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De naam Gouden Carolus werd in 1959
neergelegd bij het merkenbureau. Daar-
voor bestond het als Keizersbier en dat
was dan weer een verderzetting van de
‘Mechelschen Bruynen’, een laag alco-
holisch bier – zoals de meeste in die tijd
– dat hoog stond aangeschreven. Zelfs
Karel V was fan, vandaar ook de naam.
«Mijn oom heeft het bier verfijnd en ge-
maakt tot wat het nu is, met een hoger
alcoholpercentage. Dat was toen relatief
nieuw», zegt Leclef. De visie was er, maar
het scheelde niet veel of Het Anker was
op de fles gegaan. «Gouden Carolus had

alle troeven, maar de productie was
rampzalig.» Toen Leclef in 1990 over-
nam, stond hij er alleen voor, samen met
één arbeider. «Zou ik het opnieuw doen
zonder dat ik wist dat het goed zou aflo-
pen? Ik weet het niet. Het was een beetje
onverantwoord. Gelukkig beschikte ik
over een sterk relativeringsvermogen,
veel geduld en heb ik altijd een hekel ge-
had aan het idee ‘time is money’. Ik wens
het hen niet toe, maar ik daag andere
merken uit om te overleven wat Gouden
Carolus heeft overleefd.»
Zelf relativeert hij zijn rol. «Alleen doe je

DONKERROOD BIER

Mechels donkerrood bier. Onder die benaming
staat Gouden Carolus Classic gecatalogeerd als
streekproduct. Het recept is van de oom van de ei-
genaar van brouwerij Het Anker, Charles Leclef.
Het is zijn verdienste dat het bier nog bestaat. «Het
Anker is de brouwerij van de Mechelaars en dat
willen we nog versterken.»
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• UIT MECHELEN • «Gouden Carolus
Classic is nu echt
een klassieker»

makkelijker zijn, maar verhuizen maakt
geen deel uit van ons recept. We staan
voor de vernieuwing van de gistings-
tanks, financieel een zware operatie.
Maar eens dat gebeurd is, is de produc-
tie-eenheid volledig vernieuwd en kun-
nen we op een gezonde manier blijven
groeien zonder de eigenheid van de site
te verloochenen. De laatste stap is dan
nog de integratie van het woonhuis in
het geheel.»

Ondertussen heeft ook zoon William
zijn intrede gedaan in de brouwerij. De
zesde generatie wordt klaargestoomd
om zijn vader op te volgen. «Hij is van
kleins af sterk geïnteresseerd geweest
en heeft ondernemersbloed. Net als ik
wil hij groeien. Het Anker is de brouwerij
van de Mechelaars en dat willen we nog
versterken. Ondernemen is voor ons ook
sociaal. Er komen misschien nog wel
wat verrassingen aan», besluit Leclef.

niks. Je hebt mensen rond je nodig die
meegaan in je verhaal en je toelaten de
volgende stappen te zetten.» Ondertus-
sen zijn die mensen met negentig. Dat
zijn er meer dan louter voor de bierpro-
ductie nodig zijn. Het Anker omvat dan
ook een hotel, brasserie en whiskysto-
kerij. Vorig jaar werden er dertigduizend
bezoekers rondgeleid.
Of de Carolus ook veranderd is? «Geen
enkel product is hetzelfde als zeventig
jaar geleden. Natuurlijk zijn er wijzigin-
gen geweest, al was het maar omdat de
technieken anders zijn, net als de grond-
stoffen. Je zit ook met gisting, een levend
product. Al is de smaak niet fundamen-
teel gewijzigd.»

Whisky
Ondertussen heeft de Classic, enkele ja-
ren geleden nog verkozen tot beste don-
ker bier ter wereld, ook al heel wat
broertjes. In 2001 kwam de Tripel, ver-
volgens de Ambrio (op basis van het
eeuwenoude recept van de Mechel-
schen Bruynen). Daarnaast zijn er tien
verschillende Gouden Carolus-bieren,
waarvan de Whisky Infused hoge ogen
gooit bij het kennerspubliek. Het bier
werd geboren in de ‘Indulgence’-reeks:
elk jaar gebrouwen volgens een ander
recept. «Voor dit jaar heb ik de brouwers
uitgedaagd een blond bier te maken met
cacaobonen», verklapt Leclef.

Begijnen
De bottelarij is een paar jaar geleden ver-
huisd naar Mechelen-Noord. Volgens de
economische logica zou ook de brouwe-
rij verhuizen, maar deze blijft op de plek
waar de begijnen in de vijftiende eeuw
bier zijn beginnen maken.  «Het zou

Uiteraard zijn er al
wijzigingen geweest in het
product, al was het maar
omdat de technieken en
grondstoffen anders zijn

CHARLES LECLEF

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in 
een wedstrijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van 
‘Hét Streekproduct 2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, 
die je gratis kan downloaden voor iOS of Android. Alle informatie over 
onze wedstrijd  en de deelnemers vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

MECHELEN
Twintiger steekt mes
door arm van man
De rechtbank stelt mogelijk een
justitie-assistente aan die een
maatschappelijke enquête zal
moeten uitvoeren bij de 21-jarige
Magdalena S. uit Mechelen.
De jonge vrouw had verzet aange-
tekend tegen een vonnis bij verstek
dat haar voor twaalf maanden ef-
fectief naar de gevangenis had ge-
stuurd. Dit voor een steekpartij uit
2017. Toen had ze met een mes
door de arm van haar toenmalige
vriend gestoken. «Ik heb spijt en be-
seft dat ik dit niet had mogen
doen», reageerde ze op zitting. Tot
pleiten kwam het vanmorgen niet.
De rechtbank hield rekening met
haar blanco strafblad en schuldin-
zicht en stelde voor om een onder-
zoek uit te voeren naar een gepas-
tere straf voor de jonge vrouw, in
plaats van haar naar de gevangenis
te sturen. Een vonnis volgt binnen
twee weken. In december zal de
zaak worden verder gezet. 

(TVDZM)

NIJLEN
Gemeente deelt
1.001 bomen uit
Nijlen herhaalt de actie ‘1.001 bo-
men’ om de gemeente groener te
maken. Elk gezin kan een gratis
boom bestellen. Het gaat zowel om
loof- als om fruitbomen.
«De deal is eenvoudig: wij geven
een boom, jij steekt hem in de
grond», aldus de gemeente. Vorig
jaar werden tijdens de actie maar
liefst 1.200 bomen uitgedeeld.
Daarnaast pikt de gemeente de ac-
tie ‘Een haag, ja graag’ van een
aantal jaren geleden terug op. In-
woners kunnen haagpakketten be-
stellen aan een voordelige prijs.
Een boom of haagpakket bestellen
kan tot 15 oktober via
http://www.nijlen-acties.be/. Ze
kunnen afgehaald worden op za-
terdag 23 november tussen 9 uur
en 13 uur aan de gebouwen van fa-
cility (Koningsbaan 85, naast het
recyclagepark). (WVK)

LIER
Geef je visie op
toekomst stad tijdens
‘Koppen bij elkaar’
Onder de noemer ‘Koppen bij el-
kaar’ organiseert de stad Lier op
maandag 9 en dinsdag 10 septem-
ber twee inspraakmomenten voor
haar burgers. De centrale vragen
zijn: ‘In welke stad wil je graag leven
in 2030? En wat is daarvoor nodig?’
De Lierenaars zullen onder andere
de kans krijgen om mee te denken
over thema’s als mobiliteit, duur-
zaamheid en stadsontwikkeling.
De ideeën die naar boven komen,
kunnen door het stadsbestuur wor-
den gebruikt bij de opmaak van de
meerjarenplanning. In aanloop
naar de toekomstavonden trokken
enkele stadsmedewerkers al de
straat op om ‘flitsgesprekken’ te
voeren met inwoners. Daarbij lag
de focus op mensen uit minder be-
reikbare groepen.
Wie zijn stem wil laten horen is op
maandag en dinsdag vanaf 18.30
uur welkom in cultureel centrum De
Mol. Meer info via
www.lier.be/Homepage/kop-
pen_bij_elkaar. (KDC)

MECHELEN
Dierenbescherming
voert opnamestop in
Dierenbescherming Mechelen
voert een opnamestop voor hon-
den en katten in. Aanleiding is de
herstelling van het dak, waardoor
het asiel de komende maanden
minder dieren kan opvangen.
De Dierenbescherming blijft be-
schikbaar voor zwerfkatten, kit-
tens en noodgevallen na telefo-
nisch contact. Wie afstand wil doen
van een dier, belandt op een wacht-
lijst. Momenteel staan er al acht
honden op die lijst. Ook het pension
gaat dicht van 23 september tot
het einde van de werkzaamheden.
Deze zullen een maand of twee du-
ren. (WVK)

PUURS-SINT-AMANDS
WOI-ambulance met paarden
vervoert bezoekers Fort Liezele
Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands neemt op zondag 8
september van 10 tot 18 uur deel aan de Open Monu-
mentendag. Speciaal voor de gelegenheid kunnen be-
zoekers een erg bijzonder vervoersmiddel uitproberen.
«We zorgen voor een WOI-ambulance, die getrokken
wordt door paarden», zegt Yente Belis van het Fort-eve-
nemententeam.
«De ambulance is een model uit 1910, dat werd gebruikt
tot 1963. Het exemplaar werd waarheidsgetrouw na-
gebouwd. Voor zover wij weten, en dit werd gecontro-
leerd door gemandateerden van het Belgisch Legermu-
seum, zijn er van dit ambulancemodel geen exempla-
ren meer te vinden. Wie een rondrit met dit unieke
voertuig wil maken, kan dat op zondag van 11 tot 17
uur. Volwassenen betalen 6 euro en kinderen 2 euro,
zij moeten steeds begeleid worden door een volwasse-
ne.»
«Naast onze unieke ambulance, kan je nog heel wat an-
dere zaken ontdekken tijdens Open Monumentendag.
Onze groep ‘levende geschiedenis’ bootst een solda-
tenkamp na en ook het kampcafé ‘Soldatenrust’ ont-
breekt niet. In onze originele veldkeuken kan je proe-
ven van een stevige portie ‘soep van den troep’.»
Fort Liezele werd gebouwd in 1908 en is het best be-
waarde en meest complete fort van de voormalige Ves-
ting Antwerpen. (EDT)

De Willebroekse club Royal Bro-
ken-Wings organiseert voor het
41ste jaar op rij haar modellucht-
vaartshow. Die vindt plaats op
zondag 8 september, maar het
feestje in Tisselt start al op vrij-
dagavond met een nachtelijke
vlucht.

«Royal Broken-Wings is één van
de oudste modelvliegclubs in Bel-
gië en telt ongeveer 80 leden. We
vierden vorig jaar onze 40ste ver-
jaardag, maar de weergoden wa-
ren ons allesbehalve goedgezind.
Het evenement viel in het water,
daarom schotelen we de bezoe-

kers dit jaar hetzelfde programma
voor als in 2018», klinkt het.
‘Propeller Party’. «We gaan al van
start op vrijdagavond 6 oktober,
met onze ‘Propeller Party’. Tijdens
een spectaculaire nachtshow vlie-
gen onze piloten met hun ledver-
lichte toestellen over het terrein.
Daarna zorgen een dj en liveband
‘Last Chance’ voor de nodige dans-
muziek. We starten om 20.30 uur
en de inkom is gratis.»
«Op zaterdagvoormiddag organi-
seren we een ruilbeurs, een inte-
ressante plek voor mensen die
geïnteresseerd zijn in model-
bouw.»
«We sluiten het feestweekend
zondagmiddag af met onze be-
kende modelluchtvaartshow, van
12 tot 18 uur. Ook dit keer ver-
wachten we een honderdtal pilo-
ten, niet alleen uit België maar ook
uit Nederland, Frankrijk, Duits-
land en Engeland. De deelnemers
tonen hun kunnen met hun ver-
schillende toestellen: schaalmo-
dellen, zwevers, oldtimers, jets,
helikopters en nog veel meer.» 

(EDT)

WILLEBROEK

De modelvliegtuigjes en hun makers. Foto David Legreve

Modelluchtvaartshow met Royal Broken-Wings 


