BIERBROUWERIJ VAN HONSEBROUCK

KASTEELBIER
De stichter Amandus Van Honsebrouck (1811-1865) was veehouder en
had tevens een melkerij, een brouwerij en een stokerij. Na zijn plots
overlijden volgde zijn zoon Emile (1844-1929) hem op.
Na heel wat familie gedoe beslisten Emile en zijn echtgenote Louise
De Poorter om een eigen brouwerij te beginnen, eerst in Vichte en later
in Kortrijk, doch zonder succes.
Ze vestigden zich in 1900 in een kleine hoeve bij Ingelmunster:
Sint Jozef was geboren.
Emile was al bijna tachtig in 1922, en eigenlijk nog altijd onbekwaam
om een bedrijf te leiden. Zijn zoon Paul samen met zijn oudere broer
Ernest nam het roer over.
Beide broers slaagden erin om de brouwerij in stand te houden na de
ravage van de eerste wereldoorlog.
In 1930 werd de brouwerij uitgebreid met een nieuwbouw met vier
verdiepingen en in 1939 volgden een nieuwe brouwzaal, tankzaal en
bottelarij: Mits een heel speciale overeenkomst met de aannemer
De helft van de werken wordt cash betaald, de andere
helft in bier.
Ernest bleef ongehuwd en Paul werd vader van acht kinderen.
Marc, een der jongste zonen van Paul zou de brouwerij overnemen,
doch het was zijn oudere broer Luc die mocht voor brouwer studeren.
Na stages in Duidsland had Luc geleerd dat orde, netheid en discipline
noodzakelijk zijn voor het beheer van een brouwerij.
In 1953 begint Luc in de brouwerij Sint Jozef, hij kon moeilijk
concurreren tegen de grote pilsbrouwerijen en concentreert zich op
oud bruin dat hij in 1954
Bacchus noemt.
In een ruil overeenkomst met Krüger uit Eeklo, zou Eeklo Bachus
verkopen en Luc Krüger,

Luc verkocht veel, Eeklo weinig.
Succes kwam er pas in 1975 toen het vergelijkbaar bier Rodenbach de
vraag niet meer kon volgen, Bacchus steeg tot 25.000 hl / jaar.
Maar een brouwerij kan niet overleven op één bier, Luc zag de opgang
van de Gueuze, grondstoffen en brouwwijze waren open vragen:
Wilde Gisten uit de Zennevallei en Lambiek-Wort uit Ukkel; Luc
entte de gistcultuur over van de ene foeder op de andere en
slaagde erin om met relatief weinig aangekochte Wort toch
voldoende Lambik te produceren voor een eigen gueuze en kriek.
Een belangrijke schaalvergroting als gevolg; vernieuwing en
vakmanschap zal ter plaats vakkundig worden uitgelegd.
In 2010 neemt Xavier, als statutair zaakvoerder, de leiding van de
brouwerij over van zijn vader Luc.
De groei ligt nu vooral bij ‘Kasteel’, …..krieken uit Polen, etc.
En dan laten we verder het woord aan onze Gids.

En ……. De Link naar Passchendaele:
Passchendaele was de inzet van een weddenschap met
gistexpert F. Delvaux die beweerde dat het onmogelijk is om
een pilsbier van hoge gisting te maken.
Het tegendeel werd bewezen: Een zeer doordrinkbaar en
tegelijk volmondig bier met het alcohol volume van een
gewone pils.
Bij de lancering kwam Xavier in contact met het
gemeentebestuur van Zonnebeke en met de stichting voor
monumenten van de Eerste Wereldoorlog:

DE PASSCHENDAELE was geboren
Zo ontstond het “remembrance beer”, een deel van de
opbrengst uit de verkoop vloeit terug naar de stichting voor
het onderhoud van oorlogskerkhoven en –monumenten in de
westhoek (Flanders Field),

We zijn nu klaar voor het……………

BIERKASTEELBEZOEK
Het BierKasteel-KasteelBier BZYC bezoek
-wil deze herinnering levendig houden
-focust op navigatorische aspecten evenals op de
aromatica van een frisse pint
-via zeekaarten de link maken met ons noordzee-biotoop
-een netwerk van schuilplaatsen laten hallucineren

