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foÍtbrouwerij
Daniëtle Duits en Marco hebben Fort Everdingen gekocht om er hun eigen
brouwerij en toeristische pleisterplaats te gaan ontwikkelen. WU nemen er
als één van de eersten een kUkje en [uisteren met verbazing naar de zeer
ambitieuze plannen van de twee sympathieke brouwers.
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Íulldmebezig metdebrcuwedj. "De
li8ter een stevigebrug ov€rde
recepiuurontwikelden we inonze
fortgrachten staatde poortopen.
mobielebrouwenj mel60 literktel
Vol kois stappen beide brouwere
en gasbranders. In 2009 zijn we
hun ni.uwe brouwedj binnen. Een
het prcfessionele pad opgegaan.
nu no8 8dc l.gc houten loods,
Als moSelijkeopstap.ichting een
maar Daniëlleen Ma.cozien de
grctereeigen brcuwedj hebben
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Fort Everdingen
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'Proefbrouwerij' in het Belgische
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