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VZW ’T HAMERKEN 
VVVeeerrreeennniiigggiiinnnggg   vvvoooooorrr   bbbrrrooouuuwwweeerrriiijjjgggeeesssccchhhiiieeedddeeennniiisss   
 
Vzw ’t Hamerken werd op 6 juli 1988 gesticht door enkele enthousiaste Bruggelingen met als doel de studie en de geschiedenis 
van het brouwerijgebeuren te Brugge. 
Vóór de eerste wereldoorlog waren er 31 brouwerijen in de Brugse binnenstad. 
De vereniging stelt zich tot doel om daar één en ander over te verzamelen: foto’s, documenten en voorwerpen betreffende 
brouwerijen en hun brouwers, gegevens over de Brugse cafés en over volksgebruiken in verband met herbergen en bier. 
 
Toen de vereniging over de oude mouterijgebouwen van de mouterij-brouwerij ’t Hamerken kon beschikken, was dit de ideale 
plaats om er een museum in te richten. Dit museum bleef open tot begin 2005, totdat het genoodzaakt was te verhuizen. De 
belangrijkste stukken zijn verhuisd naar de “Estaminet  ‘t Hamerken”,  gevestigd in een lokaal van brouwerij De Halve Maan. 
De vzw ’t Hamerken zet zich in voor het behoud van de oude mouterij ’t Hamerken, de nu leegstaande gebouwen in het Verbrand 
Nieuwland.  Het is het enig industrieel erfgoed dat Brugge bezit. Alle oorspronkelijke machines staan er nog op hun plaats. De 
vzw ’t Hamerken heeft bewaar ingediend tegen de huidige bouwplannen van de firma BPI, waarbij de opstelling van de machines 
gewijzigd wordt en de oude graanzolders verdwijnen. 
 

JJJaaaaaarrrppprrrooogggrrraaammmmmmaaa   iiinnn   222000111000   
 
Zaterdag 5 juni:  Bierfietstocht in het Brugse ommeland 
Zaterdag 11 september : Deelname met vzw ’t HAMERKEN aan BAB-bierfestival 
Zaterdag 9 oktober: Jaarlijkse daguitstap, dit jaar de provincie Henegouwen 
Donderdag 18 november: BAB-babbels. Onze historicus Henk Anseeuw babbelt met ex-werknemers en –kenners van Brouwerij 
Aigle Belgica te Brugge 
Vrijdag 10 december: Jaarlijks souper voor de leden 
 
Bezoek onze website: www.thamerken.be    
E-mail: estaminet@thamerken.be  
 

LLLiiiddd      wwwooorrrdddeeennn   
U wordt lid door het storten van : 
5 €  individueel 
8 €  duo lidmaatschap voor 2 personen 
10 € erelid 
Op rekening nr 476-7044661-31 van vzw ’t Hamerken – Brugge 
 

PPPuuubbbllliiicccaaatttiiieeesss   
 Bierverleden te Brugge, degustieve wandeling langs biergetuigen 

Prof. Arnoldus Goedbier 1994.  Prijs € 5,00 
 Van ’t Hamerken tot De Gouden Boom, 

de geschiedenis van een brouwerij in de Langestraat.  Prijs € 10,00 
Henk Anseeuw, Jan D’hondt, Yvette Kemel, Paul Vanneste 
i.s.m. Het Levend Archief Brugge 

 Ongecensureerd. Brouwerij Aigle Belgica. 400 jaren bedrijvigheid Prijs € 10,00 
Dankzij deze eerste publicatie maken wij een vroegere uitgave over en door brouwerij Aigle Belgica opnieuw 
toegankelijk voor het brede publiek.  
In 1953 werd namelijk een boekje uitgegeven om het 400-jarig bestaan van Aigle Belgica te vieren, alsook de 25 jaren 
van samenwerking tussen de brouwerijen ‘den Arend’ (Aigle) en Belgica uit Gent. Aan dit leuk boekje zijn door Henk 
Anseeuw ook enkele bedenkingen toegevoegd. Een belangrijke verdwenen brouwerij komt zo opnieuw tot leven. 

  
Te koop in Estaminet ‘t Hamerken. 


