Altijd actueel: de weekkrant.nl

Woensdag 11 mei 2011 Stadsblad pagina 5

Bereik online uw lokale doelgroep!

Poll: ja of nee?

Koop een tekstlink
in mei en krijg er
gratis een maand bij

Elke week op onze site: de poll,
elke dinsdag vers. Over de belangrijkste vraagstukken die Utrechters
bezighouden. Wat is het gevoelen
in de Utrechtse samenleving?

www.deweekkrant.nl/maakmedia

www.stadsbladutrecht.nl

Eerste festival van
bierbrouwers ooit
Het eerste Utrechtse
Bierbrouwers Festival ooit
vindt plaats, op zaterdag
14 mei. Acht bierbrouwerijen uit de provincie Utrecht
presenteren zich hier van
12.00 uur tot 17.00 uur.

u Door Hester de Geus
U Utrecht
Met dit festijn vraagt het Houtens Brouw Collectief, de organisatoren van het Festival, aandacht voor het betere bier dat
lokaal geproduceerd wordt door
ambachtelijke speciaalbierbrouwerijen in de provincie.
Organisatoren Jan Ausems,
Jos Eberson en Kees Volkers
van het Houtens Brouw Collectief, kijken erg uit naar het
eerste Utrechtse Bierbrouwers
Festival. Jos zegt: “Eeuwenlang
waren de bierbrouwerijen van
levensbelang voor de lokale economie. Door industrialisatie en
schaalvergroting verdwenen in

de twintigste eeuw de meesten.
In Utrecht verdween de laatste
bierbrouwerij, De Krans, in
1930. In de jaren zeventig was
er eigenlijk alleen nog pils te
krijgen en was er van de rijke
biercultuur weinig meer over.
Tot de belangstelling voor het
andere, betere bier, sterk opleefde en kleinschalige brouwerijen werden opgericht, die zich
toelegden op het maken van
ambachtelijk gebrouwen spe-

‘De biercultuur
in de provincie
Utrecht leeft
weer op’
ciaalbieren. Inmiddels heeft de
provincie Utrecht weer negen
bierbrouwerijen, waarvan er
acht op het Utrechtse Bierbrouwers Festival vertegenwoordigd
zijn. Van deze brouwerijen zijn
de meeste brouwers zelf aanwezig om hun brouwsels toe te

lichten. Het gaat om de Amersfoortse Stadsbierbrouwerij De
Drie Ringen, de Amersfoortse
brouwerij Vat No.13, De Vleutense Speciaalbierbrouwerij
Duits & Lauret, Bierbrouwerij
de Eem, De Utrechtse speciaalbierbrouwerij De Leckere
en bierbrouwerij Maximus, De
Leusdense brouwerij Valleibieren en de stoombierbrouwerij
uit Stadskasteel Oudaen.”
Het bierproeffestijn vindt
plaats op het molenerf van
Houtzaagmolen De Ster aan
de Leidse Rijn, niet ver van
station Utrecht Centraal. Het
is op 14 mei ook Nationale Molendag. Daarom kan iedereen
de molen bezichtigen en, bij
voldoende wind, de molenzaag
in werking zien. Jan: “Naast de
brouwerijen zijn er nog diverse
nevenactiviteiten, zoals een
brouwdemonstratie, een stand
met bierboeken en kramen
van verschillende organisaties
en clubs van bierliefhebbers.
Hoogtepunt is de verkiezing

IDEAAL VOOR STARTERS GEHEEL CASCO
GERENOVEERDE WONINGEN MET TUIN IN DE
SFEERVOLLE EN GEZELLIGE WIJK BLOEMENBUURT.
UTRECHT

UTRECHT

Goudsbloemstraat 9

Vraagprijs € 189.000, - k.k.

UTRECHT

UTRECHT

Goudsbloemstraat 13

Vraagprijs € 189.000, - k.k.

UTRECHT
2e Daalsedijk 55

Goudsbloemstraat 19

Van links naar rechts de organisatoren bij houtzaagmolen De Ster: Jan Ausems, Jos Eberson
en Kees Volkers.
van het meest gewaardeerde
bier van de provincie Utrecht,
door een jury met gerenommeerde bierkenners. Daarnaast is er slowfood-catering.
Vanuit Slow Food Convivium
Utrecht bieden ‘Toscataste’ en
‘De Gastronomiebeleving’ verantwoorde snacks en informatie
over ‘foodpairing’ van bier en
spijs aan.”

Programma -en proeven
Uitgebreide informatie over
de activiteiten en de deelnemende brouwerijen is te vinden op www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl en op de
site van houtzaagmolen De

Ster: www.houtzaagmolende-ster.nl. Uiteraard kan er
op Molenerf De Ster, Molenpark 3, tegen een redelijke
vergoeding van de brouwsels
worden geproefd.

GOUD ZILVER
INKOOP

NU IN UTRECHT

Vraagprijs € 192.000, - k.k.

UTRECHT
Meidoornstraat 22

Meidoornstraat 14

KOM LANGS IN DE WINKEL
Zadelstraat 41 Utrecht - 030 - 231 14 84

Vraagprijs € 179.000, - k.k.

Vraagprijs € 185.000, - k.k.

Vraagprijs € 185.000, - k.k.

maandag: 12.00-18.00 – dinsdag en woensdag: 10.00-18.00
donderdag: 10.00-21.00 – vrijdag en zaterdag: 10.00-18.00
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Voor uitgebreide informatie kunt U contact opnemen met onderstaande makelaars:
Nieuwegein
Weverstedehof 6
030-6038564
www.gevaertmakelaars.nl

Utrecht
Weerdsingel OZ 48
030-2737464
www.puntmakelaars.nl

