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Ondertussen, ergens op de purperen 
hei ziet Janssens Pharmaceutica 
machteloos toe hoe die dynamische 
Neos-leiding op korte tijd al een hele 
stap verder zit in zijn onderzoek om 
corona de kop in te drukken. “Je moet 
het niet zo ver gaan zoeken” was de 
heldere redenering van het gezond 
boerenverstand. In vele Neos-clubs 
hadden befaamde professoren het al 
uitvoerig uitgelegd dat hop medicinale 
eigenschappen bezit. En het waren niet 
de minste historici die onze leden over-
tuigden dat hoppebrouwsels in tijden 

van cholera en pest het leven redden 
van menig mens. En na die leerrijke 
lezingen moesten we na een paar gla-
zen hun stelling grif aanvaarden. 
Logistieke managers worden ziek van 
de distributieproblemen met Astra 

voer van hop is er geen enkele hindernis 
evenmin voor de verpakking. Dichtbij 

naar gezonde mensenmaat. Geen 5 ml 
maar 330 ml of 750 ml.

Proefkonijnen 
in de brouwerij
Ondertussen hebben onze waarde 
lezers het al gesnapt: Er is leven in onze 
brouwerij. Neos denkt aan haar leden, 
dag en nacht. Neos is daar waar de 
nood het hoogst is.
Een vaccin is noodzakelijk maar de 
werkingskracht van dit vaccin ver-
menigvuldigt zich ontelbare keren 
afhankelijk van het aantal cc dat men 
nadien oraal inneemt van het heilbren-

Hallelujah! 
De redding is nabij

Mercator zet in zijn eigen straat 
het Neos Huis op de kaart in 

de hoofdstad van het Waasland. 
In een ander lieflijk en stil 

Waas dorpje gisten intussen 
geestrijke ideeën van Neos. 
Ssst… hier rijpt de redding.

Chris De Saveur, 
erevoorzitter Neos vzw 

Als corona denkt dat hij ons in 

de verdediging duwt, zal die 

laffe aanvaller zijn strategie 

wel helemaal moeten herzien 

door de slinkse tegenaanval 

van Neos. Neos toont zich 

nog listiger dan Reynaert de 

corona-vos. Het Waasland 

wordt beslist het veld waar 

Neos zijn slag zal thuishalen.
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gend vocht in wording. Maar voor een 
medicijn op de markt komt zijn een 
aantal vooronderzoeken noodzakelijk. 

-

Een uitnodiging valt in mijn mailbox. 
Corona stelt zijn wetten. Slechts twee 
proevers zijn toegelaten. Ik meld mij 
onmiddellijk present. Hoeveel muizen, 
ratten en andere diertjes moeten het-

konijn tegenover een Vlaamse reus uit 
de Vlaamse Ardennen. Om privacyre-
denen worden gewicht noch mogelijke 

ervaring als artisanaal brouwer is wel 

waarschijnlijk kreeg ik dit voorrecht 

-
taar hebben op de pientere keuze van 

de directie, maar eens te meer zijn het 
weer twee moedige vrijwilligers die 
bereid zijn om hun gezondheid, ja mis-
schien hun leven op het spel te zetten. 
Zijn de “konijnen” niet allergisch voor 
een exotische hopsoort? Rijden ze ons 
straks na de zoveelste liter niet in de 
gracht? Hopelijk worden wij na dit held-

van De Brugse Catechismus. Want daar-
in staat te lezen, kort en goed, dat men 
spijzen moet al wie honger en laven al 

Versgebakken brood 

-  wachtte ik nog wat op een Reynaert-
bank waarop de Middelnederlandse 
tekst “Daer na quamic an Isengrime bi 
belcele onder eenen boom”.

in Belsele aan. “Hallelujah” de deur 
van het artisanale brouwerijtje draait 

maar we maken kennis met elkaar rond 
het keukeneiland van Nicolas Masscho, 
die samen met zijn compagnon Sven 

staan de degustatieglaasjes al klaar. 
Het versgebakken brood wordt uit de 
oven gehaald, onmisbaar om de smaak 
tussen het proeven te neutraliseren.
De ‘corona’ (Spaans voor kroontje) 

sneeuwwitte schuimkraag kroont het 
goudblonde vocht. Een aangename 

-

maar zonder de voornoemde kruiding. 
Een puur blond biertje zoals we er waar-
schijnlijk al veel hebben gedronken. 
Ook hier valt de stevige schuimkraag op. 

Brouwers en proevers van dienst
•  Sven Bombeke: van opleiding is hij gra-

•  

•  -

• : van opleiding is hij 

-
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Een hoppig bier, echt mijn smaak. Een 
intens aroma bekoort mijn neus. Een 
eerste voorzichtige slok streelt mijn 
tong als een engeltje, wat een hemels 
zacht mondgevoel. Dat is genot. 

Met liefde gebrouwen, 
drink je met maten
Als leek hoor ik soorten hop noemen als 
Citra, Sabro, Mosaic. Ik kan alleen maar 
beamen dat de juiste dosering een de-
licieuse smaak nalaat. En nu komen de 
brouwers aan de beurt. Gust mengt zich 
in het gesprek. Fier en overtuigd laat 
hij ons een brouwsel van hem proeven. 
Dit smaakt naar meer. Op korte afstand 
leer ik, als de ene zijn advies zou men-
gen met een tip van de andere dat er 
waarschijnlijk een nog beter brouwsel 

uit de ketel zal komen. In de veranda 
kan ik mij tussen de proefbrouwketels 
al levendig het proces voorstellen.
Nicolas en Sven, wat een duo. Een duet 
van brouwen en vormgeving. Een he-

verlaten het gastvrije proefbrouwerijtje 
met een waar “Hallelujah-gevoel”.
Hallelujah! Het Neos-bier is op komst. 

liefde uitgieten, likkebaarden op die 
romige schuimkraag en het engeltje 
zachtjes de tong laten prikkelen. Zalig! 
Neos is gezellig. Neos is gezelschap. 
Neos-bier maakt het nog knusser. Mijn 
Neos-thuis is waar mijn Neos-bier staat. 
“Hallelujah! Go tell it on the mountains 
that Neos-beer is born!”

PROBLEMEN
MET JE ZICHT?

In heel België staat de Brailleliga

klaar om blinde en slechtziende

personen gratis te begeleiden.

– Dagelijks leven, administratieve aanvragen

– Studies, opleiding, werk

– Vrije tijd, aangepaste spellen

T. 02 533 32 11 - Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
info@braille.be - www.braille.be
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Bestel jouw Neos-bier 

Sta jij ook te popelen om 
het Neos-biertje te proeve n? 

Neem dan contact op met 
je clubsecretaris om 

jouw bestelling te plaatsen. 

Schol!
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