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Van de voorzitter
Voor u ligt al weer de laatste nieuwsbrief van 2016. Middels deze nieuwsbrieven 
houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze bierbrouwerij. 
Dit met als achterliggende gedachte, dat u onze ontwikkelingen en ambities 
kunt delen met liefhebbers van streekbier, die bij u een goed glas komen nutti-
gen.
In 2017 zullen onze vrijwilligers onze ambitie met tomeloze inzet verder vorm 
geven. Binnenkort zal het eerste bier uit de nieuwe brouwinstallatie stromen en 
daarna zullen er nog vele brouwsels volgen. Wij zien 2017 dan ook vol vertrou-
wen tegemoet!

Vanzelfsprekend wil ik u hartelijk be-
danken voor de vruchtbare samen-
werking in het afgelopen jaar en u het 
allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar, ook namens al onze vrijwilligers. 
Wellicht zien we elkaar binnenkort in 
ons proe�okaal.

pROOSt!
Hans Geeraets, 

Voorzitter Bierbrouwerij De Roos anno 1877

Feestverlichting aan de buitengevel en Winterbier op de tap: De Roos is klaar voor 
een sfeervolle feestmaand!                                                                                                           



Nieuws uit 
het museum

Upgrade brouwerij – De grootschalige aanpassing van onze brouwerij gaat 
voortvarend. Alle apparatuur staat inmiddels op de de�nitieve plaats en is 
met elkaar en het elektriciteits- en waternet verbonden. Met een beetje 
geluk, kan nog voor de jaarwisseling voor het eerst een proefbrouwsel met 
enkel water gebrouwen worden.

Succesvolle Rentebetaaldagen – In de laatste twee weekenden van november 
zijn onze obligatiehouders in de watten gelegd. Jaarlijks wordt dan de rente van 
de uitstaande bierobligaties uitbetaald in de vorm van een grote �es Roosbier, 
toch een rente van zo’n 8 %! Dit jaar was het drukker dan ooit, vooral in het 
tweede weekend. Ook benieuwd naar Roos obligaties? Kijk dan op onze website.

Nieuw arrangement -  Bierbrouwerij De Roos wordt een belangrijke schakel in 
‘Het geheim van de brouwer’, een nieuw arrangement van Rocks and Rivers. 
Deelnemers gaan middels een quiz-achtige spelvorm het centrum van Hilvaren-
beek verkennen met als ultieme doel het geheim van de brouwer te ontrafelen. 
De ontknoping is vanzelfsprekend in ons proe�okaal. Als de verdere voorberei-
ding volgens planning verloopt, zal het arrangement vanaf april te boeken zijn.



pROOSten met… 
Leon van Dijk, 
Auberge De Hilver in Baarschot
“Het verhaal meenemen in de beleving”

Leon en zijn broer Marcel 
kenden de omgeving al, toen 
hun ouders in de jaren ’80 
besloten om in Baarschot een 
camping met enkele bunga-
lows over te nemen. Nu, een 
dikke generatie later, is hun 
Auberge De Hilver een begrip 
in Midden-Brabant en ver daar-
buiten. Zou dat komen door de 
jarenlange samenwerking met 
Bierbrouwerij De Roos?

Auberge De Hilver beslaat vijf 
takken: Bungalowpark Landal 
Duc de Brabant, een stacara-
vanpark, een café-restaurant, 
een hotel en 
brabantsegroepsuitjes.nl. “Eind 
jaren negentig werd Land van 
de Hilver opgericht in Hilvaren-
beek en omgeving. Ook wij 
gingen mee pionieren: hoe zet 
je streekproducten beter weg? 

En hoe krijgen wij onze zalen vol?”, vertelt Leon, operationeel manager horeca bij 
Auberge De Hilver. Een kale barbecue werd destijds al snel te gewoon gevonden 
als familie- of bedrijfsuitje. Brabantsegroepsuitjes.nl bracht de omgeving samen. 
“We gingen daarvoor op zoek naar samenwerking tussen de verschillende 
bedrijven. Zo kwamen Marcel en ik in 2001 ook bij De Roos terecht. We vinden 
het belangrijk om het verhaal van het product mee te nemen in de beleving van 
de klant. 

foto: Eric Abrahams



Het is een goede mogelijkheid om vanuit ons bedrijf een uitstapje te maken 
naar de omgeving. Het verhaal achter de brouwerij in Hilvarenbeek is prachtig 
om te vertellen en bieren als de Bikse Tripel en de Rooie Fik zijn mooie produc-
ten om te presenteren.” Jarenlang hebben onze vier vaste bieren er op de kaart 
gestaan, maar door het groeiende aanbod aan streekbieren, zijn er keuzes 
gemaakt.

Leon heeft twee duidelijke tips voor De Roos. “We zijn geen onderneming met 
een vaste klantenkring. Gasten zijn vaak maar één of twee weken bij ons. We 
horen vaak, dat ze graag ‘iets’ willen proeven van de bieren, maar dan moeten 
we al meteen een heel �esje schenken. Het zou goed zijn als we proefplankjes 
aan kunnen bieden, net als in het proe�okaal van De Roos. En we hebben ook 
in het voor- en naseizoen veel gasten die komen �etsen en daarvoor een be-
stemming zoeken. Het zou een aanrader zijn, als het proe�okaal en museum 
tussen Pasen en eind oktober ook één vaste middag door de week open is. 
Want dan kunnen we nog meer van onze gasten ‘het verhaal laten beleven’!”

Wisseltap
Op onze wisseltap staat op dit 
moment ons Winterbier.
Wie de Kerstroos verkoos boven alle andere 
winterbieren, zit met ons Winterbier net zo 
goed. Het heeft een heerlijk volle smaak, met 
een tikkeltje een zoetje, maar met een volle 
hoppige afdronk. Door de mooie donkere 
warme kleur en een prima schuimkraag, laat 
dit bier zich met recht een winterbier 
noemen.

Benieuwd hoe ons Winterbier smaakt? Of 
gewoon een krat of wat bestellen? Neem 
dan contact op met Diny van Zijl, door te 
mailen naar 
relatiebeheer@museumbrouwerij.nl.
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Van ketel tot klant
In gesprek met Bart Dirkx,
coördinator Exploitatiegroep

“Het is aanpoten met de Tripel”

Een deel van de Exploitatiegroep aan een wekelijks kopje ko�e

“Het is onze taak, om te zorgen, dat genieters steeds voldoende bier hebben,” 
licht Bart Dirkx de belangrijkste taak van de Exploitatiegroep toe. Bart is ruim 
zes jaar de coördinator van de Exploitatiegroep van onze bierbrouwerij. Per 1 
januari draagt hij het stokje over aan Piet Versteijnen. Op de valreep lieten we 
Bart aan het woord om te vertellen over de bezigheden van ‘zijn’ werkgroep.

De Exploitatiegroep bestaat uit negen vrijwilligers, die ieder hun eigen taak 
hebben. In een vorige nieuwsbrief vertelden we al hoe de ‘plakploeg’ het etiket-
teren aan pakt, maar daarnaast is er vooral ook veel transport en versjouwen 
van spullen: “Elk kratje bier hebben wij 4 of 5 keer in de hand voordat het in de 
winkel staat of uitgeleverd wordt.  Daar komt nog bij de inkoop van de bijpro-
ducten zoals Rooie Fik kaas, biermosterd en honing en het vervaardigen van de 
bierlikeurtjes. Kortom we zijn er voor verantwoordelijk, dat het proe�okaal, de 
winkel en het museum kunnen draaien. En natuurlijk moeten we zorgen dat 
onze relaties niet zonder hun gewenste bieren komen te zitten. Wij zorgen 
binnen De Roos voor werkelijk van alles, uiteraard in nauwe samenwerking met 
het bestuur en andere werkgroepen.”



Gezamenlijk is de werkgroep gemiddeld toch wel zo’n vijftig uur per week 
bezig. Rond de rentebetaaldagen en het festival is het extra druk. Ze beginnen 
wekelijks de maandagochtend met een kopje ko�e en daarna gaan ze aan de 
slag. “De winkel bijvullen, bier van de brouwerij naar de warme kamer in de 
opslag brengen zo’n drie kilometer hier vandaan, of gaan bier ophalen dat 
door een andere brouwerij voor ons gebrouwen is, bijvoorbeeld. Gelukkig 
hebben we hiervoor een transportbusje tot onze beschikking,” glundert Bart. 
Het beheer van de opslag is een andere taak, die veel omvat. “In de afgelopen 
paar jaar is die opslag van bier en materialen een paar keer verdubbeld. Daar-
door is dus ook de beheerstaak toegenomen. Zeker nu de Bikse Tripel loopt als 
een trein, is het voor ons aardig aanpoten!”

Feestelijke kerst- 
of nieuwjaarsborrel
Zelf ook ontspannen tijdens de kerst- of 
nieuwjaarsborrel? Het proeflokaal van 

De Roos biedt uitkomst voor uw personeelsborrel. 
Een kijkje in onze nieuwe brouwerij, eventueel met 
rondleiding, behoort uiteraard tot de mogelijkheden. 
Neem contact op met Diny van Zijl, door te mailen naar 
relatiebeheer@museumbrouwerij.nl.

Agenda
Ierse sessie - 8 januari 2017; 
daarna elke eerste zondag van de maand, be-
halve juli, augustus en november.
Muzikale sessie met Ierse en andere folkmu-
ziek.
Openstelling winterperiode – In de kerst-
vakantie heeft Bierbrouwerij De Roos geen 
extra openstellingen. Op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag is De Roos gesloten

www.bierbrouwerijderoos.nl

Colofon
Redactie: Eric Abrahams
Eindredactie: Diny van Zijl
Vormgeving: Jan Duijvekam
Fotogra�e: Jack Besters
                      (tenzij anders vermeld)
Heeft u vragen, opmerkingen 
of suggesties, neem dan gerust 
contact op met Diny van Zijl: 
relatiebeheer@museumbrouwerij.nl
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