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Mark Van Pee

Het is een druilerige zondagnamiddag wanneer we aanbellen bij een onopvallend rijhuis aan
de Koekelbergse kant van de Jetsesteenweg (de andere kant is Jette). We hebben een
afspraak met Aylin en Daniel van de jonge brouwerij-distilleerderij Tipsy Tribe, die ondanks
het feit dat ze zelf op zo’n 30 minuten van de brouwerij wonen, er geen probleem mee
hebben om ons op hun vrije dag door de
brouwerij te leiden.

Tipsy Tribe is niet alleen een erg nieuwe speler,
het is ook de enige brouwerij in Koekelberg, en
sowieso de enige brouwerij-distilleerderij in
Brussel. Brasserie Drogenbos / Odyssée
Distillerie valt namelijk net buiten de Brusselse
grenzen. Het is niet alleen dit aantrekkelijk
concept dat ons naar hun deur bracht, maar ook
hun verhaal. Daniel is Amerikaan, Aylin van
oorsprong Turks, en geen van beiden heeft een
echte achtergrond in de bierwereld. Aylin heeft
een achtergrond in de PR- en
communicatiewereld bij grote instanties en
Daniel als business- en process consultant, iets
wat hem nu wel erg van pas komt bij het
automatiseren van brouwprocessen.
Het koppel leerde mekaar kennen in België,
stortte zich met volle overgave in het
amateurbrouwen en -distilleren sinds 2016 en
besloot enkele jaren geleden om hun leven
volledig om te gooien, het corporate wereldje
vaarwel te zeggen en van hun passie hun voltijds
beroep te maken.
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Alles begon met de zoektocht
naar een geschikt pand. Na
lang zoeken stootten ze op
een herenhuis in de levendige
gemeente Koekelberg, met
een achterbouw uit 1909,
waaraan ze hun hart verloren.
Het pand was nochtans niet
echt in goede staat…
Gedurende het grootste deel
van de 20ste eeuw was het
gebruikt als opslagruimte en
thuisbasis van tal van
bedrijven die wat extra ruimte
nodig hadden. Maar de
interessante geschiedenis van
het pand begint in de jaren
2000. Het huis werd eerst
ingenomen door een
religieuze secte, die het kleine
tuintje achteraan als
badkamer gebruikte en bij
wijze van nooduitgang een
gat in de muur sloeg tot in de
tuin van de buren. Daarna
namen enkele overijverige

huurders hun intrek in het pand om er een marihuana-kweekbedrijf op te zetten. Deze
onderneming was uiteraard niet echt legaal, en blijkbaar werd ook via amateuristische
bedradingen elektriciteit afgetapt van de buren. Omdat dit niet optimaal gebeurde, ging de
plaats in vlammen op, inclusief het grootste stuk van het dak. Vreemd genoeg werden de
huurders nooit meer gezien of gehoord...
Daniel en Aylin namen dus bezit van een ruïne, een skelet van een gebouw. Maar het
voordeel was dat het pand over de juiste vergunningen beschikte voor kleine industrie en dus
uitermate geschikt was voor een “brewstillery”. In 2021 begonnen ze aan de lange renovatie
om het pand dat in de loop der tijden de thuisbasis was van zoveel dromen, opnieuw leven in
te blazen.

We worden heel hartelijk ontvangen door het echtpaar, een vriendelijker en opener paar
mensen zoals we er zelden hebben gezien, en gedurende twee uur leiden ze ons rond in de
brouwerij en laten ze ons van al hun producten proeven. Hun passie spat er van af!
Vanaf het prille begin namen ze
de beslissing om alles van A tot
Z zelf te doen, geen productie
uit te besteden, en door
zelfstudie en erg veel praktijk
op het kwalitatief hoge niveau
te komen dat ze voor ogen
hadden. Die hands-on
benadering willen ze in elk geval
blijven behouden, en een van
Daniel’s plannen is alvast om
een cursus lassen te gaan
volgen om alles wat stuk gaat
ook zelf te kunnen repareren.
Als nieuwkomers in het vak,
was het opstarten van een
brouwerij wel een harde
leerschool: douane en
accijnzen, FAVV, HACCP, het
hele doolhof van administratie,
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vergunningen en aanvragen. Maar het koppel verricht geen half werk, ze informeerden zich zo
goed mogelijk en Aylin volgde ook een cursus hygiënemanagement. FAVV was tevreden en
leverde in februari de nodige vergunningen af, en accijnzen gaf in mei groen licht.

De brouwerij heeft een capaciteit van 500 liter, met twee gisttanks van 1000 liter en
aangevuld met een helderbiertank die ook toelaat om de bieren extern op het gepaste
koolzuurniveau te brengen (force carbonation), een techniek die ze doorgaans op alle bieren
toepassen, behalve op de typisch Belgische bierstijlen. Die bieren ondergaan een meer
traditionele nagisting op fles. De brouwerij draagt ook de duurzaamheid hoog in het vaandel,
en neemt allerlei initiatieven om de CO2-voetafdruk zo laag mogelijk te houden.
Zonnepanelen op het dak is een eerste stap, maar ook het water wordt zo goed mogelijk
opgevangen en hergebruikt. Het leidingwater in dit deel van Koekelberg is erg hard water en
bevat veel kalk dat in eerste instantie in een dikke koek neersloeg in de kookketel. Daarom
werd een systeem geïnstalleerd dat door omgekeerde osmose het water volledig neutraal
maakt. Per twee liter water bekom je zo één liter neutraal water, de rest wordt opgevangen
om mee schoon te maken.

Als brouwerij in een stad is het wel iets minder evident om van de draf af te geraken. Koeien
en boeren zijn in een stad immers niet zo dik gezaaid. Maar Tipsy Tribe trok zelf op zoek, en
vond een lokale boer die, als we het goed hebben begrepen, de draf met de fiets komt
ophalen. Hij gebruikt de draf echter niet als veevoeder, maar wel als compost voor de
medicinale planten die hij teelt. Tipsy Tribe is dan ook lid van Brussels Good Food, een
initiatief dat een duurzaam voedselsysteem promoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
ze zullen er in de toekomst ook alles aan doen om nieuwe manieren te vinden om de
brouwerij en distilleerderij nog duurzamer te maken.

We mochten proeven van de drie bieren die op dat moment voorradig waren: Hipsters
Revenge, een dubbel gedrooghopte Belgian American IPA die nog op de vorige, kleinere
ketels was geproduceerd; The Koekelbeer, een Belgische Pale Ale, en hun eerste bier op de
nieuwe, grotere installatie; en Kicho, een bier dat geïnspireerd is op de Japanse bieren. Kicho
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werd gebrouwen met gerst en rijst voor een
zeer zuiver mondgevoel, waardoor de
Nelson Sauvin-hop extra goed tot zijn recht
komt.

Bier brouwen is echter maar één deel van
het verhaal bij Tipsy Tribe. Er is immers ook
nog de distilleerderij. Momenteel is dat nog
een vrij kleine distilleerkolom, maar deze
willen ze graag in de nabije toekomst
uitbreiden. Voor de distillaten wordt eerst
een vrij sterk (12 à 13 vol. % alc.) bier
gebrouwen, waarvoor dan één van de twee
gistingstanks wordt gebruikt. Het gamma
aan sterke dranken beperkt zich voorlopig
tot een gin (Jetteset) die vooral bedoeld is
om te mengen met een tonic, een vodka
(Vivre) en een hot sauce vodka (Lit). Lit is
een samenwerking met de bekende
Fermenthings, waarbij hun huisgemaakte
Amerikaanse hot sauce gecombineerd werd
met de huisvodka van Tipsy Tribe en
nogmaals werd gedistilleerd.
Denk bij “vodka” overigens ook niet aan de
vrij reukloze en smakeloze sterke drank. Bij
Tipsy Tribe wordt die drie keer gedistilleerd
en erg veel tijd gegeven. De “kop” en de
“staart” wordt er ruim afgesneden,
waardoor hun vodka een erg zachte smaak
heeft maar ook subtiel en floraal aromatisch
is.
Er gaat ook weinig verloren bij de productie
van de distillaten: de “kop” wordt immers
gerecupereerd om het als ontsmettings- en
kuisproduct te gebruiken.

Plannen voor de toekomst zijn er zeker ook
nog. In een hoek staan de houten vaten
voor een eigen whisky al klaar, een Turkse
raki staat ook op de planning, en voor de
gin is het de bedoeling om met de
seizoenen te werken: een meer florale gin
voor de lente en een meer aardse toets voor
de herfst. De brouwerij-distilleerderij hoopt
om de twee à drie maanden met nieuwe
producten op de markt te komen. Een vast
gamma hebben ze momenteel nog niet, het
is vooral de bedoeling om eerst te kijken
welke producten het meest in de smaak
vallen en deze dan misschien enkele keren
te laten terugkeren.

Tipsy Tribe is misschien een nieuwkomer in de sector, hun aanpak is verfrissend en
aanstekelijk. Zo stapten ze zelf naar de Koekelbergse burgemeester om hun project voor te
stellen, en mochten ze op een officiële receptie van de gemeente hun bier schenken. Daniel
en Aylin kregen onlangs ook al de nodige aandacht van de politicus Sven Gatz, die de
brouwerij één dag voor ons bleek bezocht te hebben.
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We waren behoorlijk onder de indruk van de
warmte en hartelijkheid waarmee Aylin en
Daniel ons hadden ontvangen, van hun
openheid en passie, en van de kwaliteit van
hun producten. We wensen hen dan ook alle
succes toe bij het verwezenlijken van hun
dromen, want dat verdienen ze wel.

Ben je benieuwd geworden? Dan moet je
zeker afzakken naar onze eerste activiteit van
2023: we hebben alvast één bier van Tipsy
Tribe voorzien op de proeverij over nieuwe
brouwerijen die we op 13 januari zullen
organiseren.

Tipsy Tribe
Jetsesteenweg 374
1081 Koekelberg
www.tipsytribe.be
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GOOGLE TRANSLATION 

 

It is a drizzly Sunday afternoon when we ring the bell at an inconspicuous terraced house on the 

Koekelberg side of the Jetsesteenweg (the other side is Jette). We have an appointment with Aylin 

and Daniel from the young brewery-distillery Tipsy Tribe, who, despite the fact that they live about 

30 minutes from the brewery, have no problem showing us around the brewery on their day off. 

lead. 

Tipsy Tribe is not only a very new player, it is also the only brewery in Koekelberg, and anyway the 

only brewery-distillery in Brussels. Brasserie Drogenbos / Odyssée Distillerie is located just outside 

the Brussels borders. It is not only this attractive concept that brought us to their door, but also their 

story. Daniel is American, Aylin is Turkish by origin, and neither has a real background in the beer 

world. Aylin has a background in the PR and communication world at large institutions and Daniel as 

a business and process consultant, something that now comes in handy when automating brewing 

processes. The couple got to know each other in Belgium, devoted themselves fully to amateur 

brewing and distilling since 2016 and decided a few years ago to completely turn their lives around, 

say goodbye to the corporate world and turn their passion into their full-time profession. 

Everything started with the search for a suitable building. After a long search, they came across a 

mansion in the lively municipality of Koekelberg, with a rear building from 1909, to which they lost 

their hearts. However, the property was not in really good condition... For most of the 20th century 

it was used as a warehouse and home to numerous businesses that needed some extra space. But 

the property's interesting history dates back to the 2000s. The house was first taken over by a 

religious sect, who used the small garden at the back as a bathroom and punched a hole in the wall 

into the neighbour's garden as an emergency exit. Then some overzealous tenants moved into the 

property to set up a marijuana breeding business. This venture was of course not really legal, and 

apparently electricity was also tapped from the neighbors through amateurish wiring. Because this 

was not done optimally, the place went up in flames, including the largest part of the roof. Strangely, 

the tenants were never seen or heard from again... 

So Daniel and Aylin took possession of a ruin, a skeleton of a building. But the advantage was that 

the building had the right permits for small industry and was therefore extremely suitable for a 

"brewstillery". In 2021, they began the long renovation to revive the property that has been home to 

so many dreams over time. 

We receive a very warm welcome from the couple, a friendlier and more open couple of people we 

have rarely seen, and for two hours they show us around the brewery and let us taste all their 

products. Their passion shines through! From the very beginning they made the decision to do 

everything from A to Z themselves, not to outsource production, and to achieve the high quality 

level they had in mind through self-study and a lot of practice. In any case, they want to keep that 

hands-on approach, and one of Daniel's plans is to take a welding course to be able to repair 

everything that breaks himself. As newcomers to the business, starting a brewery was a hard 

learning experience: customs and excise, FAVV, HACCP, the whole maze of administration, permits 
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and applications. But the couple does not do half work, they informed themselves as well as possible 

and Aylin also took a hygiene management course. FAVV was satisfied and issued the necessary 

permits in February, and Excise gave the green light in May. 

The brewery has a capacity of 500 liters, with two 1000 liter fermentation tanks and supplemented 

with a clear beer tank that also allows the beers to be brought to the appropriate carbon dioxide 

level externally (force carbonation), a technique that they usually apply to all beers, except for the 

typical Belgian beer styles. These beers undergo a more traditional secondary fermentation in the 

bottle. The brewery also attaches great importance to sustainability and takes all kinds of initiatives 

to keep the CO2 footprint as low as possible. Solar panels on the roof are a first step, but the water 

is also collected and reused as much as possible. The tap water in this part of Koekelberg is very hard 

water and contains a lot of lime that initially precipitated in a thick cake in the boiling kettle. That is 

why a system was installed that makes the water completely neutral through reverse osmosis. You 

get one liter of neutral water per two liters of water, the rest is collected for cleaning. 

As a brewery in a city, it is a little less obvious to get off the trot. After all, cows and farmers are not 

so abundant in a city. But Tipsy Tribe went looking for themselves, and found a local farmer who, if 

we understood correctly, comes to collect the trot by bicycle. However, he does not use the marc as 

fodder, but as compost for the medicinal plants he grows. Tipsy Tribe is therefore a member of 

Brussels Good Food, an initiative that promotes a sustainable food system in the Brussels-Capital 

Region, and they will also do everything they can in the future to find new ways to make the 

brewery and distillery even more sustainable. 

We were allowed to taste the three beers that were in stock at the time: Hipsters Revenge, a double 

dry-hopped Belgian American IPA that had been produced on the previous, smaller stills; The 

Koekelbeer, a Belgian Pale Ale, and their first beer on the new, larger installation; and Kicho, a beer 

inspired by Japanese beers. Kicho was brewed with barley and rice for a very clean mouthfeel, which 

really brings out the Nelson Sauvin hops. 

However, brewing beer is only part of the story at Tipsy Tribe. After all, there is also the distillery. At 

the moment this is still a fairly small distillation column, but they would like to expand it in the near 

future. For the distillates, a fairly strong (12 to 13 vol. % alc.) beer is first brewed, for which one of 

the two fermentation tanks is used. The range of spirits is currently limited to a gin (Jetteset) which 

is mainly intended for mixing with a tonic, a vodka (Vivre) and a hot sauce vodka (Lit). Lit is a 

collaboration with the well-known Fermentings, where their home-made American hot sauce was 

combined with Tipsy Tribe's house vodka and distilled again. 

By the way, do not think of "vodka" as the fairly odorless and tasteless strong drink. At Tipsy Tribe, it 

is distilled three times and given a lot of time. The "head" and the "tail" are cut off generously, giving 

their vodka a very smooth taste, but also subtle and floral aromatic. 

Little is lost during the production of the distillates: the “head” is after all recovered to be used as a 

disinfectant and cleaning product. 

There are certainly plans for the future as well. In one corner, the wooden barrels for our own 

whiskey are already ready, a Turkish raki is also planned, and for the gin it is the intention to work 

with the seasons: a more floral gin for spring and a more earthy touch for fall. The brewery-distillery 

hopes to launch new products every two to three months. They do not currently have a fixed range, 

the main aim is to first see which products are most popular and then perhaps have them return a 

few times. 



Tipsy Tribe may be a newcomer to the industry, but their approach is refreshing and infectious. For 

example, they went to the mayor of Koekelberg to present their project, and they were allowed to 

serve their beer at an official reception of the municipality. Daniel and Aylin recently also received 

the necessary attention from the politician Sven Gatz, who turned out to have visited the brewery 

one day before us. 

We were quite impressed by the warmth and friendliness with which Aylin and Daniel welcomed us, 

their openness and passion, and the quality of their products. We wish them every success in 

realizing their dreams, because they deserve it. 

Have you become curious? Then you should definitely come down to our first activity of 2023: we 

have already provided one beer from Tipsy Tribe at the tasting about new breweries that we will be 

organizing on January 13. 

 

Tipsy Tribe 

Jetsesteenweg 374 

1081 Koekelberg 

www.tipsytribe.be 
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