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Rudi Lavreysen
schrijft een column
over het dagelijkse
leven in Lommel

HET L
LEVEN
EVEN
ZOALS HET IS... IN

LOMMEL

Hobbybrouwer Henk Fijneman
lanceert 9 soorten Lommels bier

LOMMEL
Waar is het meertje?
“Toeval kan je creëren”, zei Marlene Dumas, één van
mijn favoriete kunstenaars. Ik herinnerde me deze
woorden na een deugddoende boswandeling. Het
!
onderwerp van deze column kwam plots aanrijden.
Het toeval kreeg vorm in een strooien hoed die uit een
autoraam kwam piepen. Hetzelfde type hoed dat mijn
vader tijdens de zomermaanden droeg. Een hoofddeksel dat niet alleen de zonnestralen tegenhield, maar dat
ook zijn vakantiegevoel uitstraalde. We gingen zelden
verder dan het Zilvermeer (ah, die gocarts!), maar met
die hoed toonde hij dat vakantie ook in (of op) je hoofd
kan zitten en niet noodzakelijk aan de andere kant van
de wereld. Ik zou het hem graag nog even zeggen, dat
zijn strooien hoed helemaal ‘in’ was.
De mevrouw onder de hoed, vergezeld van haar leuk
en jong gezin, stelde ons vriendelijk de vraag: “Kan
u ons zeggen waar het meertje is?” Omdat ik al een
Henk Fijneman met zijn vrouw Wendy van Wanroij tonen trots hun Loemelaar.
Foto GVB
bak pils, strandballen en -stoelen, een rieten tas met
knakworsten en andere mondvoorraad in hun kofOverdag heeft de 55-jarige Henk Fijneman een administratieve de Nederlandse biercultuur heeft ook een inhaalbeweging
ferbak had ontdekt, kwam het even bij me op om dit
job bij de brandweer van Eindhoven, maar daarnaast is hij een gemaakt. Er worden daar prachtige dingen gemaakt.”
voor te stellen: “Naar de N71, in Geel de E313, in
fanatiek hobbybrouwer. De Lommelaar die afkomstig is van
Antwerpen richting Gent, dan de E40 en jullie komen
het Nederlandse Thorn, vond de tijd rijp om het avontuur te ERFGOED
vanzelf bij het meertje.” Mijn vrouw, die mensen veel
wagen en een eigen stadsbier te brouwen. De man deed geen De naam Loemelaar is niet helemaal lukraak gekozen.
beter de weg wijst, was me te snel af en zette ze op weg
half werk, want hij lanceert meteen 9 smaakvarianten van “In 990 dook de naam Lommel voor het eerst op in een
naar de Sahara, maar vermeldde er bij dat ze toch een
zijn Loemelaar.
geschreven document. ‘Villam suam de Loemele’, stond er
eindje moesten stappen vanaf het zwembad. Daar
geschreven. Loemele verwees naar Lommel. En we hebben
zagen we ze met hun hele hebben en houwen richting
“Hoe begin je met zoiets? Ik heb altijd graag bier gedronken daar een verbastering van gemaakt. Met toestemming van
natuurgebied sjouwen. In de zomermaanden is ons
en ben ook altijd gefascineerd geweest door het productie- de stad en in overleg met Erfgoed Lommel en historicus
‘meertje’ een gratis strand, met helaas alle - niet zo
proces. Mijn schoonvader zaliger was een hobbybrouwer. Vic Mennen.”
gratis - gevolgen. Trouwens, voor een dagje Lommels
En toen kwam het al in mijn hoofd op om het zelf ooit te Fijneman ontwikkelde meteen 9 varianten. “Van blond,
zand, strand en water zijn er in de Barrier of in Katproberen”, vertelt Fijneman enthousiast. Een tijd terug was trippel, bruin tot zwart. van licht tot zwaar. Die breng ik
tenbos ook toplocaties. Vakantiedomeinen, ideaal voor
hij klaar voor het avontuur. Thuis installeerde hij zijn eigen samen in een geschenkverpakking. De blonde Loemelaar
een dagje uit, voortreffelijk uitgebaat en voorzien van
brouwerij met de naam ‘Amai’. “Mijn vrouw en ik wonen ga ik ook apart aanbieden via de cafés. Dit bier heb ik
friettenten en meer(tjes).
al ruim 13 jaar in Lommel. En een Lommels bier brouwen, ook niet thuis gebrouwen, maar in de Vlaamse Ardennen
Ik wil maar zeggen, alle goede acties ten spijt blijft
leek ons wel wat. Ik wou er geen tien jaar meer mee wachten. volgens mijn recept. Het is een zomers en fris bier, een échte
zwerfvuil een groot probleem. In het bos, aan het skaHet vergt ook veel van je. Eenmaal het bier er is, begint de dorstlesser. Maar ik besef ook dat je net zoals warm water
tepark of zelfs vlakbij vuilbakken. Te veel weggegooid
administratieve molen ook te draaien.”
ook het bier niet meer opnieuw kan uitvinden. Bier gewoon
afval. Nochtans is het eenvoudig. Wat je krijgt, wat de
Dat ondertussen ook andere Lommelse hobbybrouwers met bier laten zijn, is al een kunst genoeg.” De ambitie is vooral
natuur of de gemeenschap ons geeft, verdient respect.
een gelijkaardig idee kwamen en Lommel Brouwt lanceer- verder blijven brouwen. “En als het aanslaat misschien een
Dat respect gooi je niet zomaar weg.
den, deerde niet? “Helemaal niet. Deze gemeente is groot kleine brouwerij oprichten. Met de steun van mijn vrouw
Toch nog dit. Het jonge gezin dat richting Sahara
genoeg. En de burgemeester heeft me gerustgesteld. Er zijn die trouwens de hele vormgeving heeft verzorgd.”
sjokte, verdiende misschien het voordeel van de groene
in Lommel 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. Toch een
Geert VAN BAELEN
twijfel. De milieuvriendelijke tas waarin ze alle gebelangrijk publiek. Dat krijg ik alleen niet gebrouwen. We
bruikte spullen mee terug zouden nemen, heb ik voor
hebben een Belgisch bier gebrouwen, hoor. Lach niet, maar Alle info: www.brouwerij-amai.be
hetzelfde geld gemist in hun auto.
Daarbij, met haar strooien hoed had de mevrouw
mijn dag verrijkt met een aanstekelijk en herkenbaar
vakantiegevoel.
dat gooi je
niet zomaarbladzijden
weg.
Het Belang van Limburg/Het
Belang Ook
van Lommel
06/06/2014,
2&3

Acaciahof, de plaats voor al uw feesten
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Studenten Provil tonen kunnen
bij wereldspeler ASML in Veldh
> Ingestuurd door Nele Mannaerts
Vorige week zaterdag showden studenten van Provinciaal Instituut Lommel
enkele van hun technologische Legoopstellingen op de opendeurdag van
de Nederlandse chipmachinefabrikant
ASML in veldhoven. Dit om de vele
talrijke aanwezige Nederlandse en
Belgische bezoekers op een leuke en
laagdrempelige manier kennis te laten
maken met technologie.
Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag
van een van ‘s werelds grootste chipmachinefabrikant, was er een spectaculaire
hightech-show, een tentoonstelling over
het ontstaan en de geschiedenis van het
bedrijf en een ‘Science Fair’ voor de
kinderen voorzien. Dit alles viel binnen
het kader van de Dutch Technology
Week. ASML was dit jaar één van de
hotspots van de High Tech Ontdekkingsroute van deze editie.
Vijf leerlingen en leerkrachten van het
Provinciaal Technisch Instituut (Provil)
waren aanwezig op de ‘Science Fair’ om
de jongeren te begeleiden bij diverse
didactische opstellingen. Zo was er een
opstelling met Lego waarvoor speciaal
een heel lespakket was samengesteld
door de Lommelse school.

SAMEN STERKER
Maar de samenwerking tussen ASML
en Provil eindigt niet bij deze opendeurdag. Beide partijen hebben dit
jaar al drie activiteiten georganiseerd.

Zo zijn ASML-medewerkers al twee
keer op bezoek geweest bij Provil om
workshops te geven over onder andere
het programmeren van ‘gaming apps’.
Ook zijn alle leerlingen van het 4de en
5de jaar TSO op bedrijfsbezoek geweest
bij het hoofdkantoor van ASML.
“Het is uniek dat een Vlaamse school als
Provil zo betrokken en gepassioneerd
samenwerkt met één van de grootste
Nederlandse hightech-bedrijven. Op
die manier willen ze zich engageren
voor de toekomst van de technologische industrie. Dit is nodig, want technologische richtingen mogen echt naar
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Beste klanten,

GASTRONOMISCH
AFSCHEIDSMENU

Na 42 jaar het beste van onszelf gegeven te
hebben, is het tijd om
rustiger vaarwater op te zoeken.
Op zaterdag 28 juni sluiten
wij voor de laatste keer de voordeur.

Voorproevertjes van het huis
sss
Langoustine royal/ blanke asperges/
langoustinejus
We willen U bedanken voor het jarenlange
Gelakt varkenswang/ aubergine met truffelnat/
vertrouwen en hopen om U nog één keer te
rode biet
kunnen verwennen met
77789"#$%&&8:%','(&;6<9"#$%&&8:%'
sss
ons gastronomisch afscheidsmenu.
In papillot gestoomde tongschar en kabeljauw/
bouillabaisse jus en zeekraal
Onze champagne cocktail krijgt u
sss

