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 Mechelen, 25 april 2012 
 
 
 

        Fietsbezoek aan ‘Hof ten Dormaal’. 

 
 
 
Op zaterdag 2 juni 2012 organiseren The Beer Brothers  een echte ‘aktief’viteit. 
We fietsen die dag naar de statige vierkantshoeve ‘Hof Ten Dormaal’, goed weggestopt tussen de Tildonkse 
maïs- en graanvelden. 
In de poel tegenover de hoeve geven kikkers een kwaakconcert in quadrafonie. 
 
In deze boerderij heeft brouwer-eigenaar André Janssens, in 2009, een moderne brouwerij geïnstalleerd. 
Het unieke is dat hij tijdens het brouwen zijn eigen geteelde hop en gerst gebruikt. 
Zijn gewonnen koolzaad gebruikt André als energie voor het koken, koelen en bottelen van het bier. 
 
Op deze manier brouwt hij een donker (6,5 % alc.vol.) – een amber (7,5 %) en een blond (8,5 %) bier.  
André heeft vooral met zijn witloofbier veel bekendheid gekregen. 
 
Tildonk is op ongeveer 22 kilometers van Mechelen gelegen. Tijdens de heenrit volgen wij de Leuvense 
Vaart tot in Tildonk. Het middagmaal gebruiken we in het ‘Hof ten Dormaal’. 
De terugweg geschiedt via landelijke en rustige wegen doorheen Haacht en Rijmenam. 
 
Plaats van vertrek: de parking van de sporthal Iham, gelegen achter het Centraal Station te Mechelen, te 
bereiken via de Bautersemstraat. Dit is een vrije parking, die gelegen is vlakbij de Leuvense Vaart. 
Het uur van samenkomst is voorzien om 10:00 uur. Een kwartiertje later willen we van start gaan. 
Een volgwagen is voorzien voor eventuele pechvogels.  
 
Het tempo zal aangepast worden aan de groep; wij blijven altijd in groep fietsen en niemand zal voor één of 
andere reden achter gelaten worden. 
Bezit je geen fiets? In de sporthal "De Nekker” worden fietsen uitgeleend; tijdig reserveren van een fiets is 
wel aan te raden. 
 
Op de terugweg willen we even verpozen in echte biercafés zoals ‘Point Virgule’ te Haacht en/of ‘Het 
Brughuis’ te Muizen. 
 
Graag hadden wij jullie deelname bevestigd gezien voor 25 mei 2012, door een overschrijving te doen van 
15,- € op ons rekeningnummer BE33 7331 6404 8046 met vermelding Fietsbezoek. 
In dit bedrag zit het brouwerijbezoek met degustatie, de maaltijd en een biertje op de terugweg. 
 
 
Namens het bestuur, 
Michel Rens – ledenadministratie 
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