasherbrummassief rondom Concordia, de samenkomst van de Baltorogletsjer met enkele zijgletsjers.

Kameleon Saison (Den Hopperd)
Tegelijk fris en (citrus, exotisch) fruitig van geur, met een erg speciale touch die aan een nat grasveld doet
denken. Zeer weinig “zurig” van smaak, met een zekere bitterheid op de achtergrond en met een zeer
speciaal karakter. De nasmaak is droog en fris/fruitig. Draagt het BIO-label, dus alle ingrediënten zijn van
gecertiﬁceerde biologische oorsprong en de gebruikte gist is niet genetisch gemanipuleerd. De naam
Kameleon verwijst naar het feit dat in een kleine brouwerij twee brouwsels nooit identiek zijn.

Kameleon Blond (Den Hopperd)
Een frisse hopgeur. Bitter van smaak, met een ﬁjne hopsmaak. Een pils met een eigen karakter en een frisse
doordrinker. Draagt het BIO-label, dus alle ingrediënten zijn van gecertiﬁceerde biologische oorsprong en de
gebruikte gist is niet genetisch gemanipuleerd. De naam Kameleon verwijst naar het feit dat in een kleine
brouwerij twee brouwsels nooit identiek zijn.

BROUWERIJ
VAN
HOGE GOESTING

www.denbierberg.be
Kasteeldreef 15
B-2220 Heist-op-den-Berg

www.denhopperd.be
Netestraat 67
B-2235 Westmeerbeek

EBU EBC ABV

Broad Peak (Hestse Bruine, Den Hopperd i.o. Den Bierberg)

7,7%
20
44

EBU EBC ABV

Een echte tripel “pur sang”. Geen gebruik van speciale kruiden, maar puur in smaak door de gebruikte hop
(Golding en Cascade). Een verfrissende tripel met een mooie balans tussen zoet, bitter en een hoppige toets.
De Triglav (uitspr. "trieglau" (g van goal) [ˈtɾiːɡlau̯ ]) is met 2864 m de hoogste berg van de Julische Alpen en
tevens de hoogste van Slovenië.

8,2%
75
26

EBU EBC ABV

Triglav (Hestse Tripel, Den Hopperd i.o. Den Bierberg)

7,0%
7
48

EBU EBC ABV

Den Bierberg - Den Hopperd 20

5,2%
7
38

Ordal bvba
Kromstraat 68
2520 Ranst

tel : 03/485.51.11
fax: 03/475.08.85
email: info@ordal.be

Het adres voor ,verkoop, service en alle onderhoud
van nieuw en gebruikte tuinmachines.

NOTA’s

WEDSTRIJD

Win een mooie selectie bieren van op de beurs.
naam : ________________________
e-mail: ________________________
Hoeveel bierglaasjes (zoals

, dit exemplaar niet meegeteld)

zitten er verstopt in het boekje?: _____
Bij welke brouwers-standen zijn deze ook verstopt?
_____ - _____ - _____ - _____
Schiftingsvraag:
Hoeveel verschillende brouwerijen hebben er reeds meegedaan
aan de Nijlense Bierbeurs sinds de eerste editie? _____
Formulier af te geven aan de inkom
De winnaar wordt via mail en op onze facebook pagina bekend gemaakt

Grote kinderspeeldag

NOTvzw
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Like onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven!

#kinderspeeldagNijlen

(benadering)

UW PEUGEOT-AGENT IN NIJLEN
40 JAAR ERVARING IN PEUGEOT
NIEUW-TWEEDEHANDS-CARROSSERIE

Broechemsesteenweg 197
2560 Nijlen
Tel: 03/481.86.61
Fax: 03/411.05.76
mail: vervoort.nijlen@peugeot.be
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