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Het Oudenaards bruin bier van Roman
heet sinds 2014 officieel Adriaen Brou-
wer, genoemd naar de Oudenaardse
schilder die in de jaren 1600 heeft ge-
leefd, maar vraag het aan een Ouden-
aardist en hij zal over een AB'tje spre-
ken. Adriaen Brouwer is een dorstles-
send bier van lage gisting. «Je kunt het
een beetje vergelijken met een bruine
pils», vertelt marketingmanager Tho-
mas Lauwaert. «De kleur van het bier is
bruin door de mout, maar het is geen
zwaar bier, zoals veel mensen denken.
In de middeleeuwen werd bruin bier
zelfs meer gedronken dan water omdat
dit laatste niet zuiver genoeg was.»

Onder de kerktoren
Met Carlo en Lode Roman staat nu de
veertiende generatie van de familie aan
het hoofd van de brouwerij in Mater,
maar het was Joos Roman die in 1545
begon met brouwen. Hij opende toen
herberg De Clocke op een drukke heir-
weg in Mater. De herberg produceerde
alles zelf, en had daarbij ook een  graan-
molen en brouwerij. «Generatie na ge-
neratie is het brouwen belangrijker ge-
worden. Tot de Tweede Wereldoorlog
brouwden we alleen bruin bier. Daarna
is de brouwerij op de kar gesprongen

ADRIAEN BROUWER 

Bruin bier zit verweven in het DNA van
Brouwerij Roman in Mater. De familie Ro-
man maakt het bier al sinds 1545 en doet
dat nog altijd met veel toewijding. «Ons
AB'tje is in de streek alom bekend. Je kunt
het vergelijken met een bruine pils», ver-
telt marketingmanager Thomas Lauwaert.
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«Die bruine pils is
al sinds 1545 het
fundament van 
onze brouwerij»

Roman doet ook inspanningen om het
bier elders aan de man te brengen.
«Vooral naar nieuwe klanten toe blijft
het belangrijk het bier onder de aan-
dacht te brengen. Als we dat niet doen,
lopen we het risico dat het product ver-
grijst met de doelgroep. Daarom heb-
ben we Adriaen Brouwer onlangs in een
nieuw jasje gestoken. Vroeger stond
Adriaen Brouwer op het etiket afge-
beeld als edelman, maar dat was hij ei-

van de pils, maar het bruin bier is altijd
belangrijk gebleven. Het is het funda-

ment van de brouwerij. Het is ook een
echt streekproduct dat we brouwen
met water uit een eigen bron op enkele
kilometers van de brouwerij. Vooral
hier onder de kerktoren is Adriaen
Brouwer populair. We kunnen het niet
in grote hoeveelheden exporteren naar
het buitenland en zelfs buiten Oost-
Vlaanderen ligt het al moeilijker, maar
toch houden we er enorm van. Het is
een uniek product waarmee we ons
kunnen onderscheiden.»

Degustatiebier
Inwoners van Oudenaarde en omge-
ving kennen Adriaen Brouwer, maar

We brouwen het bier met
water uit een eigen bron 
op enkele kilometers 
van de brouwerij

THOMAS LAUWAERT

Marketingmanager Thomas Lauwaert van brouwerij Roman
schenkt een AB’tje uit. Foto’s De Coster

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd 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 downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

genlijk niet. Hij was meer een woeste-
ling die vooral geïnteresseerd was in
het dagelijks leven en in de cafés. We
hebben hem daarom wat passender af-
gebeeld op het etiket. We verkopen
Adriaen Brouwer nu ook samen met
twee andere bruine bieren: de AB Tri-
pel en AB Oaked. Dat zijn twee bio- en
degustatiebiersoorten. We hopen dat
de traditionele Adriaen Brouwer kan
meesurfen op hun verhaal.»

GAVERE
Inge Van Heddegem
is nieuwe wijkagent 

Bij de politiezone Schelde-Leie is
Inge Van Heddegem aangesteld als
wijkagent voor Gavere.
Van Heddegem neemt de fakkel
over van wijkinspecteur Mario Col-
paert. Hij verhuist naar de interven-
tiedienst van de politiezone. Vanaf
nu is Inge Van Heddegem het aan-
spreekpunt bij buurtproblemen in
‘haar’ wijken: Dikkelvenne, Baai-
gem en De Kiem.
Bewoners van Gavere, De Pinte,
Nazareth en Sint-Martens-Latem
kunnen overigens snel te weten ko-
men wie hun wijkagent is via de link
http://www.lokalepolitie.be/5419
/contact/je-wijk (DCRB)

GENT
DJ T.O.O.N en Koen
Crucke brengen
samen single uit
Toon Porrez van de A-Pluss en Koen
Crucke hebben samen een plaatje
uit. Toon is gekend als model en dj,
en heeft met ‘Love Boat Party’ een
eigen partyconcept. Op Roze Don-
derdag op de Gentse Feesten stond
hij samen met Koen Crucke op het
podium van het Sint-Baafsplein.
Deze single is daar een rechtstreeks
gevolg van.
DJ T.O.O.N. mocht voor het eerst
voor een groot publiek staan op het
podium van het Sint-Baafsplein tij-
dens de Gentse Feesten, op de Roze
Donderdag die daar werd georga-
niseerd. Dat bleek een groot succes.
Zéker toen Koen Crucke op het po-
dium kwam. «Als de naam ‘Love
Boat’ deel uitmaakt van je party-
concept en van je artiestennaam
dan zou het maar raar zijn dat je de
tune van deze ontzettend populai-
re TV-reeks van weleer niet in je dj-
set zou verwerken», zegt Toon. «Ik
vond wel dat de originele tune wat
opsmuk kon gebruiken. En wie kan
zoiets beter inzingen dan Koen
Crucke?» 
De samenwerking tussen Toon en
Koen komt dan ook niet uit de lucht
gevallen. Het nummer «Love Boat»
van dj T.O.O.N FEAT. KOEN CRUC-
KE is nu verkrijgbaar als digitale
download en via de courante strea-
mingplatforms. (VDS)

De elektriciteitspaal knakte af. Foto Frank Eeckhout

ZOTTEGEM
Jonge bestuurder mist bocht en knalt op verlichtingspaal

In Smissenhoek in Erwete-
gem miste een jonge auto-
mobilist vrijdagavond om-
streeks 20.30 uur een bocht
waarna hij op een elektrici-
teitspaal knalde. De man reed
met zijn BMW richting Zotte-
gem. Ter hoogte van restau-
rant Ad Fundum verloor de
bestuurder de controle over
zijn wagen, ramde een ver-
keersbord om even verderop
tegen een verlichtingspaal te
knallen. Door de klap knakte
de elektriciteitspaal midden-
door. Brandweerpost Zotte-
gem kwam ter plaatse om de
brokstukken op te ruimen.
De bestuurder werd lichtge-
wond overgebracht naar het
ziekenhuis in Zottegem. (FEL)

Deelnemers van alle leeftijden in nonnen- en paterskleren. Foto Patersloop op Feeste Ruien

KLUISBERGEN
369 paters en nonnen joggen door hartje Ruien

De jaarlijkse Patersloop ter gelegenheid van
Feeste Ruien bracht zaterdag 369 joggers op
de been. «We zitten daarmee een beetje on-
der het gebruikelijke cijfer, maar dat heeft te

maken met het minder gunstige weer en er
was ook een gelijkaardige tocht in Moen»,
bedenkt Jean-Paul Martin van het organise-
rende feestcomité. (DCRB)

Inge Van Heddegem. 
Foto PZ Schelde-Leie


