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 Mechelen, 21 september 2011 
 
 
 

De Grootste – Het Mooiste – De Kleinste van Leuven!!! 
 

 

 
 

Op zaterdagnamiddag 29 oktober 2011 brengen The Beer Brothers een nieuw 
stadsbezoek aan Leuven. 
We spreken af om 14:00 uur op het Martelarenplein, vlak voor het centraal station. 
Hier vertrekt onze wandeling en bezoeken wij de volgende plaatsen: 
 
1. De Grootste. 
 
Voor het eerst gaan The Beer Brothers een bezoek brengen aan de grootste brouwerij 
van ons land! 
InBev Belgium is slechts op een tiental minuten stappen gelegen van het station. Het 
maakt deel uit van de internationale brouwgroep InBev. De naam en de organisatie 
ontstonden in 2004. Het verhaal achter InBev gaat veel verder terug in de tijd. Een 
lange geschiedenis waarin vakmanschap, kwaliteit en service naar de klanten toe 
altijd centraal hebben gestaan. 
Belle-Vue Kriek, Hoegaarden, Jupiler, Leffe en Stella Artois zijn alom bekend. Maar 
het gamma van InBev Belgium is veel uitgebreider. 
Een bezoek van ongeveer een uur zal het ons duidelijk maken.  
Het bezoek zal worden afgesloten met een frisse Stella! 
 
2. Het Mooiste. 
 
We wandelen nadien het centrum binnen en bezoeken het Museum M, opgericht en 
gesubsidieerd door de Stad Leuven. 
M is een creatieve hutsepot waar kunst en kunstenaars een maatschappelijke rol 
vervullen. Het museum opende zijn deuren in september 2009. Het is een 
indrukwekkend, strak museumgebouw, gelegen rondom een statige oude eik naast 
een rustige binnentuin. 
Vanop het museumdak heb je een prachtig uitzicht over de stad. 
Er zijn zowel schilderijen als beelden te bekijken. Kopstukken uit de M-collectie zijn 
de “Zeven Sacramenten” en de “Kruisafneming” van Rogier Van der Weyden en 
“Het Laatste Avondmaal” van Dirk Bouts. 
Er vinden altijd tijdelijke tentoonstellingen plaats. Eind oktober is er bijvoorbeeld een 
tentoonstelling over Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts van ons land. 
Om 18.00 uur sluit het museum en moeten wij het verlaten. 
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3. De Kleinste 
 
Vlakbij M ligt de huisbrouwerij Domus. 
Deze kleine brouwerij werd opgericht in september 1985 en is rechtstreeks verbonden 
met het café. De bieren worden er alzo in optimale omstandigheden geschonken. Hun 
bekendste bieren zijn Nostra Domus en Con Domus. 
Wij gaan ook zeker hun nieuw bier Marcamarus proeven. 
 
Na een kort bezoek aan de brouwerij, krijgen we een degustatie aangeboden van drie 
van hun bieren, inclusief hun nieuw bier. 
Nadien wacht er ons een maaltijd, bestaande uit een soep, vergezeld van een broodje 
kaas of hesp met cruditee. Bij de maaltijd zal er een glas bier worden geschonken. 
 
Nadien is het misschien tijd om richting station te wandelen en zit een schitterende 
uitstap in Leuven er op. 
 
Inschrijven. 
 
We dienen tijdig te laten weten met hoeveel personen wij Leuven komen bezoeken. 
Daarom vragen wij in te schrijven ten laatste op 16 oktober 2011. 
Voor onze leden vragen wij 25,-€ inschrijving en voor niet-leden 32,-€, te storten op 
ons rekeningnummer : BE33 7331 6404 8046. 
In dit bedrag zitten alle bezoeken: InBev, Museum M, Domus met proeverij en 
avondmaal. 
Het vervoer dient apart te worden betaald. 
 
Trein naar Leuven: 
Antwerpen-Centraal  29/10/11  13:11   Mechelen             13:44 
Mechelen                      13:50   Leuven               14:16 
 
Mogelijk terugreis: 
Leuven              29/10/11  21:44   Mechelen             22:10 
Mechelen                      22:16   Antwerpen-Centraal   22:49 
 
De anderen dienen om 14:15 uur op het Martelarenplein aanwezig te zijn. 
 
Tip. 
 
Op het einde van het bezoek aan Inbev Belgium krijgt iedere bezoeker een 
geschenkje. Meestal is dit een flesje bier met glas. Breng daarom een rugzak of een 
draagzak mee, zodat je niet de ganse tijd met dit geschenkartikel in je handen door 
Leuven moet wandelen. 
 
 
P.S. Zondag 20 november 2011 om 14:00 uur: Proeverij van bittere bieren in 
taverne “t Archief” te Hombeek. Houd deze datum alvast vrij. 
 
Namens het bestuur, 
 
Michel Rens - ledenadministratie 
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