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Haacht
brouwt for life
grote betrokkenheid voor
de Warmste Week
Na een succesvolle actie in 2016, nam Brouwerij Haacht ook dit jaar deel
aan ‘De Warmste Week’ van Music for Life en Studio Brussel.

V

oor de eerste deelname aan ‘De
Warmste Week’ was het nog voorzichtig aftasten hoe ons personeel
erop zou reageren. Maar de betrokkenheid bleek groot: binnen
de kortste keren waren de gereserveerde
items uitverkocht. De actie bracht in 2016
2.977 euro op voor Kom op tegen Kanker.

Het was dan ook logisch dat we dit jaar
een nieuwe actie zouden opzetten. De aftrap werd gegeven tijdens de jaarlijkse
eindejaarsreceptie voor ons personeel.
We verkochten er kleurrijke Primus-sok-

ken, een aantal hippe Primus bluetoothspeakers, de gloednieuwe Tongerlo Discovery Boxen, en speciaal gecreëerde geschenkverpakkingen Domaine La Petite
Barde.
Aan het eind van de Warmste Week 2017
stond de teller op 3.413 euro. Een bedrag
dat door Brouwerij Haacht integraal werd
overgemaakt aan Music for Life ten voordele van ‘To Walk Again’. Deze organisatie
van rolstoelatleet Mark Herremans werkt
nauw samen met het Sporta-centrum in
Tongerlo.

dewarmsteweek.stubru.be www.towalkagain.be
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Warm resultaat

3.413

euro

Dat is het mooie eindbedrag
dat ingezameld werd door
onze medewerkers. Ze hebben echt hun kleurrijkste beentje voorgezet.
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Beste lezer,
Was 2017 voor jou ook zo’n boeiend jaar?
Voor ons betekende het de komst van twee nieuwe bieren in ons
SUPER 8-gamma. Je ontdekt ze op pagina 6 en 7. Onze Tongerlo abdijbieren kregen een restyling (p. 8-9) en ook de huisstijl van
Brouwerij Haacht werd aangepakt (p. 5).
Primus liet zich deze zomer van zijn meest eigenzinnige kant zien op
heel wat festivals (vanaf p. 14). Vanuit onze Canadese ‘Microbrasserie de l’Île d’Orléans’ introduceerden we ‘Richard dit LeCastor’ op de
Franse markt (p. 29) en onze andere merken kregen voet aan wal in de
Spaanse retail, via de supermarktketen Mercadona (p. 35).
Dit zijn maar enkele van de vele onderwerpen die je in dit gloednieuwe magazine kan terugvinden. Eigenlijk hadden we het gewoon
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kunnen samenvatten in enkele woorden: alle hoogtepunten van 2017.
Blader dus gauw door en sla vooral niets over!
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

Brouwerij Haacht nv
Provinciesteenweg 28
B-3190 Boortmeerbeek
www.haacht.com

kan je een abonnement nemen. Gratis!

V.U. Nancy Van Herck
Fotografie horeca België / Frankrijk
Tim Buelens & Wannes Nimmegeers
Fotografie horeca Nederland
Loe Geraards
Vormgeving Communi-cat
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Duurzaam
leidingonderhoud
Verplaatsingen met de auto, files, parkeerplaats zoeken,... We klagen
er allemaal wel eens over.

O

ok voor onze collega’s van het Horeca Service Team wordt het steeds
moeilijker om hun taken vlot uit te
voeren. Deze ploeg rijdt van horecazaak tot horecazaak om er het
onderhoud van de tapleidingen en -installaties te verzekeren. Dat ze daarvoor steeds
al hun materiaal bij de hand moeten hebben, spreekt voor zich. Maar met de wagen
is dat in grote steden nog amper mogelijk.

We vonden een oplossing in de elektrische
fiets. We lieten er eentje ombouwen, geheel

in Primus-stijl, met een authentieke houten
Primus-krat aan het stuur en draagtassen
achteraan. Door het fameuze mobiliteitsplan in Gent was het makkelijk kiezen waar
we het fietsproject als eerste zouden uittesten.
Sinds vorige zomer kan je dus in de Gentse
binnenstad onze serviceman van café tot
café zien fietsen. Niet om pintjes te drinken,
maar om ervoor te zorgen dat jouw Primus
perfect getapt kan worden.

Toekomstplannen
Het project in Gent blijkt een groot
succes. Extra aangepaste fietsen
zijn in bestelling om ook in andere
grote steden, zoals Brugge en Brussel, en zelfs langs de Belgische kust
het leidingonderhoud op een snelle,
ontspannen en milieuvriendelijke
manier te kunnen verzorgen.

traypalletisering
Sinds mei maakt een nieuw toestel de verbinding tussen onze
verpakkingslijn in de bottelarij en de stock in ons volgoedmagazijn.
Een verdere automatisering die het werk flink vereenvoudigt.

A

ls horecabrouwerij ligt onze focus
vooral op vatenbier en op gewaarborgde glazen flessen in kratten.
Maar ons gamma bevat ook een aantal referenties in blik, in wegwerpflesjes, of in gewaarborgde flesjes verpakt in
kartonnen houders, de zogenaamde O-packs.

Door de stijgende verkoop in de retail,
drinks en export, stijgt ook de vraag naar die
‘nieuwe’ verpakkingen. Tot voor kort werden
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de trays of packs met de hand gestapeld op
pallets, een zeer arbeidsintensief werkje.
Met het nieuwe traypalletiseertoestel gebeurt de stapeling voortaan volledig computergestuurd. Afhankelijk van het ingestelde product en het type verpakking weet deze
robot perfect hoe hij de pallets moet stapelen. Een foliewikkelaar zorgt er tenslotte
voor dat alle trays of packs goed op de pallets
blijven zitten, alvorens ze vervoerd worden
naar ons magazijn of onze klanten.

Gekende waarden,
een nieuwe look
Het voorbije jaar ontwikkelden we een nieuwe huisstijl voor Brouwerij
Haacht. Eentje die onze waarden weergeeft – familiaal, onafhankelijk
en Belgisch, maar ook authenticiteit en vakmanschap – en die toch
een moderne uitstraling heeft.

EEN dynamische website

In woord en beeld

De lancering van onze nieuwe huisstijl was
de ideale gelegenheid om ook onze bedrijfswebsite een grondige facelift te geven.
Sinds december staat de nieuwe site online:
fris, modern, dynamisch en met een zeer
hoog gebruikersgemak. Tegelijk komt ons
familiale, onafhankelijke, authentieke en
eigenzinnige karakter nog steeds heel sterk
tot uiting.
Ontdek het vooral zelf, op haacht.com!

We maakten ook een nieuwe bedrijfsfilm.
Het werd een wervelend verhaal dat op
een vlotte manier switcht tussen foto’s van
vroeger en beelden van nu. De leukste fragmentjes vind je op onze website of op ons
YouTube-kanaal via de QR-code hiernaast.
Om de volledige film te bewonderen, reserveer je best een brouwerijbezoek via
haacht.com. Want alleen dan krijg je hem,
vóór je rondleiding, helemaal te zien.
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Super 8
lekker
onverwacht

Familienaam
SUPER 8

Naam

Blanche

Alcoholvolume

5,1%

Kleur

natuurlijk troebel witbier

Neus

fris, vers gemalen koriander en
appelsienschil

Smaak

heel kruidig en toetsen van citrus,
rond en volmondig met een
zachte afdronk

Lekker bij

mosselen, sushi, witvis, oesters,
een zomerse fruitsalade en halfzachte, pittige kazen

In 2016 introduceerden we de eerste twee bieren in het gamma SUPER 8.
De glutenvrije SUPER 8 Export en de mooi gebalanceerde SUPER 8 IPA
maakten al flink wat naam en faam. In 2017 was het de beurt aan de
nummers drie en vier.

SUPER 8 Blanche
kwistig met kruiden
SUPER 8 Blanche werd als derde SUPER 8bier gelanceerd in mei. Aan de basis is dit
een witbier, maar we zijn wel érg kwistig
geweest met de kruiden. Een ferme portie
versgemalen koriander en appelsienschil
maken van deze witte een prikkelende en
moderne interpretatie van een geliefde
bierstijl.
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Familienaam
SUPER 8

Naam

Saison

Alcoholvolume

4,8%

Kleur

natuurlijk troebel, donkerblond bier

Neus

sterk aanwezige toetsen van
galanga en gember

Smaak

kruidige aanzet die overgaat in
een karaktervolle body, eindigend
met een prikkelende afdronk

Lekker bij

preskop, gorgonzola en geroosterde kip, ook een aanrader bij tempuragarnalen met citroengras

SUPER 8 saison
meergranenbier
van hier
met exotische toets
De nieuwste rekruut in onze gelederen is
een oogstbier op basis van maar liefst vijf
granen: rogge, mout, haver, tarwe en spelt.
Vroeger was saisonbier een echt Henegouws streekproduct. Het werd oorspronkelijk in de winter gebrouwen op de boerderij,
om in het voorjaar te dienen als dorstlesser
voor iedereen die op het veld werkte.

“De nieuwste generatie
Belgische bierdrinkers is
steeds op zoek naar variatie
en nieuwe prikkels. Die
rijkheid verwachten ze
ook wanneer ze iets gaan
drinken. Met SUPER 8
brouwen we een groeiend
gamma moderne bieren
dat hen kwaliteit, variatie
én die lekkere kick van de
ontdekking biedt.”
Boudewijn van der Kelen
Marketingdirecteur

In tegenstelling tot meer traditionele saisonbieren is onze SUPER 8 Saison niet
volledig uitgegist en dus volmondiger van
smaak. Het is ook de enige saison gebrouwen met gember en met galanga, een exotische wortel verwant aan gember. Het resultaat is een pittig blondje dat letterlijk de
smaakpapillen prikkelt.
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Tongerlo ademt een en al
Tongerlo staat voor
genieten in alle eenvoud.
En met alle zintuigen.
Dankzij de recente restyling
blijft niet enkel de smaak
van ons authentieke

Authenticiteit
herken je
aan het
wapenschild

Belgische abdijbier bij,
maar ook z’n uitstraling.

Het historische wapenschild van de abdij
diende als inspiratiebron voor onze nieuwe look.
Samen met de betekenisvolle woorden
‘veritas vincit’, de waarheid overwint,
maakt het deel uit van het nieuwe logo. Zie
je dus het wapenschild, dan gaat het om
écht Tongerlo abdijbier.

Een uniek glas
om te genieten
van het Tongerlovakmanschap
Het nieuw ontworpen glas is niet alleen een
streling voor het oog, maar doet ons abdijbier alle eer aan.
Een optimale aromabeleving en intense
smaakervaring smaken naar meer.
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Fijnproevers degusteren de gist van
Tongerlo PRIOR apart in het nieuw
vormgegeven gistglaasje.

authenticiteit
Geproefd
door de norbertijnen
Onze nauwe samenwerking met de
abdij is gebaseerd op onze gedeelde
waarden: respect, authenticiteit en
toewijding. Deze drie ingrediënten
reflecteren zich in elk glas Tongerlo.

PRIOR krijgt navolging met LUX en NOX
PRIOR kende je al.
Maar ook onze andere bieren kregen een
toepasselijke Latijnse naam waarin hun
abdijroots en hun authentieke karakter
weerklinken. LUX staat voor blond en NOX
voor bruin.

PRIOR betekent eerste in het Latijn en verwijst naar de prior binnen de orde van de
norbertijnen.
LUX, Latijn voor licht, verwijst naar de
weerspiegeling van het licht in de warme
koperkleur.

NOX, het Latijnse woord voor nacht, refereert aan de warme, donkere kleur van
het bier.
Voor het Tongerlo-kerstbier tot slot, houden we het bij ‘Christmas’ zoals het in de
volksmond gekend is.

Goesting om te proeven
en te ontdekken
Wist je dat ons authentiek abdijbier zeker zo goed smaakt als een
trappist? Aan de juryleden van de
World Beer Awards hoeven we dit
alvast niet te vertellen. Zij bekroonden LUX, onze blonde, in 2014 tot ’s
werelds beste bier over alle biercategorieën heen, terwijl in 2011 de
PRIOR al verkozen werd tot beste
Europees bier in de categorie abdij/
trappistenbier.
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Goud voor

^
Chateau Haut-Saint-Georges
Na de gouden medaille op de Concours Général Agricole, werd onze
Château Haut-Saint-Georges 2014 opnieuw met goud bekroond tijdens
een internationale wijnproeverij in Duitsland.

D

e ‘Tasting to the Best French
Wines & Spirits for Germany’,
georganiseerd door AllWines,
was in 2017 aan zijn derde editie
toe. Een professionele jury van
wijnproevers en sommeliers onderwierp
243 Franse wijnen aan een uitgebreide
smaaktest.
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De resultaten werden in maart bekendgemaakt tijdens de beurs Prowein in Düsseldorf. De jury motiveerde de gouden medaille voor Château Haut-Saint-Georges 2014
door hem te omschrijven als “een perfect
evenwichtige wijn met veel body, die alle
kwaliteiten van een bewaarwijn en een ‘vin
de plaisir’ in zich verenigt.”

Coup de cœur
In de weekendbijlage Sabato van
De Tijd van 14 oktober 2017 vertelde onze afgevaardigde-bestuurder
Fréderic van der Kelen over zijn
passie voor wijnen en zijn favoriete wijn van dit moment.
Je raadt het al: ook zijn ‘coup de
cœur’ gaat uit naar de Château
Haut-Saint-Georges 2014.

allwines.fr/concours-allemagne

Onze merken in de prijzen
Het is bijna traditie. Ook dit jaar lieten wij een aantal van onze bieren,
en onze VAL waters, beoordelen door enkele professionele vakjury’s.
Dit zijn de resultaten.

W o r ld B ee r Awa r ds
Toen we in het voorjaar onze SUPER 8 Blanche lanceerden (zie p. 6) dachten we:
“Waarom zouden we onze jongste niet meteen inschrijven voor de World Beer Awards?”
En hij bleek in de smaak te vallen, want onze kruidige witte haalde de award ‘Belgium
Winner’ binnen in de categorie ‘Best Belgian Style Witbier’. Best wel een mooi debuut!
www.worldbeerawards.com

B r ussels B ee r Ch a llen g e
Op Horeca Expo werden de laureaten van de Brussels Beer Challenge 2017 bekendgemaakt. We mochten twee keer het podium beklimmen. Een eerste keer voor de zilveren
medaille die Primus behaalde in de categorie ‘Lager: Helles’. De tweede medaille ging naar
onze SUPER 8 IPA, die als beste verkozen werd in zijn categorie: ‘Pale & Amber Ale:
English IPA’. De horecabeurs kon voor ons niet meer stuk.
www.brusselsbeerchallenge.com

S upe r i o r T a ste Awa r ds
De topproevers van het iTQi, het International Quality and Taste Institute, kregen dan
weer zes van onze producten voorgeschoteld. SUPER 8 Export, Mystic Krieken en Mystic
radler behaalden elk 2 sterren, zeker niet onverdienstelijk.
De andere drie deden nog beter. VAL Natuur en VAL Bruisend kregen met meer dan 90%
3 sterren toegekend. Maar de topscore ging ook hier naar een bier uit de SUPER 8-clan.
Onze IPA behaalde met een score van maar liefst 93,5% vlotjes het driesterrenniveau.
www.itqi.com

2017

2017

2017
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Kras jij
de wonnende
cimbonatie?
flippende zomeractie

Flipflops, slachen of teenslippers; hoe je ze ook noemt,
ze geven een instant zomers gevoel aan je voeten.
Wie in stijl tussen de schelpjes wilde flaneren of met gepast schoeisel richting sunset wilde marcheren, moest daar afgelopen zomer niet voor naar de schoenwinkel.

O

m de zomer goed te starten en ons SUPER 8-gamma
in de kijker te zetten, zetten we een ludieke zomeractie op poten.

Als je op de SUPER 8-krasbiljetten de juiste combinatie ‘flip flop’ (en niet
flop flip, flap flop, flup flip of flap flup) kraste en correct antwoordde op de
schiftingsvraag, dan won je een paar kleurrijke SUPER 8-teenslippers.

Rood, groen, blauw of zwart, vier toffe kleuren om uit
te kiezen. Of heb jij gekrast voor het hele gamma?
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Curieuze
neuzeke!
zoete lente-actie

D

e cuberdons, in de volksmond beter
gekend als ‘neuzekes’, vormden in
het voorjaar de inspiratie voor een
nieuwe horeca-actie met Mystic
Krieken. In de deelnemende horecazaken kondigden we de actie aan met opvallende posters, tafelstaanders en stickers.

Wie tijdens de actieperiode een Mystic
Krieken bestelde in zijn favoriete café,
kreeg er een gratis cuberdon bovenop, mooi
verpakt in een speciaal ontworpen Mysticdoosje. Het was een actie die in elk geval
goed gesmaakt werd.

VAL Sport
in een nieuw jasje

B

en jij een actieve sporter? Dan is
VAL Sport zeker iets voor jou. Deze
hydraterende sportdrank is sinds
oktober nòg toegankelijker!

We hebben de blikken VAL Sport 33cl
vervangen door een gloednieuwe 33cl-petfles met sportdop. En dat biedt een interessant voordeel, want een petfles is makkelijk mee te nemen en op elk moment opnieuw afsluitbaar.

Aan de heerlijke smaak veranderden we
niets. VAL Sport is nog steeds diezelfde
zachte dorstlesser met subtiele, verfrissende citrustoetsen. Maar we voegden wel
vitamine B6 toe voor extra energie. Zijn
hydraterende eigenschappen herstellen de
vochtbalans in je lichaam.

Wist je dat...
de cuberdon erkend is als Vlaams
Streekproduct?

Sportdrank
versus water
Wist je dat door het drinken van
water je dorstgevoel verdwijnt,
waardoor je eigenlijk minder gaat
drinken? Water werkt bovendien
vochtafdrijvend. Een gebrek aan
vocht tijdens het sporten verlaagt
je spierfuncties, waardoor je o.a.
spierkrampen kan krijgen.
Herkenbaar? Dan ben je beter af
met een drankje dat koolhydraten
bevat, zodat je bloedglucosespiegel
op peil blijft en je je reserves niet
moet aanspreken. Zeker wie langer
dan een uur intensief sport, vervangt zijn flesje water beter door
een sportdrank.
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Primus
goes festivals
Half mei trapte Primus de festivalzomer op gang met de eerste editie
van Fire is Gold, het allereerste echte hiphopfestival van België. Het was
het startsein van een drukke maar vooral magnifieke festivalzomer.

D

e Gentse Feesten, Paradise City en
de Hoppefesten zijn al een paar jaren een vaste waarde in het zomerprogramma van Primus. Het voorbije jaar trokken we de kaart van de
festivals echter nog meer dan vroeger. Omdat Primus als merk gelooft in de unieke

filosofie van die events, omdat we de festivals willen doen groeien, én omdat we
het publiek de kans willen geven om onze
unieke pils te proeven en zich onder te
dompelen in de wereld van Primus.
Ready? Set? Festival!

C i r q ue M a g i q ue
Opmerkelijk gedecoreerde podia, een heel spectrum aan visuele effecten én een terrein
bezaaid met magie. Dat is Cirque Magique in ‘t kort. Internationale en nationale kleppers
traden aan op podia als Arcadia, Imaginarium en Luna Volante. Binnen het thema ‘In Orbit’
viel de nachtschaduw over het terrein, waar de circus experience tot in de wachtrijen van
de toiletten werd doorgetrokken. Primus tekende present met een AbracadaBAR, waar je de
toverkunsten van onze brouwmeester kon ontdekken in ons assortiment bieren.

© Leyla Hesna

© Leyla Hesna

www.cirquemagique.eu
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W eC a n D a n c e

© wecandance

‘Desert dreams’ was het thema van
wecandance n°5. Het strand van Zeebrugge
werd omgetoverd tot een hippe woestijn vol
Oosterse tapijten, stoffen tenten en oases.
Gekruid met een uniek verhaal, een dosis
kunst en een tikje haute cuisine, waren ook
de bezoekers navenant. Volledig in Desert
Dreams-thema wapperden de doorzichtige
stofjes, kleurrijke patronen, djellaba’s en
kaftans stijlvol mee op de beats. Al die
creativiteit krijgt ook wel eens dorst natuurlijk, dus pootte Primus een verlaten
tankstation neer in het midden van de
woestijn, omgebouwd tot bar. De Dreamers
konden rechtstreeks frisse Primus tanken,
en aan de hand van een shoe toss bandana’s
laten personaliseren.
wecandance.be

© Paradise City

Pa r a d i se C i t y
Dankzij basiswaarden als authenticiteit,
burgerschap, optimisme en geloofwaardigheid, besloot Primus ook deze editie van
het ecologische festival volop te steunen
als main partner. Onze Primus-bar stond
vlak bij de Love Stage, waar onze tattoo
artists in 2016 al sneakers pimpten. Vorig
jaar lieten Citizens van Paradise City, naast
sneakers, massaal Primus-bekers, kledij en
zelfs hun lichaam vakkundig van fraais
voorzien. Het eigenzinnige ‘Cabinet de
transformations’ hees de festivalgangers
ten slotte in de meest extravagante outfits,
alvorens hen weer richting alternatieve
dance op het terrein te sturen.
www.paradisecity.be

W - F est i va l
Het W-Festival staat voor 120 uren non
stop nostalgie met een flashback naar de
eighties. En niet alleen op muzikaal vlak!
W-Festival wil zijn festivalgangers laten
genieten van een totaalbeleving, of beter
een totale herbeleving van hun jeugdjaren.
Ideaal voor elke 35-plusser bij wie de voorliefde voor new wave en elektropop nog in
het bloed zit. En eigenzinnig genoeg voor
Primus om erbij te zijn!
www.w-festival.com

15

© Antwerp City Drops

Antwe r p C i t y D r o ps
We sloten onze festivalzomer af op Antwerp City Drops, het grootste urban sports, lifestyle
en culture festival van Europa, dat voor de tweede keer neerstreek in Antwerpen. Een gratis stadsfestival waar dit jaar 60.000 mensen kwamen genieten van BMX, slackline, dance,
kunst en bike trial. Uiteraard in stijl afgesloten met de nodige afterparties op de geijkte
plaatsen.
Primus organiseerde onder leiding van niemand minder dan Steve Locatelli een workshop
graffitispuiten op een pixelmuur, daagde doortastende BMX’ers uit tot een highest jump en
skaters tot hun beste tricks. Bovendien werd de muur van jongerencentrum KAVKA door
de kundige handen van Yvon Tordoir van nieuwe graffiti voorzien.
www.antwerpcitydrops.be

Milieuvriendelijke
bekers

© Tim Buelens

Op steeds meer grote evenementen
wordt onze Primus aangeboden in
herbruikbare polycarbonaatbekers,
kortweg PC-bekers. En daar valt
veel voor te zeggen.
Gewone glazen lijden veel
glasbreuk en vormen daardoor
een veiligheidsrisico.

C o nd r o z R a lly
Geen festival of wielrennen. Zelfs geen zomeractiviteit. De Condroz Rally mag zeker een
buitenbeentje genoemd worden in ons evenementenlijstje. Nochtans is onze samenwerking niet nieuw. De Condroz Rally kent heel wat faam in het rallywereldje. Traditioneel
is ze de slotmanche van het Belgisch kampioenschap. En traditioneel wordt er Primus
geschonken aan de bezoekers.
Winnaar van deze 44ste editie werd Kris Princen. De titel van Belgisch Kampioen
2017 moest hij laten aan Vincent Verschueren. “Maar”, zo zei Princen achteraf, “ik ben zeer
tevreden. Ik verkies overwinningen boven titels.”
www.condrozrally.be
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Wegwerpbekers zorgen voor
een gigantische afvalberg die
eenvoudig te vermijden is.
PC-bekers zien er net als
echte glazen uit. Ze bieden
hetzelfde consumptiegenot
en zijn gedurende minstens
5 evenementen herbruikbaar.
Zelfs meer als ze goed behandeld worden!

© Lennen Descamps

Erepodium 2017
1. Matteo Trentin (Italië)
2. Jean-Pierre Drucker (Luxemburg)
3. André Greipel (Duitsland)

Primus
Classic

Opgeladen
in het
zadel

meer dan ooit een familiegebeuren
Op het moment dat in Brakel het internationale wielerpeloton aan de
start kwam van de zevende Primus Classic, was er al volop leven in onze
brouwerij. De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds, maar toch
meldden zich die ochtend zo’n 1.300 wielertoeristen aan voor hun eigen
versie van de Primus Classic. Ze konden kiezen voor een afstand van 65,
98 of 135 km, waarbij ze een stukje van het profparcours volgden.

N

ieuw dit jaar was de tocht van
25km, die deze ‘Primus Classic
voor wielertoeristen’ voor een nog
breder publiek toegankelijk maakte. Zo konden ook recreatieve fietsers of gezinnen met kindjes genieten van
het prachtige parcours.

We toverden onze brouwerij voor de gelegenheid om in een waar wielerdorp, in-

clusief foodtrucks, springkastelen en live
muziek. En natuurlijk was de profwedstrijd live te volgen op ons grote scherm.
Het weer viel uiteindelijk nog heel goed
mee. Wij onthouden dus vooral de talrijk
opgekomen wielerfans en buurtbewoners,
de glunderende kindersnoetjes, de heerlijke sfeer en een prachtig erepodium.
Bekijk de aftermovie op primus.be.

www.primusclassic.be www.primusclassiccyclo.be
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Onder
den Toren
ode aan SUPER 8

Uniek

De Torenhoeve

O P S T A P I N vl a a nde r en

Dit is een van de weinige
horecazaken waar je, behalve op
evenementen, onze unieke
Primus-tapkraan kan bewonderen.

Deze typische hoeve werd zorgvuldig vernieuwd met behoud
van de authentieke bouwelementen. Maar verwacht je niet
aan donkere structuren, want
wat een licht en warmte straalt
deze brasserie uit! De kaart
biedt naast klassiekers steeds
wisselende, seizoensgebonden
gerechten. Zo kan je hier een
familiefeestje organiseren met
nèt dat tikkeltje meer.

Uitbater

Thomas Huys

Voor de kleintjes

De Torenhoeve is met zijn speeltuin, een springkasteel en de wei
met minipaardjes een zeer kindvriendelijke zaak.

Uitbaters

Ivan Schippers
& Anita Verheyleweghen

Torenhoflaan 68, Rotselaar
www.detorenhoeve.be

B

ij ons bezoek kroop de geur van
‘pas geverfd’ nog in onze neus, want
de zaak is heel recent heringericht.
Dat hier een enthousiaste creatieveling aan het werk was, blijkt uit het
eindresultaat.

Een prachtige SUPER 8-muurschildering, een bamboe-constructie aan het
plafond, een originele verlichting boven
de toog en de zwarte verlichtingsarmaturen gemaakt uit gerecycleerde poedermelkblikken zijn de eyecatchers in deze
trendy jeugdzaak.
Mechelseweg 151, Kapelle-op-den-Bos
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Den Engel

Het Raadshuis

Dit typische bruine café is uniek
in vele opzichten. Het is ongetwijfeld het kleinste café op de
Leuvense Grote Markt. Het is
zeker een van de oudste, want
al in 1395 vinden we zijn naam
terug in historische geschriften.
Het is mogelijk het enige café
waar je welkom bent met je eigen
lunchpakket – studenten: allen
daarheen! – zolang je maar een
drankje bestelt. En er staat al 40
jaar dezelfde uitbater achter de
tapkraan, wie doet hem dat na?

Dit café is al tientallen jaren een
begrip in de wijde omtrek. Als nieuwe
uitbater is Marc vastbesloten om die
reputatie hoog te houden. Zijn liefde
voor het vak spreekt uit de perfect
getapte of geschonken bieren. En net
als zijn voorganger houdt hij van een
leuke babbel met zijn gasten. Marc
baat de zaak uit samen met zijn
vrouw en twee zonen, die zijn
enthousiasme helemaal delen.

Om naar uit te kijken

In augustus organiseerde Marc de
eerste RaadshuisRock. Dit muziekfestivalletje kende al meteen zo’n succes
dat er zeker nog een vervolg komt.

Kerstman?

Ja, ja, we weten het, de uitbater lijkt
inderdaad op de Kerstman. Eén keer
per jaar geeft Luc daar dan ook aan
toe en kruipt hij in het pak van zijn
dubbelganger.

Uitbaters

Marc, Christa, Jasper
& Jorden Van de Velde

Uitbater

Luc Stroobants

Grote Markt 15, Leuven
www.denengel.be

Werchtersebaan 2, Tremelo

‘t Volkhuis
Uitbater Chris is helemaal gebeten
door de horecamicrobe. Twintig jaar
geleden had hij een traiteurzaak en
daarvoor een café. Na een omzwerving
in de topsportwereld keerde hij in
2016 toch terug naar zijn grote passie.

Topsport

Zijn hart is nu verpand aan dit gezellige eetcafé. Op de eenvoudige maar
uitgebreide drank- en eetkaart vormen
de ribbekes à volonté wellicht de
grootste troef.

Uitbater

Chris begeleidde jarenlang het Belgisch
olympisch kajakteam, waardoor hij veel
contacten heeft in de topsportwereld.
Het is dus niet zo vreemd als je hier een
bekendheid tegen het lijf zou lopen.
Chris Vermeulen

Nieuwstraat 64, Geel
www.volkshuisgeel.com
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Hyggeligt

Gitanes
Je vindt nog zelden zo’n authentiek café als dit. Tot en met de
uitbater, het hele plaatje klopt.
Daardoor kan deze zaak rekenen
op tal van trouwe klanten. Je
kan hier rustig de krant lezen
bij een tas koffie, of net zo goed
een bordje tapas bestellen.
Elke donderdag en zondag zijn
er liveoptredens van lokale en
internationale bands, met zowel
bekend als opkomend talent. De
muziekgenres gaan van chanson
tot gipsy.

Deze gezellige, bruine kroeg wordt uitgebaat door twee zussen en een broer,
bijgestaan door hun partners. Een echt
familiebedrijfje dus, en dat voel je in de
huiselijke gezelligheid die hier heerst.
Met gezelschapsspellen of liveoptredens
mikt het team op een zeer breed publiek.
De vroegere feestzaal werd omgetoverd
tot een grasveld met speeltuintje en vanaf het verharde terras kunnen mama en
papa hun kroost in de gaten houden.

Deens

Hyggeligt is een Deens woord dat moeilijk
te vertalen valt. Je kan het omschrijven als
gezelligheid die ontstaat uit sfeer, samenzijn
en genieten. Een gevoel waar de uitbaters
heel erg naar streven.

Uitbaters

Zoë Geenen & familie
Voorheide 20, Arendonk
www.facebook.com/Hyggeligtcafeopdevraai

Van de vele horecazaken op de
Antwerpse Groenplaats, is Bar
Basil ongetwijfeld de kleinste.
Maar wat een licht valt hier binnen en wat een gevoel van ruimte
krijg je daardoor. We zijn er niet
uit wie of wat de meeste warmte
uitstraalt: de inrichting of de
zuiderse lach van de uitbater.
Ga het vooral zelf ontdekken.
En mocht er binnen geen plaats
zijn, dan kan je nog altijd terecht
op het verwarmde terras. Gezellig
mensen kijken!

Leuk weetje

Ruime keuze

Uitbater

Uitbater

De bar biedt naast onze bieren tal
van originele cocktails, heerlijke
koffies en andere warme dranken,
al dan niet met een lekker stukje
cake of taart.

Gitanes ligt in de Antwerpse wijk
Zurenborg, gekend om haar laat
19de-eeuwse residentiële woningen en haar grote diversiteit in de
samenleving.

Armando Rocchi

Marc Van Roey

Groenplaats 4, Antwerpen
www.barbasil.be

Tramplein 3-4, Berchem

Bistro-Pub Puerto
Dit gezellige praatcafé ligt aan een van
de mooiste Kempense havens. Het is
een uitgelezen rustplaats voor fietsers
en wandelaars na een tochtje langs het
kanaal Dessel-Schoten. Het centrum ligt
op wandelafstand, wat dan weer ideaal is
na een dagje shoppen. Hier moet je zeker
de overheerlijke tapas proeven. En blijf
je wat langer plakken, dan is de kans
groot dat je een liveoptreden meepikt.

In de zomer

Op zonnige dagen is het heerlijk relaxen op
het hoekterras, met zicht op de haven, het
kanaal en de ligweide.

Uitbater

Jonathan Antonis
Nieuwe Kaai 47, Turnhout
www.facebook.com/bistropubpuerto
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Bar Basil

Domein Den Asberg

Klein-Willebroek is een pittoresk
gehucht van Willebroek langs
het kanaal Brussel-Schelde. De
vernieuwde sluis, de kaaimuren,
de typische bruggen en de jachthaven lokken heel wat wandelaars
en fietsers. Yachtclub Volante past
met zijn inrichting in bootstijl
helemaal in dat beeld. Op het
ruime terras kan je ontspannen genieten van het uitzicht, uiteraard
bij een verzorgd natje en droogje.

Aan de rand van natuurgebieden de
Beeltjens en de Kwarekken, in een
oase van rust, vind je dit prachtige
kampeerdomein. Het eetcafé richt
zich niet alleen op de kampeerders.
Iedereen is welkom voor een hapje
en een drankje, om deel te nemen
aan de activiteiten of om er zelf
eentje te organiseren in de feest- of
vergaderruimte. Den Asberg ontvangt vlot grote groepen wandelaars
en fietsers. Het oplaadpunt voor
elektrische fietsen is daarbij zeker
een plus.

Hotel

Bij Yachtclub Volante hoort ook een
evenementenruimte en een hotel
met 20 kamers voorzien van hedendaags comfort, met zicht op de vaart
of de binnenjachthaven.

Uitbater

Maurits Cornelis

O P S T A P I N vl a a nde r en

Yachtclub Volante

Voorzieningen

Het domein beschikt, naast een
kampeerweide met alle comfort,
onder meer over een visvijver, een
voetbalterrein en een speeltuin
voor de kleinsten.

Uitbater

Dries Van Hoof
Victor Dumonlaan 6, Willebroek
www.yachtclub-volante.be

Asberg 28, Westerlo
www.domeindenasberg.be

Bar Jardin
Met de warme inrichting, de mooie haard
en de fijne muziek op de achtergrond,
lijkt het net of je een woonkamer binnenstapt. Bar Jardin is een gezellige brasserie waar je terecht kan voor een goed
getapt glas bier, een lekkere kop koffie of
thee, en een ruim aanbod aan gerechten.
De naam doet echter meer vermoeden.
En ja hoor: in de tuin vind je een mooi,
groot terras met bijhorende bar.

Uitstapje

Achter de tuin bevinden zich de Merodebossen, een prachtig natuurgebied van zo’n
1500ha waar het eindeloos wandelen is.

Uitbaatster

Liliane Vleugels
Grote Markt 52, Westerlo - www.bar-jardin.be
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Bardot
Als Hasselt de stad van de smaak
is, dan is Bardot hier zeker op zijn
plaats. Deze trendy zaak is heel
leuk ingericht, een tikkeltje retro,
met veel oog voor detail. Ook op
het terras, waar geen klassieke
tafeltjes en stoelen staan maar een
hoge tafel met barkrukken.
De hartelijke bediening is gewoon
de kers op de taart. Zodra je hier
binnenstapt krijg je een gevoel
van thuiskomen en willen terugkomen.

Rembrandt
Dit bruine café is een begrip in
Tongeren en ver daarbuiten, en
staat terecht in de lijst van 200
gezelligste cafés van België.
Het haardvuur, de lambrisering
en de gordijntjes van weleer zijn
slechts enkele verraders van
zijn hoge leeftijd. ‘Sinds 1881’
prijkt er fier, en daarmee is de
Rembrandt het oudste café van
’s lands oudste stad.

Goed om weten

Elke zondagmorgen vindt voor de
deur de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux plaats.
Een markt die heel wat internationale bezoekers trekt.

Uitbater

Michaël Dusar

Veemarkt 11, Tongeren

Lekker

Het team presenteert dagelijks twee
verse homemade soepen en drie
tapasplanken met Spaanse kazen en
charcuterie, die ze rechtstreeks in
Spanje gaan selecteren, proeven en
importeren.

Art Rock Café
Paenhuys
Met de bakstenen muren en de
donkere houtconstructies, doet het
Paenhuys een beetje klassiek aan.
Maar ‘Art Rock Café’ betekent zoveel
meer. De uitbater is een bekend kunstenaar en je vindt hier dan ook veel
van zijn schilderijen terug in het
interieur. Verder treden hier regelmatig (hard) rockbands op. De naam
valt dus heel eenvoudig te verklaren.

Fans van Frans

Frans zette met het Art Rock Café
Paenhuys zijn eerste stappen in de horeca,
maar wist op zeer korte tijd een trouwe
schare stamgasten te verzamelen.
Iedereen kent hier iedereen.

Uitbater

Frans Vogels
Schoterweg 1, Tessenderlo
www.facebook.com/vogelsartworks
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Uitbater

Didier Nartus

Hemelrijk 5, Hasselt
www.bardothasselt.com

Whatz Hap
De inrichting van dit eetcafé is
heel Amerikaans geïnspireerd
en bevat tal van verwijzingen
naar de achtergelegen schouwburg ‘Casino’. Ook de eet- en
drankenkaart is Amerikaans
getint, van chicken wings en
bagels tot verse fruitlimonades,
allemaal met een eigenzinnige
twist. En de bieren van ‘t vat
komen uit onze unieke
Primus-tapkraan.

Humphrey
Deze bistro vind je in het hartje
van Sint-Truiden, in de schaduw
van cultuurcentrum De Bogaard.
De inrichting heeft iets mediterraans en straalt net zoveel warmte uit als uitbater Frank. Hier kan
je in familiale sfeer genieten van
heerlijke bistroklassiekers.
Het zonnige terras biedt een
mooi zicht op de barokke Minderbroederskerk.

Cultuur

Whatz Hap is dan wel een zelfstandige uitbating los van het Casino,
het vormt toch de ideale locatie voor
een hapje en een drankje voor of na
een voorstelling. Het programma is
alvast goed gevuld.

Uitbater

Jeroen Mangelschots

Leuk detail

De namen van de stamgasten staan
vermeld op de toog, zodat ze altijd
zeker zijn van hun vaste plek.
En voor de klanten die regelmatig
reserveren, voorzag Frank gepersonaliseerde naamplaatjes voor op
de tafels.

Kioskplein 25, Koersel

Uitbater

Frank Kortleven

Capucienessenstraat 10, Sint-Truiden
www.bistrohumphrey.be

‘t Hukske
Jovialiteit, gastvrijheid en een goeie
service, dat zijn zowat de sleutelwoorden in dit gezellige dorpscafé. De zaak
is mooi ingericht, waarbij vooral de
lichte kleuren en het blanke hout van de
toog voor een frisse uitstraling zorgen.
De kleine details maken dat je je hier
helemaal thuis voelt.

Weetje

Johan had al 25 jaar horeca-ervaring voor
hij hier aan een nieuw avontuur begon. Zijn
vorige zaak was een dansschool in Ham.

Uitbater

Johan Vlaeyen
Gemeenteplein 21, Lummen
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Suite17
Achter deze mooie Middeleeuwse
gevel schuilt de hipste nightlifezaak
van de stad. Suite17 richt zich helemaal op jongeren. Op vrijdag gaan de
deuren vroeger open, om het weekend
meteen goed in te zetten. Vooral liefhebbers van R&B en dance komen
hier aan hun trekken.

De Phonograaf

O P S T A P I N vl a a nde r en

In juni heropende het voormalige Landbouwershuis de deuren.
Grotendeels gerenoveerd en
opgefrist, maar met behoud van
de tijdsgeest van weleer.
De vernieuwde Phonograaf werd
een nostalgische plek waar je
heel wat leuke spelletjes kan
spelen. De huisgemaakte taartjes en gebakjes volgens aloud
recept, maken het helemaal af.

Extra

Download de Suite17-app en ontvang
pushmeldingen over alle activiteiten die
hier georganiseerd worden.

Uitbater

Sampson Twum
Sint-Jansstraat 3, Brugge
www.suite-17.be

Opvallend

Zelfs de prachtige snor van de uitbater past in het decor.

Criss Cross Club
In september 2017 kreeg de vroegere raadskelder onder het Kortrijkse stadhuis een geheel nieuwe
bestemming. Zaakvoerders Gérald
en Matthijs verhuisden hun vorige
pop-up van de Pottelberg naar de
binnenstad, en met succes.
De Criss Cross Club is elke vrijdag
en zaterdag open voor het publiek.
Ze bindt zich niet aan één bepaald
muziekgenre. Hiphop, funk, R&B,
soul, disco… Een ruime keur van
dj’s zorgt ervoor dat alle stijlen aan
bod komen, en regelmatig staat er
livemuziek op het programma.

Pop-up

Uitbaters

Deze pop-up blijft nog open tot eind
januari 2018. De zaakvoerders ijveren
ervoor om nadien op dezelfde locatie
te kunnen doorgaan.

Andy Acke & Tineke Dhooge

Uitbaters

Matthijs Coeman & Gérald Pierlet
Markt 6, Assenede
www.facebook.com/dephonograaf

Leiestraat 1, Kortrijk
crisscross.be

Café Central
Dit café werd volledig verbouwd en
heringericht voor het in augustus
opnieuw de deuren opende. De leuke
accentjes in het interieur, zoals de
grote Tongerlo-muur of de originele
lusters, geven deze typische volkszaak
een uniek tintje. En elke zondag nodigt
de sympathieke uitbater de buurtbewoners uit voor het aperitief.
Van Aalsterse gezelligheid gesproken.

Plannen

Vanaf 2018 wordt het aanbod uitgebreid
met muziekoptredens.

Uitbater

Tom Janssens
Onze-Lieve-Vrouwplein 23, Aalst
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In de Zwaan

Bar Wilson

Heerlijke, verzorgde snacks.
Spaghetti die ver in de omtrek
geprezen wordt. Een gezellige,
huiselijke sfeer. Een speelhoekje
voor de kinderen. Een knetterend
haardvuur op koude winteravonden. Een zonnig terras achteraan
en een ruimte voor vergaderingen. Maar bovenal een supervriendelijke, attente gastvrouw.
Wat kan een mens nog meer
verlangen?

Het project ‘NEST’ is een creatieve ontmoetingsplaats in de
oude Gentse stadsbibliotheek
die zo’n 70 initiatiefnemers
verenigt. NEST gebruikt de 13
ruimtes van het gebouw voor
op zichzelf staande projecten,
toegankelijk voor iedereen.
Een van die projecten is
Bar Wilson, een laagdrempelig
ontmoetingscafé waar je net zo
goed terecht kan voor een ontbijt, als voor een afsluiter
’s avonds dankzij het rijk gevulde muziekprogramma. De zelfgemaakte meubels nodigen uit om
te praten, ideeën uit te wisselen
en vooral te ‘ont-moeten’, waarbij niets moet en alles kan.

Leuk extraatje

Het grote terras vooraan wordt in de
winter verwarmd. Wie daarmee niet
genoeg heeft, krijgt er spontaan een
fleecedekentje bij.

Uitbaatster

De toekomst

Charlotte Vyvey

Het oude bibliotheekgebouw wordt
in de toekomst gerenoveerd om er
de stadsdiensten in te huisvesten.
In afwachting geeft NEST nog zeker
tot mei 2018 een tijdelijke invulling
aan het pand.

Poperingestraat 6, Westouter
www.facebook.com/
indezwaanwestouter

Uitbater

Jules Gahide

Pot & Pinte
Zet een creatief vat vol ideeën in een horecazaak, dan krijg je Pot&Pinte. Uitbater
Jeroen komt altijd weer met iets nieuws
op de proppen. Zo kan je hier aan ‘archery’
doen, een spannend en zenuwslopend
teamspel met pijl en boog, waarmee je je
even in The Hunger Games waant. Al is de
eigenzinnige inrichting van de zaak ook
meer dan een bezoekje waard.

Graaf van Vlaanderenplein 40, Gent
www.facebook.com/barwilsongent

Goed om weten

In de grote tuin werd een foodtruck omgebouwd tot winterbar, zodat je je hier het
hele jaar door kan uitleven.

Uitbater

Jeroen Coene
Grote Steenweg 127, De Pinte
pot-en-pinte.business.site - www.archeryfun.be
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Hof den Tuitelaar

brouwerij wordt uniek horecaconcept

Gekapt
O P S T A P I N vl a a nde r en

De populariteit van de gehaktsuggesties in haar café De Robot,
inspireerden uitbaatster Karen om
een gehaktrestaurant te openen.
Elke week voorziet ze een drietal
suggesties waarbij zowel runds-,
varkens- als lamsgehakt aan bod
komen. En omdat ze niemand wil
uitsluiten, voorziet ze ook een
vegetarische variant. Het interieur
kreeg een hoog beenhouwerijgevoel, waardoor het plaatje helemaal klopt.

Toeval

‘Gekapt’ is een typisch Vlaams woord
voor gehakt en is dus een logische
naam voor dit gehaktrestaurant. Dat
hier vroeger een kapsalon gevestigd
was, is een leuke toevalligheid.

Uitbaatster

Karen Van San

Sint-Pietersnieuwstraat 222, Gent

Winterbar

Sinds november wordt het gebouw
opgeknapt, maar tijdens de werken
blijft de tent gewoon open. Dat bedoelen we letterlijk, want in de tuin
werd met dekzeilen een winterbar
geïmproviseerd, die zo gezellig ingericht is dat je vergeet dat je eigenlijk
buiten zit. Dat belooft veel goeds
voor het eindresultaat.

Uitbaters

Nik en Kim Van Den Berghe
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n 2017 werden de idyllische tuin en
charmante gebouwen van een vroegere
brouwerij omgetoverd tot een horecazaak. Maar Hof den Tuitelaar is meer
dan ‘zomaar een café’. Het is een uniek concept waar maximaal respect voor de historische context en de landelijke omgeving
belangrijk zijn.
Kinderen zijn hier duidelijk meer dan
welkom! Naast het knutselatelier op
woensdagnamiddag, stonden er al clownsoptredens, schminksessies, workshops
boomklimmen en zoveel meer op het
programma. En tijdens de voorbije herfstvakantie kon er elke dag gegriezeld worden
in de griezeltuin.
Putstraat 5, Meldert (O-Vl.)
www.facebook.com/HofDenTuitelaar

Zeppos
De Gentse Vlasmarkt is sinds kort een
feestcafé rijker. De zeer gevarieerde themafeestjes in de Zeppos kunnen niet gek
genoeg zijn, en hoe later op de avond - of
moeten we zeggen ‘hoe vroeger’? – hoe
meer volk ze trekken. De ene dansplaat
na de andere knalt er uit de boxen, en de
sfeer is er dan ‘boenk op’!

Feest

Dit plein in de Gentse binnenstad is zeer
geliefd bij iedereen die graag tot in de
vroege uurtjes feest.

Uitbaters

Vlasmarkt 13, Gent - www.dezeppos.be

Charlie Rockets
Tot 1994 bevond zich in dit pand
het cinemacomplex ‘Memling’.
Vandaag vind je hier een toffe
jeugdherberg, ingericht met
heel wat retro-Amerikaanse
invloeden. Alle leeftijden zijn
welkom en in de bar en de achterliggende poolruimte socialisen
de Bruggelingen graag met de
internationale gasten.

TchèstÊ
Uitbaatster Cathy en haar partner JP
zijn geboren en getogen Luikenaars, met
heel wat ervaring in de gastronomie.
Zij kennen de typisch Luikse keuken
dus door en door. Met Tchèstê streven
ze ernaar om de verborgen kantjes van
die keuken op de kaart te zetten, en
ze werken daarvoor uiteraard zoveel
mogelijk met streekproducten. En waar
kan je dat beter dan in een verkeersvrije
straat in de historische binnenstad?

Artistiek

Naast een streekgebonden keuken biedt
Tchèstê ook een platform aan lokale
kunstenaars door hun werken tentoon te
stellen.

Goed om weten

Uitbaatster

De jeugdherberg is 24/7 open, je hebt
dus geen ‘avondklok’ om rekening
mee te houden.

Cathy Hebes

Rue Souverain-Pont 32, Liège
www.tcheste-liege.be

Uitbater

Karel Hessels
Hoogstraat 19, Brugge
www.charlierockets.com

La Bonne époque
Dit dorpscafé onder de kerktoren van
Couvin doet zijn naam alle eer aan.
Zoals we ons ‘de goede oude tijd’ voorstellen is dit een zaak waar een heel
gemoedelijke sfeer heerst, waar iedereen
iedereen kent en met iedereen praat. De
speelkasten, de discobar, … het is alsof
de tijd bleef stil staan. En tegelijk oogt
het interieur modern en fris.

Karaoke

Elke vrijdagavond zorgt de karaokebar voor
een fantastische sfeer voor het hele gezin.

Uitbater
Eric Pire

Grand Place 3, Couvin
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Pieter Erickx & Lorenzo De Block

O P S T A P I N B r ussel

La Meute

La Fontaine

Zin in een goeie steak met krokante frietjes, een kraakvers
koolslaatje en huisgemaakte
mayonaise? Dan is La Meute
the place to be! De witte tegeltjes en zwart geschilderde bakstenen muren doen een beetje
industrieel aan, maar net dat
maakt het geheel trendy en gezellig. Voor wie niet zo’n fan is van
vlees, staat er een quinoa-steak
op de kaart. De betaalbare prijzen zijn mooi meegenomen.

Een zeer ruime brasserie en ‘wine
and lounge bar’ met een groot
terras, gelegen in het hartje van de
Europese wijk, vlakbij het gekende
Berlaymont-gebouw. De zaak is
elke werkdag open van 8 tot 23
uur. Ideaal voor de vele ambtenaren en zakenmensen die voor de
Europese instellingen werken, en
hier zowel tijdens hun middagpauze als voor en na hun dagtaak
terecht kunnen.

Ecologisch

De naam van het nabijgelegen
Schumanplein verwijst natuurlijk
naar Robert Schuman, de grondlegger van de EGKS en dus de Europese Unie. Maar wist je dat ‘À la
Fontaine’ (Am Springbrunnen)
een quatre-mains is van die andere
Robert Schumann, de 19e-eeuwse
componist?

Het Westford-rund op je bord is
van Ierse afkomst, maar werd wel
gekweekt in Veurne om de ecologische impact tot een minimum te
beperken.

Uitbater

Jim Bogaert

Trivia

Uitbaatsters

Marcela Kamberaj & Sevastjana Yesil
Lesbroussartstraat 6, Elsene
www.facebook.com/lameutebrussels
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Archimedesstraat 8-10, Brussel

Richard dit LeCastor
legende wordt bier

Via onze Microbrasserie de l’Île d’Orléans brachten we in 2017
een nieuw uniek bier met een al even uniek, legendarisch verhaal uit op de Franse en Canadese markt. Nummer elf in
het rijtje van onze Canadese dochteronderneming.

O

p het eiland Île d’Orléans gaat een
eeuwenoude legende rond over een
zonderlinge figuur, die er op een dag
met zijn boot aanmeerde. Richard,
zo heette de man, droeg altijd een
bevermuts en was gezegend met grote,
vooruitstekende tanden. Daardoor kreeg
hij zijn bijnaam ‘Richard dit le Castor’
(Richard bijgenaamd de bever). Toen hij op
het eiland aanmeerde riep Richard: “Hey
mannen, breng eens wat kruiken, ik heb een
nieuw bier gebrouwen, de Castor Pale Ale!”

Het bier
Het bier dat Richard gebrouwen had, bevatte extra hop om het tijdens zijn bootrei-

zen beter te kunnen bewaren. Het was dus
vergelijkbaar met de traditionele India Pale
Ale van destijds, een biertype dat tegenwoordig onder de afkorting IPA een grote
opmars kent. Onze ‘Richard dit LeCastor’
is een lichte en verfijnde IPA met citrustoetsen en een alcoholvolume van 6%.

In Frankrijk is dit bier voorlopig alleen
beschikbaar op vat. Wie het liever op fles
proeft, moet daarvoor in zijn thuisbasis
Canada zijn. Meteen een goed excuus om
een reisje in te plannen!

De markt
Vanuit ons Franse cliënteel bestond al
langer de vraag naar een IPA. Bovendien
zijn de Fransen verzot op het Canadese
concept én op leuke verhalen. Zowel het
bier als het verhaal achter Richard
dit LeCastor sloeg hier dan
ook meteen aan.
www.microorleans.com
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La Faluche

Le Studio 54

Met verschillende hogescholen en
de universiteit van Rijsel om de
hoek, kan je al raden wat het doelpubliek van La Faluche is.
Studenten, inderdaad! Van maandag tot vrijdag is het hier volle bak.
De tapkraan biedt naast onze
Keizer Karel- en Tongerlo-bieren
ook Richard dit LeCastor aan.

Een gezellige cocktailbar in de
kelders van het historische pand
nr. 54 op de Grand Place van
Arras. De authentieke keldergewelven creëren een unieke
sfeer en achter de meterslange
toog verheffen de barmannen het
shaken van cocktails tot een ware
kunst. Voor wie toch bier verkiest,
zijn ook Keizer Karel Goud Blond
en Mystic Krieken van de partij.

Extra

La Faluche beschikt over een prachtige, gewelfde kelder waar de jeugd
zich helemaal kan ontspannen bij
een spelletje pool, tafelvoetbal of
darts.

Uitbater

Aymerick Dedecker

Le Cosmopolitain
Halverwege de winkelstraat van
Roubaix vind je deze brasserie terug.
Le Cosmopolitain is een verzorgde
zaak met een strak interieur, waar
de grote zwart-wit foto’s en hier en
daar een kleuraccent het geheel tot
leven brengen. Op de kaart zijn vers
en huisgemaakt twee belangrijke
kernwoorden.

Shoppen
39 rue du Port, Lille

De brasserie maakt deel uit van het
‘Centre McArthur Glen’, een gekend
outlet shoppingcenter. Ideaal dus om je
shoppingdagje te combineren met een
lunch in Le Cosmopolitain.

Uitbater

Kamal Ouassaidi
45 Mail de Lannoy, Roubaix
www.cosmopolitain-restaurant.fr

30

Te bezoeken

Arras telt meer dan 200 geklasseerde
historische gebouwen waaronder het
belfort, dat zelfs op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

Uitbater

Etienne Doctobre
54 Grand Place, Arras
www.studio-54-arras.com

Teekens aan de wand
‘n Koning’s dronk

Links: Burgemeester Jan Schrijen van Valkenburg aan de Geul
Rechts: De heer Henk Roelofs, voorzitter van Stichting ‘Teekens aan de Wand’

Op 27 april presenteerde de stichting ‘Teekens aan de Wand’ een
‘nieuwe’ oude muurschildering in Valkenburg aan de Geul.

M

et de steun van onder meer de
gemeente Valkenburg aan de
Geul, ijvert deze stichting al zo’n
20 jaar voor het behoud van historische muurreclames.

Daartoe inventariseert ze de muurschilderingen van vóór 1930 en gaat ze
die, naargelang de situatie, conserveren,
restaureren of opnieuw aanbrengen.
Dankzij haar inzet sieren al enkele tientallen authentieke muurschilderingen opnieuw de Valkenburgse binnenstad.

Een van die muurschilderingen stelt een
koningsfiguur voor die toast met een
bierpul. Deze 100 jaar oude reclame voor
Leeuw-bieren draagt de naam ’n Koning’s
dronk en bevindt zich op de gevel van
Leeuw aan de Brug, ons proeflokaal in
Valkenburg.
Dat ze werd onthuld op de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander is dus
helemaal geen toeval.

Meer weten over de
stichting ‘Teekens aan de
Wand’ of hun nobele
doel steunen?
Surf dan naar
www.teekensaandewand.nl

31

Gasterij Henry VIII
Zuidelijke gastvrijheid is troef in
deze sfeervolle, knusse zaak met
z’n grote terras. De gasterij maakt
deel uit van het Landal-vakantiepark ‘De Waufsberg’. Ze is dus
zeer populair bij de vakantiegasten die zich lekker willen laten
verwennen met een speciaalbier,
een stukje Limburgse vlaai of een
volledig verzorgd diner.

Hotel Tongerlo

Hoeve Galderzicht

Dit gastvrije, authentieke hotel beschikt
ook over een sfeervolle brasserie, waar
je terecht kan voor een lekker ontbijt
met verse streekproducten, voor een
smakelijke lunch, voor een lekkere tas
koffie of een glaasje wijn of bier. Dit is
een heerlijke plek om te ontspannen, te
werken of af te spreken met vrienden.

Met het recreatiedomein De Galderse
Meren vlakbij, valt Hoeve Galderzicht
perfect te combineren met een stevige
wandeling, fietstocht of motorrit in de
omgeving. De zaak is knus ingericht en
bij het openhaardvuur voel je je meteen
thuis. Hier kom je terug op adem bij een
heerlijke kop koffie, een snelle hap of
een uitgebreid diner.

Logisch

Met zo’n naam is het evident dat onze
Tongerlo abdijbieren op de kaart staan.

Uitbaters

Kees, Corné
en Annemarie Veraart

Extra

Hoeve Galderzicht biedt uitgebreide
accommodaties voor alle feesten en activiteiten. Bezoek zeker de website voor de
vele mogelijkheden.

Uitbater

Twan Peemen
Bloemenmarkt 2, Roosendaal
www.hoteltongerlo.nl

Rijsbergsebaan 9, Breda
www.hoevegalderzicht.nl

Goed om weten

Gasterij Henry VIII verwelkomt
iedereen, dus niet alleen de gasten
van het vakantiepark.

Uitbaters

O P S T A P I N nede r l a nd

Justin & Dave Bremer,
Luciano van Waterschoot

Hoogcrutz 14 a, Noorbeek
www.gasterijhenry.nl

De Gouden Leeuw
Eigenlijk kunnen we feestcafé De Gouden
Leeuw omschrijven in slechts twee
woorden: feesten en sfeer! Van donderdag tot zondag is dit ‘the place to be’ in
Voerendaal. Er staan immers regelmatig
themaparty’s op de agenda.

Goed om weten

Eigenaar-uitbater Patrick is dj van dienst
en draait voor jong en oud de leukste en
gezelligste hits.

Uitbater

Patrick Koker
Kerkplein 56, Voerendaal
www.facebook.com/goudenleeuw2016
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Café nummer 10
Dit café heeft een uniek concept:
borrelen met lekkere hapjes in de
vooravond en daarna doorfeesten tot
4 uur ’s ochtends. Bij Nummer 10 valt
altijd wat te beleven. Wil je een vrijgezellenavond of een personeelsfeestje
organiseren? Dan ben je hier aan het
juiste adres! Beerpong, karaoke, een
cocktailworkshop… alles is mogelijk.

Extra

Blond & Blond

Op vrijdag worden alle speciaalbieren aangeboden aan 3 euro.

Dit grand café bevindt zich op een
van de mooiste plekjes van Roermond. Vanop het terras heb je een
uniek uitzicht op de rivier de Roer
en op de 14de-eeuwse Voorstad
Sint-Jacob. Bij Blond & Blond voel
je je thuis. Je geniet er net zo goed
van een kopje koffie of een ijsje, als
van een lunch of diner. Er worden
ook regelmatig activiteiten georganiseerd.

Uitbaatster

Sylvia Rietveld

Vismarktstraat 10, Breda
www.nummer10breda.jimdo.com

Bronsheim
Een unieke combinatie van een authentieke bar met een sfeervol restaurant en
een recent gerenoveerd hotel. Wat ook je
reden is om Brunssum te bezoeken, hier
moet je zeker langskomen. De kaart is
zeer gevarieerd, aangepast aan het seizoen en biedt enkel dagverse producten.

Weetje

In het restaurant kan je kiezen voor het
dagmenu waarbij je zelf je voor-, hoofd- en
nagerecht samenstelt.

Dewdropper
Dewdropper is een themacafe in Amerikaanse stijl van de jaren 20-30 van de
vorige eeuw. Met zijn typische art-deco
inrichting waan je je terug in de tijd en
krijg je het gevoel dat er ieder moment
een gangster kan binnenstappen.

Te bezoeken

Voorstad Sint-Jacob is een trendy
stadsdeel van Roermond, gelegen
tussen de Roer en de Maas, dat zeker
ook een bezoekje waard is.

Uitbaatster

Caroline Redeker
Roerkade 6, Roermond
www.blondenblondremunj.nl

Uitbaters

Raymond & Maud Wijnands
Kerkstraat 5, Brunssum
www.restaurant-bronsheim.nl

De kaart

De zaak heeft vooral een gezellige caféfunctie met een uitdagende hapjeskaart en
een uitgebreid aanbod aan whisky’s.

Uitbater

Cesco Ramakers
Berkelstraat 8, Valkenburg aan de Geul
www.facebook.com/whiskycocktailbar
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Cervezería Oldenburg
In 1986 opende José Luiz
Ramírez deze bierpub in een
drukke handelswijk in Madrid.
Van bij het begin profileerde hij
zich als bierambassadeur, en
met succes!
Vandaag wordt Oldenburg uitgebaat door Juan Carlos Cabezon,
een neef van de oprichter, en
heeft ze meer dan 200 bieren
op de kaart staan, waarvan
een tiental op vat. Onze Keizer
Karel-bieren zijn daarvan de
paradepaardjes.

Brasserie la Festa
Kagoshima is de meest zuidelijke
provincie van Japan en staat
bekend om haar sterkedrank
Shochu. Toch maakt ook bier hier
stilaan zijn intrede, onder meer
via deze brasserie waar maandelijks evenementen worden georganiseerd om de biercultuur, en
dan vooral het Belgische bier, aan
de Japanners voor te stellen.

Straf bier

O P S T A P In de we r eld

Japanners blijken een voorliefde te
hebben voor de iets zwaardere bieren, zoals onze Keizer Karel-bieren
en Tongerlo PRIOR.

5 Chome-14-24 Murasakibaru
Kagoshima (Japan)
www.facebook.com/brasserie.lafesta

Recordhouder

In 1995 werd Oldenburg opgenomen
in het Guinness Book of Records als
‘pub met de meeste geïmporteerde
bieren per vierkante meter’.

Tokyo Beer Paradise
by Primus
Deze café-brasserie ontstond uit een
samenwerking tussen Eurasia Trading
en onze brouwerij. Het is onze eerste
officiële zaak in Tokyo, en nog wel in
het hartje van de stad, vlakbij het station van waaruit de kogeltreinen naar
alle delen van Japan vertrekken.

Keuken

In de keuken regeert een ervaren chef,
die de Japanse en Westerse keuken op
meesterlijke wijze weet te combineren.
Dat, en de titel van ‘official Belgian café’,
maken van deze zaak een geliefde plek bij
de zakenmensen uit de bedrijven in de
omgeving.

Chiyoda-ku, Marunouchi 1-11-1
Tokyo (Japan)

Eurasia Trading wint Nippon Export Award 2017-2018
De tweejaarlijkse Nippon Export Award is een initiatief van de Belgisch-Luxemburgse
Kamer van Koophandel in Japan. De award wordt uitgereikt aan bedrijven die belangrijke
successen boeken op het vlak van import en export met Japan. Eurasia, onze plaatselijke
handelspartner, wist dit jaar deze prestigieuze prijs binnen te halen.
Eurasia werkt samen met de beste retailers in Japan, zoals Seijo Ishii en Aeon, om er onze
bieren aan de man te brengen tegen een betaalbare prijs. Sinds kort vertegenwoordigt deze
importeur ons ook in Korea en Thailand.
blccj.or.jp/nippon-export-award
34

Calle Hartzenbusch 12
Madrid (Spanje)
www.oldenburgcerveceria.es

Spaanse
supermarktketen
kiest voor Brouwerij Haacht
Mercadona, de grootste supermarktketen van Spanje, ging in 2016 op
zoek naar het beste Belgische abdijbier. Na veelvuldig proeven en testen,
koos haar consumentenpanel resoluut voor onze Tongerlo LUX.
Mercadona haalde de concurrent uit het schap en sindsdien is Tongerlo
het meest verkochte Belgische abdijbier op de Spaanse markt.

D

e samenwerking tussen Mercadona
en onze brouwerij is een voorbeeld
van goed partnership. Het vertrouwen in de kwaliteit van onze bieren
is zo groot, dat de samenwerking
in 2017 verder werd uitgebreid. In een
40-tal winkels loopt momenteel een test

met Tongerlo PRIOR, SUPER 8 IPA en
SUPER 8 Blanche. Die test overtreft alle
verwachtingen, waardoor de kans zeer
reëel is dat deze merken binnenkort in alle
1.600 winkelpunten van de keten verkrijgbaar zullen zijn!

Ook nieuwe
samenwerkingen
in België
Sinds 2017 zijn onze bieren - naast
de verschillende winkelketens van
Colruyt - opnieuw beschikbaar bij
Delhaize, Cora en Cactus in het
Groot-Hertogdom-Luxemburg.
Vanaf 2018 vind je ze ook bij
Makro. Onze geschenkverpakking
‘Tongerlo Discovery Box’ en de
75cl-flessen Tongerlo LUX en
Keizer Karel Goud Blond, zijn dan
weer zeer succesvol in de dutyfreeshops van de nationale luchthaven.
Uiteraard blijven we verder samenwerken met de drinkcenters,
een segment dat zich momenteel
volop herpositioneert om de consument te verleiden met zijn ruime
aanbod.
Wil je weten waar je onze bieren
in jouw buurt kan aankopen? Surf
dan naar haacht.com, waar je via
de ‘store locator’ onder het luik
‘merken’ alle verdeelpunten terugvindt.

www.mercadona.es
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