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Een Paenhuys is een brouwerij zoals vroeger ieder dorp er eentje had. Het Paenhuys of 
pannenhuis zette zijn brouwinstallatie ter beschikking van de bewoners van het dorp om hun 
eigen brouwsels te maken, en hielp de bewoners met het paenen of brouwen. Bij gelegenheden 
zoals huwelijken, geboortes of andere, werd er een brouwsel gemaakt dat enkele weken later 
geschonken werd. Het Paenhuys leverde hen de ingrediënten, en nam een deel van het bier in 
beslag als het lekker bleek te zijn. Ook vandaag de dag kan je je eigen bier brouwen bij brouwerij 
t’Paenhuys. 

Een Paenhuys wordt ook al wel eens een ZOIGL brouwerij genoemd. Het woord is afgeleid van Zeichen, 
en verwijst naar de zespuntige brouwersster, die uitgehangen werd om aan te gevel dat er het huis 
Zoigl werd uitgeschonken.
Hieruit kwamen de zogenaamde Zoigl-Stuben (zeg maar huiskamercafé’s) voort, die enkele malen per 
jaar, hun eigen Paenhuys bier schonken in de huiskamer tot het op was, en dat duurde nooit meer dan 
enkele dagen! Heden ten dage gebruikt brouwerij ‘t Paenhuys de ster nog altijd maar ook moderne 
technieken worden aangewend om te laten zien dat er bier is.

Brouwerij ‘t Paenhuys Uit Nieuwkerken-Waas



Puitenkop  5,6% Alc.

• De Puitenkop is een Ale van 5,6 %. Het is amberkleurig en een IPA van 
meer dan 50 EBU, wat hem bijgevolg extra bitter maakt. De dryhopping
voegt hier nog een extra aroma aan toe.

• De naam Puitenkop verwijst naar het waaslands dialect voor Kikker en 
symboliseert ook de hoppigheid van het bier.
“Als je geen fan bent van een bittere smaak, dan trek je bij het drinken ne 
puitenkop”





Onze bevindingen

• Uitzicht
• Weinig gebroken wit schuim, licht amber helder bier met een zwakke 

pareling en kleine koolzuurbellen.
• Aroma
• Duidelijk merkbaar zoetig aroma met zachte moutgeur en een 

nauwelijks merkbare alcoholgeur.
• Smaak
• Hopbitter, gebrande mout, lichte fruitigheid, weinig prik en een 

waterig mondgevoel  met een bitterig gebrande lange afdronk.
• Een goede dorstlesser 



Kloefkapper 5,7% alc.

• De Kloefkapper is een blond bier van 5,7 %. Er zit een beetje tarwe in en is 
stevig gehopt wat hem bitterig maakt. Het ideale zomerbier, een 
doordrinker.

• De naam kent zijn oorsprong uit het Nieuwkerkse dialect. Nieuwkerken-
Waas was van oorsprong een klompenmakersdorp. In de strikte zin 
spreken we over een klompenmaker, maar in de volksmond drukt dit 
minachting uit voor iemand die er een klop op geeft, en ernaast klopt. 
“Gotverdommen op wa trekt da no toch alla, wafeur ne kloefkapper eed 
ier bezig geweest“





Onze bevindingen

• Uitzicht
• Weinig schuim dat lang blijft staan op een strogeel, helder bier met 

zwakke pareling en kleine koolzuurbellen
• Aroma
• Duidelijk aanwezigheid van banaan en zwak alcoholisch. 
• Smaak
• Een lichte hopbitter met een lichte koffiebitter en fruitsmaak met een 

koreandertoets. Een evenwichtig mondgevoel en een lang uitvloeiend 
koffie bittere nasmaak

• Een stevige dorstlesser



Wij zijn een kleine ambachtelijke brouwerij te Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas in het Waasland, België.Is een kleine ambachtelijke brouwerij te Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas in het Waasland, België.

Als ambachtelijke of artisanale brouwerij brouwen we onze bieren nog op kleine schaal, met een kleine 
mechanisatiegraad en met veel liefde voor het brouwen en de geproduceerde bieren. Ook het bottelen en het 
plaatsen van kroonkurken en het etiketteren gebeurt in de brouwerij zelf.
Bieren 

Ambachtelijke brouwerij Donum Ignis brouwt in Snoa (Sinaai). Je mag terecht zeggen dat NOORderbierke en 
ZUIDerbierke échte Snoase bieren zijn, gebrouwen en gebotteld op Snoase bodem!
Onze ambachtelijk gebrouwen degustatiebieren zijn gebrouwen volgens eigen origineel recept.
Bovendien zijn alle bieren vrij van schuimstabilistatoren, bewaarmiddelen of sulfiet!
Zowel NOORderbierke als ZUIDerbierke komen het best tot hun recht als je ze schenkt in een slank Donum Ignis glas:

Brouwerij Donum Ignis
Uit Sinaai



Noorderbierken 8,1 % Alc

• Amberblond degustatiebier van hoge gisting. Het is een bitter bier dat z'n 
aangename aroma-bitterheid bekomt door dryhopping.

• Vanwaar de naam NOORderbierke? 

• Tijdens het zoeken naar een naam voor het bier zei brouwerszoon Xander(toen 
5jaar oud): "De wind kwam uit het NOORden. Laat het ons NOORderbierke
noemen."

• Mogelijks heeft ook een speelse knipoog van onze ontwerper naar de vrolijke 
dame op het etiket een rol gespeeld...

• Het NOORderbierke is bovendien gebrouwen met 4 moutsoorten en 4 
hopsoorten, evenveel als er windstreken zijn. Wat een bijkomend argument voor 
de naam kan zijn. Sommige van deze hopsoorten worden als dryhopping
toegevoegd en geven het NOORderbierke een heerlijke hoparoma-toets.





Onze bevindingen:
• Uitzicht
-Strogeel bier met weinig en vluchtig schuim met een witte kleur. 
-Wazig met kleine koolzuurbellen en zwakke pareling.
• Aroma
-Een duidelijk aanwezig aroma, zoet met een vleugje fruit appel, en een 
koreandertoets.
• Smaak
-Kort zoetig ,hopbittere smaak,Cichorei, sterk alcoholisch aangenaam 
dik bier met weinig prik met een vrij lange bitterige en zoetige 
nasmaak.
Een aangenaam degustatiebier





Zuiderbierken 8,2 % Alc.

• Bruinrood degustatiebier van hoge gisting. het is een volmondig kruidig 
bier met een héérlijke rozijnetoets. Het bekomt z'n kleur door het gebruik 
van een uitgekiend pallet van donkere moutsoorten.

• Vanwaar de naam ZUIDerbierke? 

• In navolging van het Amber-blond NOORderbierke volgt de naam van dit 
heerlijk donker biertje.

• Hoe meer NOORdelijk men gaat hoe blonder de haren van de inwoners 
worden. Hoe ZUIDelijker met gaat hoe donkerder de haren worden. 
Mensen en dranken worden net als het ZUIDerbierke misschien een beetje 
meer spicy...

• Zo komt het bruinrode ZUIDerbierke aan z'n naam.
• Geniet met mate(n) maar met volle teugen!





Onze bevindingen

• Uitzicht
• Donkerbruin bier met veel bruinig schuim, troebel en met een pareling en kleine 

koolzuurbellen.
• Aroma
• Duidelijk aanwezige zoetige ,zachtzure aroma met een speculaasgeur met 

nauwelijks merkbaar alcohol, maar wel een zachte moutgeur.
• Smaak
• Zoetig, zachtzure, koffiebitter, zoethout, anijs, speculaas kruidige, moutige smaak 

met een zwak alcoholische matig vol rond smaak met een kort zoetige en 
koffiebitterige afdronk.

• Een interessant bruin bier.



De relatiebrouwer –het brouwersatelier 

• De ketels en bijhorende materialen van 'het Brouwersatelier' zijn zo 
in te laden in de kofferbak van een auto. Wij beschikken over een 
eigen installatie van 100 liter voor het brouwen van onze 
proefbrouwsels. Maar de uiteindelijke bieren van de Relatiebrouwer 
die bestemd zijn voor de markt stromen officieel uit de kraan van 
andermans brouwerij (gypsy brewing). Lees : brouwen losgerukt uit 
de vaste omgeving , fungeren als catalysator voor de bierdiversiteit 
en promotie van streekprodukten en de regio. 

Uit Waasmunster 



• De proefmomenten vinden normaliter plaats in juni, juli, augustus en 
september telkens in de buitenlucht, normaliter op zondag van 15.00 
tem 17.00 uur.

• ENKELE SFEERBEELDEN



KoddeStamper Special Blond 6,5 % alc.

• Excellente dorstlesser. Een bitterzoete symfonie van sinaas, 5 
hopsoorten (challenger, fuggles, target, hallertau mittelfruh en saaz) , 
4 moutsoorten en een handvol tarwe. Serveer dit bier bij 
visgerechten of zachte witte kazen. Alc.% : 6,5 - EBU : 34 - EBC 14

• Het Koddestamper biergamma is een reeks unieke recepten met 
oorsprong in onze eigen ketels @ het Brouwersatelier te 
Waasmunster. Vandaag gebruiken we de installatie van De Graal voor 
de productie



• Koddestamper verwijst naar een traditie van meer dan 125 jaren oud, 
naar een spel : het ‘waterbaktornooi’. Je kan dit best vergelijken met 
een middeleeuws steekspel maar dan met 1 deelnemer. Deze persoon 
staat bovenop een kar met een houten stok in zijn handen. Deze stok 
noemt men de ‘Kodde’. 
• Bij de start trekt men de kar naar een bak gevuld met water, die 
boven de baan opgehangen is en voorzien is van een balk met gat erin. 
De bedoeling is om de stok (Kodde) door dit gat te duwen / te trekken 
terwijl met eronderdoor rijdt. Slaag je dan stijg je in niveau in de 
kompetitie, mislukking eindigt steevast in een koude douche. 

Vermits we 'schoon Vlaams' gebruiken voor stampen en de 
duwer van de stok een 'Stamper' is, spreken we van 
Koddestamper ...





Onze Bevindingen

• Uitzicht
• Veel vluchtig  schuim op een lichtgeel wazig bier, met weinig pareling.
• Aroma
• Een verleidelijke appel, citrus geur, licht alcoholisch ruikend bier.
• Smaak
• Vluchtige hopbitter met een waterige plakkerige droog uitvloeiende 

smaak.
• De eerste slok geeft een totaal andere smaak dan de volgende 

slokken.   Een weinig smaakvol bier



Koddestamper Cuvee Fumee
9,5 Alc.
Bruinrood biertje met een zachte gerookte toets en 
smaak (gebruik van whiskymout). Heeft kenmerken van 
een traditionele trappist, een stout en rookbier. Perfect 
combineerbaar met barbecue en vlees. Je kan de Cuvee
Fumee combineren met kaas (Stilton), wildschotels en 
desserts (tiramisu, chocolade). Bevat jeneverbes en 
kaneel. Alc.% : 9,5 - EBU : 30 - EBC : 62 





Onze bevindingen

• Uitzicht
• Een amberkleurig bier met veel gebroken wit schuim met geen pareling, 

kleine koolzuurbellen en een wazig uitzicht.
• Aroma
• Duidelijk aanwezig aroma van ware choco met een chocoladebitter en 

caramel geur
• Smaak
• Een zoetig chocoladebitter vol bier met een lange droge afdronk en een 

licht gebrande cichorei toets.
• Een aangename geslaagde fumee.



• Het bestuur dankt u voor uw aandacht en uw medewerking bij deze 
proeverij

En heet u welkom op onze volgende activiteit 
“Brouwerijbezoek Brouwerij De Brabandere”, “En het ZBF.”


