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WATOU
39ste editie
Kunstenfestival lokt
21.000 bezoekers
De 39ste editie van Kunstenfestival
Watou zit erop. De voorbije twee
maanden hebben meer dan 21.000
betalende bezoekers op twaalf lo-
caties langs het parcours genoten
van beeldende kunst en poëzie.
«Ondanks twee hittegolven evena-
ren we dit jaar het aantal bezoekers
van de vorige edities», zegt Liese-
lotte Moeyaert van vzw Kunst. 
Vorig jaar kon het festival nog
23.000 bezoekers lokken naar Wa-
tou. (LBR)

POPERINGE
Stad stelt grond 
ter beschikking 
voor bouw nieuwe
brandweerkazerne
Brandweer Westhoek gaat een
nieuwe multifunctionele brand-
weerkazerne bouwen op de Ouder-
domseweg. De stad Poperinge stelt
een perceel grond ter beschikking
via een erfpachtovereenkomst. De
brandweerzone staat in voor de
bouw van de kazerne. De raad
keurde de ontwerpakte goed in de
gemeenteraad van augustus. (LBR)

KORTRIJK
Vrouw vindt kogels
van ex in brievenbus
Een 32-jarige man uit Kortrijk ris-
keert een celstraf van 12 maanden
voor belaging van zijn ex-vrouw. Hij
stopte op 15 oktober 2018 zelfs tien
wapenpatronen in haar brievenbus
als bedreiging. Op het proces daag-
de hij niet op. Volgens het openbaar
ministerie stuurde Rida L. ook tallo-
ze sms’en, berichtjes en bedreigin-
gen. Hij slaagde er verder in de ein-
dejaarspremie van zijn ex op zijn re-
kening te laten storten door aan de
werkgever een wijziging van reke-
ningnummer door te geven zonder
medeweten van zijn ex-vrouw.
Vonnis op 18 september. (LSI)

ST-ELOOIS-WINKEL
Bierfirma 
De Hoppertjes 
doet de boeken toe
Bierfirma en biercave De Hopper-
tjes is niet meer. Lenny Soubry en
Geert Hoylaerts hebben amper en-
kele maanden na de start al beslo-
ten de onderlinge samenwerking
stop te zetten. «Alles stopt», ver-
telt Lenny. «De biercave in de Beur-
temolenstraat blijft dicht, de bier-
firma is opgedoekt en ook ons bier-
tje De Gouden Hopper wordt niet
meer gebrouwen. Jammer, maar
het lukte niet meer samen. Zelf blijf
ik brouwen als hobby, maar louter
voor mezelf en niet meer om te
commercialiseren. Misschien her-
begin ik ooit, maar nu wil ik eerst al-
les even laten bezinken.» (CDR)

ROODBRUIN BIER
• UIT ZUID-WEST-VLAANDEREN •

Nicolas Degryse en Frederik Geiregat 
van brouwerij Omer Vander Ghinste. Foto’s Deleu en CDREr zijn vier grote brouwerijen in onze

regio die een roodbruine bier in hun
gamma hebben: Rodenbach in Roese-
lare, Omer Vander Ghinste in Bellegem,
De Brabandere in Bavikhove en Ver-
haeghe in Vichte. Ze hebben elk hun ei-
gen authentieke smaak. Wij gingen
langs bij Omer Vander Ghinste. «Het
was het eerste bier dat Omer Vander
Ghinste 127 jaar geleden op de markt
bracht», zeggen woordvoerder Nicolas
Degryse (35) en brouwer Frederik Gei-
regat (30). «Vander Ghinste Roodbruin
heette in 1892 oorspronkelijk nog ‘Ou-
den Tripel’.»

Smaakvoller
De geschiedenis gaat verder terug, tot
in de vroege middeleeuwen. De Schelde
was toen de grens tussen het Frankische
en Germaanse rijk. Ten westen van de
Schelde, bij ons, werd geen hop ge-
bruikt. «We gebruikten ‘gruut’, een
kruidenmengsel dat de heerschappij
van de Graven van Vlaanderen ver-
kocht», weten Nicolas en Frederik.
«Gruut was gevoeliger voor bederf dan
hop. Daarom lieten de brouwers in
Zuid-West-Vlaanderen een deel van
hun bieren op eikenhouten vaten ver-

De Zuid-West-Vlaamse roodbruine bieren
hebben een geschiedenis die ver terug-
gaat. «Tot in de vroege middeleeuwen»,
weten Nicolas Degryse en Frederik Geire-
gat van brouwerij Omer Vander Ghinste in
Bellegem. Veel cafés tappen het bier, in de
volksmond een bruintje, nog. «Omdat het
zo verfrissend is. Het wordt alleen in Zuid-
West-Vlaanderen gebrouwen. Je kunt het
bier niet kopiëren.»

PETER LANSSENS

«Het is licht zurig 
van smaak, 
waardoor het meer
dorstlessend is»

van onze brouwerij. Het wordt in veel
cafés in Zuid-West-Vlaanderen nog van
het vat geschonken omdat het erg ver-
frissend en dorstlessend is, ideaal na
een fietstochtje bijvoorbeeld. Het is ook
behoorlijk populair bij vrouwen omdat
het met 5,5 procent een vrij laag alco-
holgehalte heeft.»

Niet te kopiëren
«Het geprononceerde bier valt verder in
de smaak bij echte bierkenners. Zo werd
in 2015 Vander Ghinste Roodbruin tot
World’s Best Dark Beer verkozen. Het
Zuid-West-Vlaams roodbruin bier van

zuren. Na de verzuring, waarbij het bier
ook fruitige aroma’s ontwikkelt, werd
een derde van het gerijpte bier ver-

mengd met twee derde jong bier. Dat
maakt het licht zurige bier smaakvoller
en meer dorstlessend.»

Vrouwen
Roodbruine bieren waren vooral in de
jaren ’80 populair. «Er waren toen wei-
nig andere alternatieven, de markt
stond er meer voor open», gaan Degryse
en Geiregat verder. «Roodbruin neemt
binnen Omer Vander Ghinste een klein
deel van de productie in, maar we blij-
ven het brouwen omdat het authentiek
is en deel uitmaakt van de geschiedenis

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Het is ook behoorlijk
populair bij vrouwen omdat
het met 5,5 procent een vrij
laag alcoholgehalte heeft

NICOLAS DEGRYSE 
EN FREDERIK GEIREGAT

gemengde gisting kun je niet kopiëren.
Het is pure ambacht, die nog van de
oude brouwers van weleer dateert. Om
een voorbeeld te geven: het wort (tus-
senproduct, nvdr) wordt na het brouw-
proces afgekoeld in het koelschip in de
brouwerijtoren. Daarbij neemt het wil-
de gisten op die in de lucht aanwezig
zijn. Maar sommige wilde gisten vind je
alleen in de lucht in Bellegem», beslui-
ten Degryse en Geiregat.
De basisingrediënten van Vander Ghin-
ste roodbruin zijn gerstemout, tarwe,
karamelmout, hop (zeer weinig) en wa-
ter. Een ‘bruintje’ kost 2,50 euro.


