Amateur Wijnmakers en Bierbrouwersgilde

Cave: Proostenkelder, Markt 25A Meerssen

E.L.C in een notendop
Het amateur wijnmakers en bierbrouwersgilde Entre Les Collines (ELC/Tussen de heuvels) is in 1986
opgericht als vereniging in Houthem Sint Gerlach.
Het gilde bestaat uit circa honderd leden afkomstig uit de regio Zuid-Limburg, mannen en vrouwen van
circa 20 tot 70 jaar die graag met natuurproducten werken.
Thuisbasis is sinds enkele jaren “De Proostenkelder”, gelegen in de directe nabijheid van de basiliek
aan de Markt in Meerssen. Dankzij de welwillende medewerking van het kerkbestuur van de basiliek
kan het gilde vanuit dit gildelokaal haar activiteiten ontplooien.
Deze activiteiten bestaan uit het op een verantwoorde manier als amateur maken van wijn en het
brouwen van bier, alsmede het geven van instructies en lessen, om deze kennis over te dragen aan
geïnteresseerden.
Het gilde beschikt over eigen apparatuur waaronder een appelversnipperaar, wijnpersen, kleine en
grote brouwinstallatie en meer. Deze apparatuur staat, na overleg, ter beschikking van de leden.
Het onderling contact tussen de leden geschiedt op de maandelijkse thema-avonden en via het
contactblad “Oet de Peersj”, dat 2 tot 3 maal per jaar verschijnt.
E.L.C. is aangesloten bij het VAW (Vereniging van Amateur Wijnmakers) in België.
Algemene doelstelling
Het gilde heeft tot doel oude ambachten te doen herleven via de verwerking van natuurproducten tot
wijn, bier, vruchtensappen en overige producten.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het organiseren van bijeenkomsten waar leden hun ervaring kunnen uitwisselen
het voorlichting geven aan leden en door derden door lessen en/of lezingen
Het bevorderen van kontakten met verwante gilden in de Euregio.
Activiteiten
Op de maandelijkse bijeenkomsten worden zeer diverse bijeenkomsten georganiseerd als thema het
zelf maken van wijn, bier en alles wat daarbij komt kijken.
Een korte opsomming, welke zeker niet volledig is”
Thema-avonden. Verstrekken van achtergrond informatie over wijn, bier etc.
Het geven van cursussen over wijn-en bierproeven.
Het gezamenlijk maken van vruchtenwijnen.
Het proeven en keuren van bier en wijn. Zowel commerciële als eigen producten.
Het organiseren van appelpersdagen, bierbrouwdagen..
Excursies naar wijngaarden, brouwerijen.
Het deelnemen aan landelijke of internationale wedstrijden.
Het uitwisselen van ervaringen, bezoeken aan andere gilden.
Het geven van cursussen over wijn maken en bierbrouwen.

De maandelijkse bijeenkomsten worden als volgt georganiseerd:
e
1 vrijdag van de maand: Thema avond wijnmakers, aanvang 20.00 uur, einde circa 22.30
uur
e
3 vrijdag van de maand: Thema avond bierbrouwers, aanvang 20.00 uur, einde circa
22.30 uur
In de maanden juli en augustus worden i.v.m. de vakanties (in principe) geen activiteiten
georganiseerd.
De wijnmakers
De wijnmakers houden zich bezig met het maken van vruchtenwijnen gebaseerd op een grote
diversiteit aan gekweekte en in de vrije natuur voorkomende vruchten. In dit verband worden naast
druiven genoemd; appels, kersen, rabarber, sleedoorns, bramen, rozenbottels e.v.a.
Elke soort vrucht vraagt een eigen benadering. Vaak gebeurt het wijnmaken individueel, doch ook in
groepsverband wordt er wijn gemaakt. Tijdens de thema avonden kunnen de eventueel opgetreden
problemen / gerezen vragen besproken worden. Voor de jaarlijkse appelpersdagen worden in
gildeverband appels gekocht en verwerkt tot appelsap. Dit sap kan daarna verwerkt worden tot
vruchtensap en/of vergist worden tot appelwijn.
De eigen gemaakte wijnen, mits gemaakt met inachtneming van de basisbegrippen, kunnen de
vergelijking met commerciële wijnen glansrijk doorstaan. Dit wordt bewezen door de gildewijnkeuringen welke gehouden worden aan de hand van richtlijnen van de overkoepelde Belgische
Vereniging van Amateur Wijnmakers (VAW).
De bierbrouwers
De bierbrouwers van E.L.C. zijn bierliefhebbers die niet alleen commercieel bier drinken.
Zij willen meer. Meer verschillende smaken, meer karakter, bier zoals bier bedoeld was.
Daarom brouwen zij het bier zelf. Om dit te realiseren beschikt het gilde over enkele brouwinstallaties.
Hiermee kan het speciale bier gebrouwen worden voor dat speciale feest of moment.
Door thema avonden te organiseren proberen de brouwers hun kennis te verdiepen en te verbreden,
alsmede hun kennis over te dragen op andere brouwers. Vaak worden commerciële bieren en
zelfgebrouwen bieren geproefd, vergeleken en besproken.
Door dit interactief samenzijn weten de brouwers hun kennis op hoog nivo te handhaven zonder het
aspect van de gezelligheid te vergeten.
Een aantal leden kweekt zijn eigen hop. Moutsoorten worden, bij voldoende belangstelling, tegen zeer
gunstige prijzen centraal ingekocht.
Eens per jaar houden de brouwers onderling een bierkeuring waarbij, door de leden zelf gebrouwen,
bieren aan een kritische beschouwing onderworpen worden. De beste bieren worden bekroond met
een diploma..
Interesse in wijnmaken of bierbrouwen?
Indien u na lezing van deze informatie geïnteresseerd bent om gezamenlijk wijn te (leren) maken en/of
bier te brouwen, kom dan eens kijken op een van onze thema bijeenkomsten of geef u op als lid van
Entre Les Collines. (ELC)
E.L.C. contributie 2017 op jaarbasis 42,00 Euro p.p., voor een echtpaar 57,50 Euro.

Wilt u meer informatie over ons gilde? Aarzel dan niet.
Bezoek onze website op http://www.entre-les-collines.nl. Of neem contact op met een bestuurslid of
kom (liefst op afspraak) kijken op een thema avond. Het bestuur van het E.L.C. staat u graag te
woord.
Voorzitter: John Konsten, voorzitter@entre-les-collines.nl
Secretaris: Ger Moling, secretaris@entre-les-collines.nl
Penningmeester: Maurice Penders, penningmeester@entre-les-collines.nl
Coördinator bierbouwers: Rob Plantaz, bierbrouwers@entre-les-collines.nl
Coördinator wijnmakers: Ben Jaspers, wijnmakers@entre-les-collines.nl

