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LIDGELD van 'T VAATJE betalen? 

Eenvoudig: 

 U stapt onze bar binnen. (Open elke vrijdagavond van 20u00 tot 

24u00 of zondagochtend van 10u00 tot 13u00.) 

 U maakt deze belangrijke stap in uw leven kenbaar aan de barman van 

dienst. 

 Deze barman of een aanwezig bestuurslid noteert uw naam en adres in 

de ledenboek. (Deze gegevens moeten actueel zijn om u ons tijdschrift 

te kunnen bezorgen.) 

 U betaalt het lidgeld dat voor 2016 andermaal vastgesteld is op € 

12,00. Dat is 1 euroke per maand. 

 Wij bezorgen u later een lidkaart op naam. 

PROFICIAT U BENT WEER LID VAN ONZE WIJN & BIERGILDE ! 

Als lid mag u:  

 deelnemen aan alle informatie-avonden … 

 deelnemen aan alle proef-avonden 

 deelnemen aan onze leerrijke dag- of weekenduitstappen 

 materiaal om fruitwijn te maken vrij gebruiken 

 materiaal om bier te brouwen in de gilde gebruiken 

 de bar bezoeken elke keer ze open is 

 af en toe in "uw" vereniging een handje helpen  (ah ja!) 

U merkt het meteen: 

't VAATJE IS MEER DAN ZOMAAR EEN BIER- & WIJNGILDE  

 

PS U kan natuurlijk ook het overschrijvingsformulier dat bijgevoegd is, gebruiken. Da’s 

misschien wel makkelijker maar in de bar of tijdens de receptie uw lidgeld vernieuwen 

is zovééél leuker. 
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 Aan alle leden en hun familie 

 

 

FANTASTISCHE 

FEESTDAGEN en 

EEN GEWELDIG 

2016 
 

 

Vanwege het bestuur 
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Noteer nu al in uw agenda 

Vrijdag 01 januari    BAR GESLOTEN 

 

Maandag 04 januari vanaf 12 uur     GEZELLIG SAMENZIJN 

Het nieuwjaarsweekend is achter de rug; je hebt misschien nog wat verlof 
ofwel baalt u van de eerste werkdag van ’t jaar ... 

Dan is het vanaf 12u het moment om eens binnen te springen in onze bar. 

De kachel goe warm, een eenvoudige hap, een warme bol soep en kameraden 
een gelukkig jaar wensen. 

Een kaartje leggen of een pijltje gooien; misschien wel eens bakschieten; of 
gewoon een losse babbel. Allemaal heel gemoedelijk en rustig het nieuwe jaar 
inzettend   :-) 

Inschrijven in de bar. 5 eurokes voorschot te betalen bij inschrijving. Bij on-
voldoende interesse gaat dit niet door. 

 

Zondag 17 januari  BAR GESLOTEN 

?Alles opkuisen van ... 

 

Zaterdag 16 januari 20u00   NIEUWJAARSRECEPTIE 

Vanaf 20u00 zijn alle leden opnieuw welkom voor onze jaarlijkse receptie. 

Met plezier vergasten we iedereen op lekkere hapjes en drankjes ... 

Gratis tot 22u00. Nadien , zoals steeds, alles aan schappelijke prijzen. 

Klaargemaakt door Geert en C° zal het allemaal weer héél lekker zijn. 

Natuurlijk kunt u ook uw lidgeld betalen en weer met uw unieke lidkaart 
gaan pochen bij niet-leden. 

En onze voorzitter Erik zal, naast zijn nieuwjaarswensen, al één en ander toe-
lichten over wat er al op stapel staat voor 2016. 

Dus ... komen hé! 

 

Zondag 31 januari 13U30    WINTERWANDELING TE KASTEL 

Naar goede gewoonte trotseren we weer de winterkoude voor een fikse wan-
deling. Deze keer in het landelijke Moerzeke—Kastel 

We verzamelen aan ‘t VAATJE en rijden met carpooling naar de parking 
(kaatsplein) van feestzaal Ter Munken gelegen aan het einde van de Schelde-
straat te Kastel. Daar vertrekken we dan om 14 uur. 

Tussendoor een hartverwarmende stop en, natuurlijk zijn er bij de terugkeer 
in onze bar pannenkoeken met koffie en nog meer van dat gesneukel . 

Voor 5 eurokes kunt ge niet sukkelen.  
Wel inschrijven in de bar voor 24 januari 2016! 

Vrijdag 19 februari  20u00    WILDBROOK & WILDBROOKS 

Twee Willebroekenaars, Chris Bauweraerts en Jan Van De Ven, gaan het moto  
«Wat zou het leven saai zijn zonder Bier en Muziek» gedurende meer dan 3 
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uur voor de echte liefhebbers in de praktijk omzetten. 
Chris Bauweraerts is de medeoprichter van Brasserie d’Achouffe, en sinds 
6 jaar geeft hij leerrijke en entertainende lezingen met als onderwerp weinig 
gekende boeiende geplogenheden en geheimen over de Belgische brouwerijen 
van DUVEL-MOORTGAT. 5-tal proevertjes inbegrepen. 
 
Jan Van De Ven, of de « Bruce Springsteen van Willebroek », kent in België 
zijns gelijke niet om als soloartiest met zijn gitaar « sfeer in de keet » te 
brengen. Het repertoire van Jan beperkt zich uiteraard niet tot de zanger uit 
New-Jersey maar is super gevarieerd en ongeëvenaard! 

 
Beiden besloten om een avondvullend pro-
gramma samen te stellen: 
Chris Wildbrook en zijn « Slowbrew » tour, 
gevolgd door John Wildbrooks unplugged in 
concert. Ambiance verzekert! 
Max 50 pers. 15 euro betalen bij inschrij-
ving in de bar tot zondag 14 feb.  
 

Vrijdag 26 februari 18u00   HARINGBAK 

Voilà, daar zijn w’er weer mee. En zo’n beetje 
een traditie. 
Ne lekkeren bakharing met pellepetat en 
ajuinsaus. Komaan hé, laat het niet aan uw 
hart komen. 

En thuis geen last van die nare geurtjes. Ja, toch!? 

Walter Siccard en zijn team alsook de vrouwen en mannen van 't Vaatje gaan 
alles in goede banen leiden. 

Inschrijven in de bar verplicht, tot 21 februari. 

Al vanaf 18u00 kan je komen.  

Voor de ronde som van 8 euro heb je "ne sjieken diner". 

Vrijdag 04 maart  20u00    STATUTAIRE VERGADERING 

Deze keer gaat het er ernstiger aan toe.  

Die avond wordt het overzicht van het voorbije jaar naar voor gebracht. We 
kijken ook vooruit wat we in 2016 nog allemaal voor onze leden gaan doen. 
En dat heeft allemaal zo zijn financieel plaatje. Ook de bestuursploeg die dat 
alles in goede banen gaat leiden wordt voorgesteld. 

Over dat alles mogen alle aanwezige leden hun aan- en opmerkingen kenbaar 
maken aan het bestuur. Ook suggesties zijn welkom. 

BIJ DEZE WORDEN ALLE LEDEN DAN OOK OFFICIEEL UITGENODIGD  

Vrijdag 18 maart 20u00   BIER en GIST 

Zaterdag 12 maart  14u00    VELT NODIGT UIT ...  

Snoeien van fruitbomen en sierheesters. 

Te Denderbelle, Meerskant, in de tuin van Lieve Maes. 
Leden van ‘t Vaatje betalen Velt-leden prijs. 

———————————————————————————————————————- 

GEZOCHT:  
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Iemand met groene vingers om het voortuintje te onderhouden 
———————————————————————————————————————- 

Mededelingen 

HET LEVEN ZOALS HET IS 

Het is onze droeve plicht het overlijden van dhr Victor De Rijcke, de va-

der van Geert, te melden. 

Victor werd te Aalst geboren op 14 aug 1931 en overleed op 6 nov 2015. 

We mochten Victor en zijn Margarita regelmatig verwelkomen in onze 

gilde. 

Aan de ganse familie onze welgemeende blijken van medeleven. 

David Steeman, lid en gedreven amateurbrouwer, gaat ons die avond mee-

nemen in de wondere wereld van de gist. 

Hij zal de theorie zoveel mogelijk beperken en hij zal samen met de aanwezigen 

de handen uit de mouwen steken. 

Op het programma: 
- recupereren van de gistkoek voor gebruik in een volgend brouwsel 
- gist klaarmaken voor bewaring in de diepvriezer 
- opstarten van gistbuisjes uit de diepvriezer 
- maken van een giststarter op de magneetroerder 

 

Wie kan, brengt een zelfgemaakt biertje mee om te laten proeven. 

Graag inschrijven in de bar; max. 10 deelnemers, onkosten voor materiaal 5 
euro te betalen bij inschrijving aub. 

Kijk ook eens naar David zijn website op www.steeman.be: 
allerlei interessante dingen waaronder ook verschillende 
‘brouwartikels’ 
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Wijn: De reis rond Frankrijk met de klok mee—deel XXIX 

PACHERENC DU VIC—BILH 

 Het wijngebied van de Vic-Bilh is het zelfde van de Madiran. In datzelf-

de gebied worden rode wijnen gemaakt (Madiran) en droge, halfzoete tot vol 

zoete witte wijnen (Pacherenc du Vic-Bilh, (uitspraak ‘pasjerenk du wiek bill’). 

De naam ‘Pacherenc’ zou afgeleid zijn het Baskische woord voor besje of 

druifje. Maar andere bronen vermelden dat het woord zijn oorsprong i Gas-

cogne heeft en gerelateerd is aan de vele palen die in de wijngaarden in rijen 

werden geplaatst. De ideale bodem voor deze witte wijnen is een mengsel 

van klei en zandsteen. Als druivensoort gebruikt men hier de inheemse Arru-

fiac, petit Manseng, gros Manseng, Coubu en voor de modernere wijnen ook-

een beetje Sauvignon en Sémillon. De droge Pacherenc du Vic-Bilh zijn zeer 

aromatisch, met nuaces van bloemen en citrusvruchten en een volle smaak 

van (over)rijpe vruchten. Schenk deze wijn als aperitief of bij  kip, vis of zee-

vruchten. Drinktemperatuur: 10-12°C. 

 De halfzoete of zoete Pacherenc du Vic-Bilh bezitten dezelfde aromati-

sche kracht als de droge typen (citrusvruchten, gekonfijte vruchten, droge 

vruchten en bloemen), met een beetje honing, toast en exotische vruchten 

erbij. De structuur en de smaak zijn voller,vettiger, vleziger en sappiger. 

Schenk deze bedwelmende wijnen bij eenden of ganzenlever, of zomaar na 

het eten, puur genot. De minder zoete wijnen kunt u ook aan tafel drinken bij 

vis in saus. Ten slotte zullen de meeste dames en menige mannelijke zoete-

kauw een glas (half)zoete Pacherenc ook als een tikkeltje decadent aperitief 

waarderen. Drinktemperatuur: 8-10°C. 

Ook hier wil ik attenderen op de uitmuntende kwaliteit van de plaatselijke 

vins des pays des côtes de Gascogne en de vele vins de Cépages. De vins 

deCôtes deGascogne van de Colombard, gros Manseng en Sauvignon, (wit) en 

Jurançon rouge, Egiodola, Tannat en Cabernet Sauvignon verdienen hier een 

aparte eervole vermelding. 

Jurançon 

 Dit wijngebied vlak de Franse Pyreneeën is iets minder oud dan de vori-

ge domeinen, hier ging men pas van start in de 10de eeuw na Chr. De Juran-

qonwijnen kregen als snel bekendheid door de Franse koning Hendrik IV. Hij 

was afkomstig uit de Franse provincie Navarre, waar de stad Pau onder viel. 

Om koning van Frankrijk te worden moest hij in 1553 afstand doen van zijn 

protestantse geloof, en zich katholiek laten dopen. En nu komt het: om dit 

pijnlijk voorval iets te verzachten verving de koning het doopwater door Ju-

rançonwijn! Onnodig te zegen dat het er daar plezant aan toe ging. In 1936 

werd Juranqon een van de eerste A.O.C.’s van Frankrijk en in 1975 kregen de 

droge Juranqonwijnen hun eigen herkening.  
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 Het gebied is amper groter 600 ha en de wijngaarden liggen verspreid 

over een lengte van 40 km als kleine eilandjes tussen al het groen. Op de 

ong. 300 m hoge heuvels met een grond van zandsteen, klei en rolkeien wor-

den de betere wijnen geproduceerd. De streek is echter bevoordeeld door de 

warme nazomers en de droge zuidelijke winden dit gecombineerd met hoge 

en regelmatige neerslag onder de invloed van de Atlantische Oceaan. Dit alles 

zorgt er voor dat met overrijpe druiven kan oogsten, wat zijn weerslag geeft 

voor de grote zoete wijnen van deze streek. Voor het vervaardigen van deze 

zoete wijnen gebruikt men vooral de inheemse druiven; de petit manseng, 

courbu, camaralet en de lauzet.  

 De Jurançon sec is droog en friszuur met fruitige tinten van ( witte per-

ziken, citrusvruchten en passievruchten). Bij het verouderen van deze wijn 

gaan de smaken naar amandel, noten, droge vruchten en heel soms naar 

truffel. 

Deze wijn leent zich uitstekend als aperitief, maar wordt vooral geserveerd bij 

schaal- en schelpdieren, vis. Drinktemperatuur: 8-10°C. 

 De Jurançon doux  of Moëlleux  zijn echte juweeltjes. De kleur hangt 

tussen goud en amber. De aroma’s zijn complex en gaan van honing, toast, 

overrijpe vruchten tot zelfs de aroma’s van witte bloemen (lindebloesem, ka-

mille, ananas en citrusvruchten). De smaak is vol en rond met een hoog sui-

kergehalte dat echter mooi in evenwicht gehouden wordt door frisse zuren. 

Deze zoete wijnen kan men goed ouderen. Deze wijnen schenkt men het best 

bij ganzen- of eendenlever, blauwe kazen zoals Roquefort, Bleu des Causses 

of schapenkaas, verrassend is ook de combinatie met de verfijnde oriëntaalse 

keuken van China, Thailand of japan.  

Drinktemperatuur: 10-12°C.  

 

Béarn-Bellocq:  

De wijnen van Béarn werden reeds in 1951 als V.D.Q.S. geklasseerd; de 

A.O.C. erkenning kwam er maar in 1975. In 1990 kregen de beste wijnen hun 

eigen A.O.C. Béarn-Bellocq. De Béarn ligt aan de voet van de Pyreneeën, en 

profiteert hierdoor van een ideaal microklimaat. De witte Béarn is vrij zeld-

zaam, fris en fruitig. Hij is een perfecte begeleider bij bergforel en zalm even-

als bij blauwe kazen en geitenkaas schenk deze wijn bij een temperatuur van 

10-12 °C. 

 De betere rode Béarn-Bellocq zijn stevig, vol, pittig en vlezig. Het is 

duidelijk dat hier de tannatdruif de boventoon voert op de cabernet franc.. 

deze wijnen nuttigt men het best bij grill en ovenschotels, vederwild en klein 

haarwild (haas) serveer deze wijn op een temperatuur van 14-16°C. 

Irouléguy 
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 Dit wijngebied in hert-

je Frans Baskenland was 

reeds bekend in de tijd van 

Karel de Grote. Na de 

Phylloxera besmetting raakte 

de wijnbouw er in verval tot 

begin jaren 1950, toen be-

sloten enkele wijnboeren de 

draad weer op te pakken. 

Onder leiding van Alexandre 

Bergouignan werd een co-

öperatieve opgericht. Er wer-

den enorme investeringen 

gedaan om het niveau van 

de eens zo beroemde Iroulé-

guy wijnen nog te verbeteren, bijna alle wijngaarden werden opnieuw aange-

plant. Deze inspanning werd dan ook beloond in 1953 met een V.D.Q.S.- er-

kenning en in 1970 een A.O.C.  erkenning. In de jaren 80 werd er opnieuw 

hard gewerkt om het niveau nog te verbeteren. Nieuwe wijngaarden werden 

aangeplant door de coöperatie maar ook diverse privé initiatieven waaronder 

deze van Etiene Brana wiens naam reeds grote bekendheid verwierf. Intussen 

behoord de streek van Irouléguy bij de topwijngebieden van Frankrijk. 

 

Wordt vervolgd 

Santé 

Eddy 
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Ne schep uit de braskuip 

PERIKELEN van een AMATEURBROUWER 

U herkent het vast wel; 

Uit pure experimenteerdrift koopt u een paar potten en pannen en begint u te 

brouwen. Helaas is uw vriend, vriendin knapper dan uw zelfgebrouwen bier en 

besluit u het getrouwe huisje-tuintje-kindje recept uit. 

Daardoor verflauwt uw aandacht voor uw zelfgebrouwen wonders. De kin-

deren helpen ook niet echt mee want zij hebben hun hobby’s en die zijn inte-

ressanter dan jouw potten en pannen. 

Maar nu de kinderen wat groter worden, begint het te kriebelen. Je hoort je 

ketels smeken om ze te vullen maar 

iets houdt je tegen. De werkuren! Is 

brouwen niet een halve dag bier ma-

ken en een hele dag kuisen? 

De moed zinkt in je schoenen en net 

dan komt er een boekje uit: 

Thuis bier brouwen van Greg Hughes.  

Net wat je nodig had. Een boek voor 

thuisbrouwers om hun vaardigheden 

op te krikken. 

Dit boek moet ik echter nog volledig 

lezen, dus hierover  lees je meer in  

het volgende vaatje. 

Maar mensen die nu al ideeën hebben 

om GEWELDIG GOED bier te brouwen 

zonder al te veel werkuren en schoon-

maakoperaties mogen, nee moeten, 

aan het vaatje meedelen hoe zij prak-

tisch te werk gaan. 

Alle bruikbare tips verzamelen wij en worden ook gepubliceerd in het boekje 

’t Vaatje. 

Dit tot meerdere eer en glorie van ons zelfgebrouwen bier. 
MOENS David 

 

 

 

DRAGONLIKEUR 
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Wat later op het jaar komt de natuur 
tot leven. Vers groen zal de kop op-
steken. Daarom nu al een receptje 
voor een lekkere likeur op basis van 
vers, pril dragonkruid. 

We hebben dit kunnen proeven tijdens 
de laatste appelpersdag. 
Van en gemaakt door Nico Cougé, die 
niet te beroerd is om zijn recept met 
ons te delen. 

30 gr dragonblaadjes ( best de franse variëteit)  
300 gr S2 suiker, 1 vanillestokje, 5 kruidnagels, 1 l alcool 96°, 1,5 l water 

De dragonblaadjes samen met de kruidnagels en het vanillestokje overgieten 
met de alcool en dit gedurende een maand laten trekken. 

Na deze maand fiteren en het verkregen sap mengen met de suikerstroop 
(1,5 l water laten opkoken met de suiker en laten afkoelen) en dit nogmaals 
een maand laten rusten. 
Filteren en op flessen doen. 

Na nog een maand rusten is het een heerlijk drankje, maar smaak nog beter 
na een jaartje rust. 

NB Wil je het een beetje minder straf gewoon meer water en suiker (naar 
verhouding) toevoegen. 

Gezondheid. 
Nico  

 

 

 

  Zo te zien is dragon goed te 
  kweken in een pot op ‘t terras 

 

http://www.bing.com/images/search?q=dragon+kruid&view=detailv2&&id=EEA74F7B59195AFDF471635D427B46BF74E804BD&selectedIndex=14&ccid=XYBG3ioK&simid=608056078740161457&thid=OIP.M5d8046de2a0a96f066784d56573934b3o0
http://www.bing.com/images/search?q=dragon+kruid&view=detailv2&&id=1C36050EC901B9C45B1AC275C3A438F53BF9EE55&selectedIndex=0&ccid=Etk%2fVxIK&simid=608004414576004939&thid=OIP.M12d93f57120a8826c80001843f20c2c0o0
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Vrijdag 19 februari  20u00 
WILDBROOK & WILDBROOKS 

IN  ‘T ZAALTJE  VAN  ‘T VAATJE 

We proeven: Wild Jo, Duvel, Liefmans Kriek brut, Maredsous, 

Chateau d’ Ychouffe(bier + wijnmost), Houblon Chouffe 

€ 15 euro toegang.  Opbrengst gaat naar een goed doel. 

Schrijf vlug in, op de lijst in de bar, max 50 personen ! 
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Weetjes uit de wijnwereld 

ZIN IN EEN PORTO-TJE? 
(Deel I) 

Porto is een versterkte wijn gemaakt van druiven uit de Dourostreek. De ri-
vier de Douro (Rio Douro, rivier van goud) stroomt door het noorden van Por-
tugal en mondt in de stad Porto uit in de Atlantische oceaan. Op deze flanken 
groeien de druiven die gebruikt worden. Het klimaat en de grond bepalen na-
tuurlijk de specifieke eigenheid van deze wijn. Het versterken gebeurt door 
het toevoegen van een sterk druivenaftreksel, brandy, aan de gefermenteer-
de druivenmost. Hierdoor stopt de fermentatie, het alcoholgehalte stijgt en de 
iets zoetere smaak blijft. Zie in een van de vorige blaadjes het verhaal van de 
sherry waar een gelijkaardige procedure gebruikt word. 

Port is eigenlijk een product ontstaan op nogal toevallige wijze. Engeland im-
porteerde eeuwenlang wijn uit Frankrijk maar door de voortdurende proble-
men tussen Frankrijk en Engeland raken ze in 1667 door hun voorraden. De 
Britse wijnhandelaren moesten uitkijken voor andere aanvoer, die vonden ze 
in Portugal. Daar was al wijnbouw door de Romeinen 200 jaar voor Christus. 
De West-Goten die er tot de 8e eeuw de dienst uitmaakten moedigden de 
wijnbouw ook aan. Het viel een tijdje stil toen de Moren richting Noord opruk-
ten in Spanje, een probleem dat zich over heel het Iberisch schiereiland zou 

voltrekken waar de Moren het 
voor het zeggen hadden. In de 11e 
eeuw, toen Portugal een nationale 
staat werd, ging de wijnbouw te-
rug door aan de Douro. Het ma-
ken en drinken van de wijn was 
echter een zuiver plaatselijke aan-
gelegenheid tot de zoekende En-
gelse en Schotse wijnhandelaren 
in de streek opdoken. 

In het begin kochten ze de wijn in 
de buurt van Viana do Castelo. 
Hier liet men de druiven tegen de 
bomen opklimmen met het gevolg 
dat ze, in de schaduw in de rijping 

belemmerd, een wijn gaven die leek op de wijn die er nog gemaakt wordt: de 
rode vinho Verde, zuur en licht mousserend. Omdat hun thuismarkt meer was 
voor zware en zoetere wijnen gingen de Britten stroomopwaarts op zoek naar 
iets wat meer aan hun smaak zou voldoen. Daar waren twee gebeurtenissen 
die toevallig samenvielen: het embargo op franse wijnen en de Engelsen die 
in een abdij aan de Pinhão een wijn mochten proeven die voller en zachter 
was dan de wijn die ze tot dan toe geproefd hadden.  
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De Abt gaf toe dat er tijdens de gisting lokale cognac aan toegevoegd was, 
een methode die nog altijd toegepast wordt. Het zou nog vijftig jaar duren 
voor dit voor alle port toegepast zou worden. 

 

Over heel de wereld probeert men Port, zoals ook met vele wijnen gebeurt, te 
kopiëren. Omdat de identieke omstandigheden van de Dourovallei moeilijk 
ergens anders helemaal dezelfde zullen zijn, kunnen ze hoogstens de gewone 
port evenaren maar de echte vintage port en de tawny dat is al een andere 
zaak. 

 

Port dankt zijn naam aan de stad Porto, waar de rivier de oceaan induikt. De 
naam werd gegeven in de tijd dat de rivier nog ongehinderd naar de oceaan 
kon stromen. Door de talrijke dammen die er werden opgericht is het water 
niet meer zo goudkleurig. Eigenaardig genoeg is de streek al eeuwen een van 
de armste van West-Europa. De Port wordt nog altijd verscheept vanuit de 
haven van Porto. 

 

Het Dourogebied is het terrein rond de rivier vanaf het punt waar de Douro 
Portugal binnenkomt vanuit Spanje (daar heet ze Duero eveneens een wijn-
streek met appellation) tot 70 km voor de stad Porto. De andere gebieden 
waar de rivier nog voorbij stroomt worden ook steeds met Port verbonden 
alhoewel dat dus niet zo is. De bodem bestaat uit een dunne laag aarde over 
een harde laag leisteen met daaronder nog harder graniet. In deze bodem 
zitten dus zo weinig voedingsstoffen dat alleen sterk onkruid, olijfbomen en 
wijnstokken er kunnen overleven. Daarbij een klimaat met uitersten en je zou 
je kunnen afvragen waarom hier nog altijd wijn gewonnen wordt. Het ant-
woord zit in elke fles Port. 

Het klimaat van Noord Portugal wordt vooral bepaald door de Atlantische Oce-
aan. Een gematigde temperatuur en een hoge vochtigheid.  De Douro zelf is 
afgeschermd door een heuvelrug , de Sierra Marão, die vele regenbuien te-
genhoudt zoals de Elzas in Frankrijk en de Pfalz in Duitsland. Er heerst een 
klimaat van uitersten en soms valt er sneeuw. Op oude tekeningen zijn snoei-
ers te zien die jassen uit stro dragen om zich te beschermen tegen de gure 
omstandigheden. In de zomer zijn temperaturen van meer dan veertig graden 
geen uitzondering. De Douro heeft de vallei zo scherp uitgesneden dat er op 
de steile hellingen terrassen moesten uitgehakt worden om bewerken moge-
lijk te maken. De terrassen werden afgeboord door muurtjes om de aarde op 
zijn plaats te houden. Van deze terrassen bestaan er nog altijd en die worden 
volledig met de hand bewerkt. Negentig procent van de streek heeft een hel-
lingsgraad van dertig procent. Sinds de jaren zeventig werden deze terrassen 
aangepast om machinale bewerking te kunnen gebruiken. Daardoor heeft de 
streek een heel ander uitzicht gekregen dan vroeger toen de muurtjes aan 
een oud fort deden denken. 

 

Sommige wijnboeren geven er de voorkeur aan om de Duitse manier van be-
planten te gebruiken: de helling volgen. Bij niet te steile hellingen heeft dit 
systeem voordelen, vooral het mechaniseren. De meest indrukwekkende per-
celen  
zijn deze van Ramos Pinto’s Quinta da Ervamoira in de Douro superior.  
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Zoals al gezegd is de laag 
aarde dun, zo’n 10 cm diep. 
Daaronder is een leisteenach-
tige afzettingslaag die hand-
matig of met dynamiet moet 
worden verbrokkeld voordat 
de wijnstokken geplant kun-
nen worden. Door deze laag 
kunnen de wortels heel diep 
doorschieten wat zijn voorde-
len heeft bij de droogte tij-
dens het groeiseizoen. 

 

Wordt vervolgd 

Freddy De Block 

 

 

BERKENSAP AFTAPPEN 
Van berkensap kan je lekkere wijn en shuimwijn maken. Het aftappen lijkt 
makkelijk: snijd een afhangende tak van een pink- tot duimdikte schuin af, 
monteer er een fles aan en wacht tot ze is volgedruppeld. 

Als goede wijnmaker kan het opvangen van dit kostbare sap heel wat hygiëni-
scher. Er is geen sprake van vervuiling door indringende insecten en de scha-
de aan de boom is te verwaarlozen. 

Hoe gaan we te werk? Zorg voor een fles van 2 à 3 liter. Hierop plaats je zo 
een rubberkap die we gebruiken om het waterslot op flessen te bevestigen. 
Naargelang de diameter van de opening zoek je zo'n rubberkap. Voorzie die 
kap van een slangetje van zowat 1 meter. 
In die kap prik je nu een injectienaald! En da's de "truque magique": terwijl 
er sap in de fles druppelt kan de lucht er uit! 

Het uiteinde van de slang dat aan de boom wordt bevestigd, krijgt een inox 

uiteinde. In de boom wordt er schuin omhoog een gaatje geboord van twee 

centimeter diepte. De diameter is dezelfde als die van het stalen uiteinde van 

de slang.  
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Steek het uiteinde meteen na het boren in het gaatje. Het sap stroomt je on-

middellijk tegemoet, tenminste als je in de tweede helft van maart in actie 

schiet. Als het voorjaar vroeger op gang komt ben je ook vroeger bij de pin-

ken.  

Op dat moment staan de bomen er nog kaal bij maar ze zuigen zich vol voor 
de bladuitbarsting die er aankomt. Als de boom al in blad begint te komen 
ben je te laat! Op een zonnige lentedag mag je twee tot drie liter per gaatje 
ver-wachten. Hou het bij één maximum twee gaatjes per boom. Anders gaat 
die een gewisse uitdrogingsdood tegemoet. 

Het sap is gewoon prachtig om eens te drinken, gezuiverd door de poriën van 
de boom, verrijkt door de lentekracht van een levend organisme. Het is licht-
jes zoet en heeft een niet storende grondtoets. Bij wijn zou men van "terrau" 
spreken. 
Het sap heet reinigend te zijn en zou passen in een ontslakkende lentekuur. 
Als er witte vlokken verschijnen in het sap is het de moment om te stoppen 
met aftappen van het berkensap. 

Op dezelfde manier zou men ook esdoornsap kunnen winnen. Als dit dan met 
wat suiker al kokend indikt verkrijg je de gekende ahornsiroop. 

Van deze "berkennectar" gaan we nu een wijntje brouwen. 

 

BERKENSAPWIJN 
  
Wat heb je nodig: Recept voor 5 liter 
4 liter berkesap, 2500 gram suiker, 350 gram rijpe peren, 227 gram witte 
rozijnen, 14 gram citroenzuur, 1 à 2 gram tannine, gist en gistvoedingszout 
Sulfiet. 
Was de rozijnen en hak ze fijn.  Schil de peren, verwijder het klokhuis en hak 
ze in stukjes. Doe de peren met een scheutje citroensap in een kom en zet ze 
onder water, breng ze aan de kook en laat het 15 min zachtjes doorkoken. 
Voeg nu het berkesap toe en laat opnieuw even opkoken en haal daarna de 
pan van het vuur. 

Doe de gewassen en grof gehakte rozijnen in een emmer en voeg het hete 
sap toe. Dan de tannine en het citroenzuur toevoegen en het geheel goed 
doorroeren. Los de suiker op in de warme massa. Als alles lauw is de gist en 
gistvoeding toevoegen. 

Zet de emmer 5 dagen op een warme plaats en roer deze elke dag goed 
door. Zeef daarna de most in een gistingsvat met waterslot en voeg water bij 
tot 5 liter.Zodra de gisting is afgelopen hevel je de wijn over in een schone fles met bij-
voeging van sulfiet. 

Gedurende het eerste half jaar, iedere 2 maanden overhevelen, daarna met 
langere tussen-pozen, alleen als zich droesem vormt. 

Daarna kan de wijn gebotteld worden.  
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Zit je met je handen in je haar, Geert 
heeft een menuutje voor je klaar 

 

WILDBURGER met COLESLAW, en 

VEENBESSENKETCHUP 

Nodig voor 4 personen 

4 grote sneden boerenbrood (zuurdesem), olie en een weinig boter. 

Voor de burgers: 1/2 kg gemengd gehakt van wild (vb everzwijn & ree, vraag 

dit aan je wildhandelaar.) 

1 ui fijngehakt, 2 teentjes look, fijngehakt, 1 ei, 50 gr paneermeel, blaadjes 

van 2 takjes tijm, 1 teelepel all-spice poeder, veenbessencetchup. 

Voor de coleslaw: 1/4 spitskool, ragfijn gesneden, 1/2 granny smit appel in 

dunne reepjes, 3 eetl mayonnaise, 1 eetl zure room, 2 eetl sherry azijn, 1 

eetlepel grove mosterd, peper en zout. 

 

Bereiding 

1 Maak de burgers. Fruit de ui en look aan in wat olie. Voeg de tijm en all 
spice poeder toe en laat het koud worden. Meng met de rest vd ingrediënten 
en smaak af met peper en zout. Vorm vh mengsel 4 grote burgers. 

2 Strooi een beetje zout op de spitskool en meng goed. Laat ze 10 min zacht 
worden en meng met de rest vd ingrediënten.  

3 Maak de ketchup van veenbessen. Fruit de sjalot aan in een beetje olie en 
voeg de ras-el-hanout toe. Doe de bessen en confituur samen met het sjalot-
mengsel in een blender en mix alles heel fijn. 

4 Verhit olie en wat boter in een pan en bak de burgers hierin mooi aan, vol-
gens gewenste gaarheid. 

5 Snij de broodschijven in de helft en bak ze krokant in wat olie en boter. 

6 Plaats de burgers en coleslaw tussen twee sneetjes brood en serveer met 
de veenbessenketchup. 

Smakelijk en geniet ervan,  

Geert De Rijcke 

Geproefd op de laatste “Koken met Geert”: héérlijk 
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AFBOUWEN 
 

Een man komt onverwacht vroeger 

thuis van zijn werk en betrapt zijn 

vrouw met een dwerg in de zetel. 

Martine, schreeuwt hij, je had beloofd 

dat je niet meer vreemd zou gaan. 

Waarop Martine antwoordt: 

Maar Gino, je moet zo niet zagen. Je 

ziet toch dat ik aan het afbouwen ben. 

 

BRIEVEN NAAR DE DIENST HUIS-

VESTING VAN HET OCMW 
 

Hiermede wil ik u vragen of u onze 

afwatering eens in handen wil nemen. 

Wij verzoeken meer gas, daar ik op 5 

maart een zoon heb bijgeboren, wat 

me door de drukte geheeldoor het 

hoofd is geschoten. 

Mijn moeder werd door de tand des 

tijds gedwongen bij mij te komen wo-

nen. 

Mijn gezin telt vier ledematen. 

Daar mijn vrouw een zoon ter aarde 

heeft geschonken, zitten we van alles 

zonder. 

Mijn vrouw moet hete zitbaden ge-

bruiken, als de kachel brandt moet ze 

het daarop doen. 

Wij moeten dringend een andermans  

woning, wegens ziekte van mijn 

vrouw heb ik tijdelijk een ander ge-

had. 

Ik ben zuinig, want ik ben niet zomaar 

iemand die gas laat ontsnappen. 

 

Mijnheer, toen ik een kachel had deed 

ik vaak een hoop op de kachel, maar 

nu moet ik alles op het gasfornuis 

doen. 

We zitten zo krap dat de buren naast 

ons griep hebben en ons door de mu-

ren aansteken, als ge eens poolshoog-

te komt nemen kunt ge ook de koorts 

krijgen. 

De WC is bouwvallig en zodoende 

kunnen we daar niet langer huizen. 

Als het hard waait, zijn we met le-

vensgevaar verbonden. 

Ik heb vier dochters open en bloot op 

zolder liggen, komt u eens kijken? 

Even leg ik mij bij u neder om u enke-

le letters te doen. 

Wilt u naar mijn bovenkamer laten 

kijken, want die zit vol rare beesten. 

Het vocht dringt door de muren van 

mijn schoonmoeder die helemaal al 

beschimmeld is. 

Wij kunnen de was niet drogen, mijn 

vrouw zit al veertien dagen met haar 

ondergoed omhoog en niemand die 

komt kijken. 

Ik wil mijn gat dichten, ik heb er last 

van. 

Ik krijg ieder jaar een kind bij. Daar 

moet u iets aan doen, want ik ben 

niet bij machte. 

Mijn vochtontwikkeling in mijn huiska-

mer is niet meer uit te houden. 

Mijn man ligt met brongieters en mijn 

borsten piepen ook al. 

Ik moet elke dag bevallen en daarom 

wordt mijn woning te klein. 

Het 5° kind is op komst en staat voor 

de deur. 

Jawadde 

Er mag al eens gelachen worden 
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Bardienst . 

Januari: 

Vrij. 01/01/16  Gesloten    

Zon. 03/01/16  Nelly Perneel 

Vrij. 08/01/16       U misschien ?? 

Zon. 10/01/16  Annie en Jan Ermens 

Vrij. 15/01/16       U misschien ?? 

Zat.  16/01/16  Nieuwjaarsreceptie  iedereen welkom 

Zon. 17/01/16  Gesloten opruiming Nieuwjaarsreceptie 

Vrij. 22/01/16  Erik Fieremans 

Zon. 24/01/16  Eddy Van den Abbeel 

Vrij. 29/01/16  Frans De Block 

Zon. 31/01/16  Eddy De Brucker 

 

Februari: 

Vrij. 05/02/16  ??     U misschien ?? 

Zon. 07/02/16   ??     U misschien ?? 

Vrij. 12/02/16  David Moens   

Zon. 14/02/16  ??     Laat u niet kennen 

Vrij. 19/02/16  Erik Fieremans  

Zon. 21/02/16  Eddy Van den Abbeel 

Vrij. 26/02/16  Frans De Block 

Zon. 28/02/16  Eddy De Brucker 

 

Maart: 

Vrij. 04/03/16  David Moens    Statutaire vergader. 

Zon. 06/03/16  Annie en Jan Ermens 

Vrij. 11/03/16  Benny en Katrien Janssens 

Zon. 13/03/16  ??     Wapeinsderaf, gij? 

Vrij. 18/03/16  ??     Komaan hé 

Zon. 20/03/16  Eddy Van den Abbeel 

Vrij. 25/03/16  Frans De Block 

Zon. 27/03/16  Eddy De Brucker 

   

Er zijn nog een paar dagen zonder barman. U misschien eens !? 
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Secretariaat: 

Katrien De Geest 

Vondelstraat 

9280 Lebbeke 

 

Gildewijnmakers:  

Frans De Block 

De Brucker Eddy 

Janssens Benny 

 

Gildebrouwers: 

Marc De Bondt 

Frans De Block 

 

 

Redactie ‘t Blaadje van ‘t 

Vaatje: 

Eddy Van den Abbeel 

Frans De Block 

Geert De Rijcke 

Freddy De Block 

David Moens 

 

 

Penningmeester: 

Eddy Van den Abbeel 

Buisstraat 65 

9200 Dendermonde 

 

Bar: 

Open op vrijdagavond van 

20u00 tot 24u00 en op 

zondagochtend van 10u00 

tot 13u00 

 

Materiaal: 

Te bekomen in de gilde 

tijdens de openingsuren 

van de bar of na telefoni-

sche afspraak met Eddy 

Van den Abbeel

(0473/44.38.66.) 

 

Gebruik van de lokalen:  

Enkel voor trouwe leden 

Voor info en reservatie zich 

richten tot Eddy Van den 

Abbeel (0473/44.38.66.) 

 

Wijn– en Biermakersgilde ‘t Vaatje 

Grote Snijdersstraat 97 

9280 Lebbeke 

Rekeningnr.: I BAN: BE 72 7835 3089 7316   

   BIC: GKCCBEBB 


