
steenGOEDT magazine18 19

 

Ondernemen doe je veelal vanuit passie, 
zeker de leveranciers die zijn aangesloten 
bij Steengoedt van Albert Heijn 
Achterberg. Zo ook Harry en Erna de Vos. 
Als grote fans van het gerstenat bezoeken 
ze regelmatig bierfestivals en -proeverijen. 
“Daarnaast deel ik graag mijn passie 
en kennis. Dus verzorg ik geregeld 
zelf gezellige avonden waar gasten 
verschillende biertjes kunnen ontdekken”, 
vertelt Harry. “Uit nieuwsgierigheid 
naar het productieproces van mijn 
lievelingsdrank volgde ik een aantal jaar 
geleden een brouwcursus en nu ben ik 
één van de cursusleiders!” 

Succes
Die cursus is de start van de succesvolle 
bierlijn, want het wakkerde zijn passie 
nog meer aan. Harry ging driftig aan de 
slag met het ontwikkelen en brouwen van 
seizoens-recepten. De hobbybrouwerij 

was ontstaan. Harry: ”Dat bleken meteen 
succesvolle speciaalbiertjes! Iedereen die 
langskwam vroeg ineens: heb je nog iets 
lekkers gebrouwen?” 

Proeverij
De vraag en het aantal positieve 
reacties werden zo groot dat Harry 
een samenwerking aanging met de 
Steenbergse brouwerij Gebroeders 
Roodbaard. Harry en Erna kunnen als 
huurbrouwers in deze brouwerij de bieren 
op een grotere schaal maken. “Meestal 
zijn huurbrouwers niet in een brouwerij 
te vinden, maar wij wel! We brouwen en 
bottelen het helemaal zelf”, aldus Harry.

Samen met Erna ontwikkelt Harry nog 
meer speciale biertjes met hoppige 
smaken. De diverse bieren van Dutch Fox 
Brewery zijn alleen in Steenbergen en 
omstreken verkrijgbaar of tijdens regionale 
festivals. Zo blijft het echt een specialiteit 
van deze regio.
Om deze te ontdekken kun je een 
afspraak maken met Harry voor een 
bierproeverijen of een bierproefavond bij 
je thuis.

dutchfoxbrewery.nl

Zin in een biertje dat net even anders is? Pak er 

dan eens één van Dutch Fox Brewery, zoals de 

Quadrupel 4-Tails of het blond bier Lola. Biertjes 

gemaakt door liefhebbers van het gerstenat: Harry 

en Erna de Vos. Na een brouwcursus begonnen zij 

samen hun eigen brouwerij.
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