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’t Hofbrouwerijke
Een van die brouwerijen vinden we in Beerzel. Achter een ogenschijnlijk 

gewone gevel gaat een ongewone bedrijvigheid schuil. Jef Goetelen brouwt er 
in ’t Hofbrouwerijke sinds 2005 zijn eigen bier met tot de verbeelding spre-
kende namen als Hofelf, Hoftrol, Hofdraak en Blondelle. Jefs liefde voor het 
fantasygenre is de reden dat trollen, elfen en draken de door een enthousiaste 
Amerikaan ontworpen etiketten van zijn bieren sieren.
 Toen Jef biochemie studeerde, beperkte zijn bierkennis zich tot het studen-
tikoze pintje. Na zijn studies werkte hij twintig jaar als productontwikkelaar in 
de voedingssector. Hij kreeg de smaak van het brouwen te pakken toen hij via 
een zakelijke connectie in contact kwam met een hobbyclub van bierbrouwers. 
In 2004 besloot Jef zijn vakkennis verder uit te diepen in de brouwersschool 
en een jaar later werd hij bierbrouwer in bijberoep. In die tijd verhuurde Jef het 
aangrenzende pand van het woonhuis. ‘Toen de bewoners de huur opzegden, 
kon ik het gebouw ombouwen tot brouwerij.’ De eerste jaren deed Jef alles met 
de hand, maar ondertussen verlichten machines en computers het werk.
 Jef houdt de brouwerij bewust klein. ‘Het moet een hobby blijven’, zegt hij 
zelf. Toch heeft Jef voldoende redenen om zich trots op de borst te kloppen. 
Vanuit de hele wereld stromen geïnteresseerden toe. Zo bestelt een Amerikaan 
15.000 liter per jaar voor zijn café Of Love & Regret in Baltimore, dat hij zelfs 
vernoemde naar het bier dat in Beerzel gebrouwen is!
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AMbACHteLijke biereN 
uit De keMPeN

de Kempenaars brouwen graag zelf

Bij bijna alle huizen stond vroeger een waterput waaruit men drinkwater haalde. Maar 
in die putten met wanden vol mos kreeg het water een vreemd smaakje en het bevatte 
veel bacteriën. om de bacteriën te doden kookten de kempense boeren het water, 
en om de slechte smaak te verdoezelen voegden ze gerst of haver toe. ongeveer zo 
moeten de kempense bieren zijn ontstaan. En de kempenaar brouwt nog graag, want 
er zijn vandaag nog altijd veel kleine brouwerijen te vinden in de kempen.
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