LEZINGEN

EENS KENNISMAKEN

Regelmatig hebben we tijdens onze gildebijeenkomsten

Je bent als speciaalbierliefhebber van harte welkom. Tijdens

gastsprekers. Tijdens deze bijeenkomsten komen de

onze gildebijeenkomsten ontvangen we regelmatig gasten

specifieke brouw- en bieraspecten aan de orde. De af-

die een biergildelidmaatschap overwegen. Laat even per

gelopen jaren hebben we sprekers gehad op het gebied

email of telefoon vooraf aan ons weten dat je komt , dan

van smaak, geur en brouwingrediënten. Ook laten we

zorgen wij voor een goede ontvangst en introductie.

ons regelmatig voorlichten door het Vlaamse “Tournée

Dus bezoek voor een vrijblijvende kennismaking onze maan-

Générale team” met Ray Cokes en Jean Blaute. Hun

delijkse gildebijeenkomst in het proeflokaal van Stadsbrou-

enthousiaste analyse van de verschillende bieren worden

werij Wittenburg, Markt 7, 6901 AE in Zevenaar (iedere 2e

door ons getest tijdens een bierproeverij.

donderdagavond van de maand van 20.00-22.00h)

BROUWDAGEN

CONTACT EN INFORMATIE

Biergilde “de 7 Aeren” is een gilde voor bierliefhebbers en

Deelnemen aan het Biergilde “de 7 Aeren” kun je door lid te

hobbybrouwers. Voor onze hobbybrouwers organiseren
we jaarlijks een gezamenlijke brouwdag. Op basis van
een gekozen bierrecept brouwen de hobbybrouwers met

worden van ons gilde. Leden betalen een contributie van
€50,– per jaar. Het lidmaatschap kan per maand ingaan en
duurt minimaal 12 maanden.

hun eigen installatie een zelfde speciaal bier. Gezamenlijk
lopen we de verschillende brouwfasen door waarbij we de

BIERGILDE “De 7 Aeren”

verschillende brouwinstallaties op specifieke eigenschap-

ZEVENAAR

pen bekijken. Na de lager tijd proeven we gezamenlijk de
brouwresultaten en beoordelen we de bieren.

Tel: 06 53 16 12 08
Emailadres: vckrijt@me.com
WWW.BIERGILDEZEVENAAR.ORG

ONZE HISTORIE

BIERGILDE BIJEENKOMSTEN

Het biergilde de 7 Aeren is in 2013 opgericht door Toon

Biergilde “de 7 Aeren” is een gilde voor bierliefhebbers en

Berens en Marcel Rutten met als doel om de kennis over

hobbybrouwers. Tijdens onze gezellige maandelijkse

speciaalbieren en het brouwproces te promoten. Vanuit zijn

donderdagavond bijeenkomsten delen we onze bierbele-

achtergrond als bierbrouwer binnen de Wittenburg brouwerij

ving met elkaar en genieten we van het proeven van nieuwe

in Zevenaar heeft het biergilde “de 7 Aeren” een vliegende
start ervaren. Jaarlijks zien we een verdere groei van ons
gilde met zeer enthousiaste speciaalbierliefhebbers en
hobbybrouwers. Inmiddels kunnen we ons verheugen om een
goede samenstelling van speciaalbierliefhebbers en actieve

speciaal bieren. Tijdens onze bijeenkomsten wisselen we
ervaringen en kennis uit over bieren en het hobbybrouwen.
We hebben regelmatig bierspecialisten te gast die ons over
hun bierkennis en ervaringen vertellen.

hobbybrouwers.

WAT WE DOEN

BIERPROEVERIJEN

ZELF BIER BROUWEN
Een aantal van onze leden brouwt ook zelf bier met een
eigen installatie en recepten. Tijdens onze bijeenkomsten proeven wij regelmatig de bieren van deze hobbybrouwers. De hobbybrouwers delen hun brouwervaringen
onderling om tot een bredere brouwkennis te komen.
Praktische ervaringen met installatie onderdelen en
recepten vormen een goede bases om het hobbybrouwproces te verbeteren. We leren van elkaar en genieten van
elkaars producten.

BROUWERIJ BEZOEK

Onze gildebijeenkomsten zijn met name een gezellig samen-

Uiteraard speelt het proeven en beoordelen van speciaal

Als biergilde brengen we ook jaarlijks een bezoek aan een

zijn met speciaal bieren als rode draad. Het bespreken en

bieren een belangrijk onderdeel van onze bijeenkomsten.

brouwerij in de regio.

proeven van speciaal bieren, al dan niet gebrouwen door

Regelmatig beoordelen we gezamenlijk de bieren die door

De afgelopen tijd hebben we ondermeer een bezoek ge-

onze eigen leden, vormt een kern activiteit van onze maan-

onze actieve hobbybrouwers zijn gebrouwen. Verder orga-

bracht aan de brouwerij de Hemel en Oersoep in

delijkse gilde bijeenkomsten. Verder nodigen we regelmatig

niseren we regelmatig proeverijen rond thema en lente- en

Nijmegen, waar we een uitgebreide rondleiding in de

gast sprekers uit rond bier thema’s en bezoeken we jaarlijks

bokbieren. Proeven is voor een ons een belangrijk aspect

brouwerij hebben gehad. Natuurlijk hebben we ook de

een brouwerij in de regio. Ook onze jaarlijkse brouwdag

in het uitbouwen van onze bier- en brouwkennis. We laten

proeflokalen bezochten en hun speciaal bieren geproefd.

vormt een hoogste punt voor onze hobbybrouwers. Ieder jaar

de bieren van onze leden ook proeven en beoordelen door

sluiten we af met een gezamenlijk etentje waarin bier een

bierspecialisten van buiten het biergilde.

hoofdrol speelt.

