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Het TOM MELISPLEIN  
 

De leerkrachten, de leerlingen en het onderhoudspersoneel van het Sint-Victor staken de 
voorbije maanden de handen uit de mouwen om een flink deel van de speelplaats te 
ontharden en te vergroenen.  De leerlingen kunnen voortaan op een zonovergoten dag in 
het groen ontspannen tussen siergrassen en struiken.  
 

Ter ere van Tom Melis, de algemeen directeur van de school die op 4 oktober overleed, 
werd de nieuwe zone Tom Melisplein gedoopt. Het plaatsnaambord werd onthuld door 
zijn vrouw en een neef.  

(Nieuwsblad 22/01/2023) 
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NOG NIET INGESCHREVEN VOOR DE SV-QUIZ??   SNEL DAN 
 

 

VRIJDAG 17 MAART 2023 vanaf 20u. stipt 
Ploegen van (maximum) 6 personen, van wie minstens 4 echte Victorianen.  Ook de 
leerlingenploegen moeten uit minstens 4 SV-leerlingen bestaan; eventuele andere 
ploegleden (max. 2) moeten ook humanioraleerlingen zijn (zij het in een andere school). 
 

Zoals steeds is er een apart klassement voor de leerlingen- en de andere ploegen (met 
prijzen voor de eerste 3 leerlingenploegen en voor de eerste 10 niet-leerlingenploegen).     
 

Inschrijvingsgeld:  4 euro p.p.  (3 euro voor de leerlingen). 

(ter plaatse te betalen) 
 

Geïnteresseerden wordt gevraagd een mailtje te sturen naar  guydekort@hotmail.com 
met opgave van de PLOEGNAAM, de VERANTWOORDELIJKE en het aantal spelers 

 

 

 

 
 

“OUD-VICSKES” AAN HET WOORD 
 

 

Taxandriabieren in nieuwe kratten: Steff HESBEENS doet zijn verhaal 
 

 

Michaël Cordie, Gust Hermans en Steff Hesbeens (oud-leerling Sint-Victor)  
klinken op de samenwerking tussen Taxandria en brouwerij Het Nest. 

Bio 
 

• geboren te Turnhout, 3     
november 1989 

• afgestudeerd in 2007 in de 
handelsrichting 

• 2010: Marketing aan de 
Karel de Grote Hogeschool in 
Antwerpen 

• 2011: Flanders Business 
Management in Leuven 

• 2012: zelfstandige: horeca, 
events, festivals, zomerbars, 
brouwerij … 

 
 

Op maandag 9 januari 2023 werden we met het verleden geconfronteerd. We hadden 
een afspraak in Bar Fizz aan het Zegeplein te Turnhout. 'The Pike' zeggen ze in 
Turnhout. De voordeur en het trapje om binnen te stappen waren zoals voorheen. 
Eenmaal binnen werden alle herinneringen weggevaagd. Van de discotempel van de 
jaren 70/80 bleef niets over: geen zacht fluwelen roze stoeltjes, geen flikkerende spots 
die mee knipperden met de discodrums, geen minidansvloer achteraan meer. In plaats 
daarvan een hip designinterieur met tafeltjes aan de zijkanten, een heuse cocktailbar en 
achteraan een prachtig uitgeruste keuken. Hier ontmoeten we Steff Hesbeens, het 
creatieve brein achter de Taxandriabieren. 

mailto:guydekort@hotmail.com
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Stel je even voor, Steff. 
 

Al zeer jong was ik zanger-gitarist bij de Kempense rockband 'Mojo Filters', samen met Jorn 
Van Ammel, Michiel Segers, Niels Verhaert en in het begin ook met Willem Lenaerts.  Allemaal 
leerlingen van Sint-Victor! Toen ik in het tweede middelbaar zat, hebben we de finale van 
Humo's Rock Rally meegedaan. We deden zo'n  300 optredens, zowel in binnen- als 
buitenland, o.a. met Triggerfinger, Balthazar, The 1975, ….  In die periode ontstond mijn 
beginnende ondernemerszin. Paul Helsen en enkele leerkrachten zijn zelfs naar ons optreden 
in Beerse komen zien.  

 

 

Raar, maar van thuis uit heb ik niets meegekregen van de horecabusiness! 
 

Ook tijdens mijn opleiding traden we geregeld met ons groepje op. Sinds 2008 was ik 
zelfstandig en moest ik financieel rondkomen. Ik werkte toen in de 'Trix'. (Trix is een Antwerps 
muziekcentrum met verschillende podia en een uitgebreide werkplaats. Het is een netwerk 
van artiesten, muziekliefhebbers, kunst- en jongerenorganisaties, red.) Als 
zaalverantwoordelijke zorgde ik voor de uitbating en de planning van de zalen. Raar, maar van 
thuis uit heb ik niets meegekregen van de horecabusiness! 
  
Na vijf/zes jaar zijn we met de Mojo Filters gestopt omdat het te veel een bedrijf werd. Eigenlijk 
was de fun eraf.  Als je zo lang samen speelt, is het hoogtepunt eraf en we voelden zelf dat het 
genoeg geweest was. Daarna ging ik zelf verder met het organiseren van events e.d. Zo kwam 
ik in contact met Klaas Michielsen (ook afgestudeerd aan SVT en zelfstandige uitbater van Café 
Dépot op de Grote Markt te Turnhout, red.), Matthias Baeten (ook SVT'er, red.) en Philippe 
Boermans. Samen organiseerden we techno- en housefeesten, zowel in zalen als in open lucht, 
zoals bijvoorbeeld ook op het Warandeplein.  
 

In 2014 begon ik met grafisch werk, onder de naam Hesley. In feite is deze tak gegroeid uit 
noodzaak omdat de afspraken en leveringen van artwork door andere grafische bedrijven 
regelmatig problemen gaf.  Alle affiches, logo's, etiketten voor het bier, enz. ontwikkelen wij zelf! 
 

In 2015 startten we met de Panorama Zomerbar in Turnhout. Het jaar daarop volgde Bar 5, de 
zomerbar in Beerse. We hadden gemerkt dat er andere tendensen in het uitgangsleven opgang 
maakten in verband met het uitgaan. Zomerbars waren toen volledig nieuw. De Panorama 
Zomerbar was de eerste in de Kempen. In Antwerpen had je de Bocadero.   
 

Onze visie is steeds geweest:  
zo goed als  jaarlijks iets doen dat buiten de comfortzone ligt.  

 
Toen kwam het idee om bier te brouwen: we verkochten overal bier maar de winstmarges 
gingen naar andere brouwers. We konden dit evengoed verdienen. Onze visie is steeds 
geweest: zo goed als  jaarlijks iets doen dat buiten de comfortzone ligt. Vanzelfsprekend moet 
het interessant, leuk, passioneel en uitdagend zijn én we moeten er iets aan kunnen verdienen. 
Vroeger had je in de Kempen enkel Corsendonk als streekbier. Een lokaal bier voor jongeren 
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was er niet. Samen met Michaël Cordie richtten we bv Gallico op voor onze Taxandria bieren.  
Michaël Cordie werkte vroeger als brandmanager bij Palm en hij kende dus ontzettend veel van 
de bierrecepturen. Ik doe meer de commerciële kant (het ontwerp, contacten met klanten en 
leveranciers, administratie ...) terwijl Michaël zich vooral de recepturen verfijnt. Door zijn 
ervaring hadden we een voorsprong op de markt. Ondertussen zijn we enkele jaren verder met 
Taxandria en hebben we vier verschillende bieren. Bovendien hebben we als voordeel dat we 
over veel locaties beschikken waar we ons eigen bier kunnen verkopen.  
 

Toch hebben we een Gault&Millau-onderscheiding gekregen. 
 

In 2019 hebben we de 'oude Pike Club' aan het Zegeplein in Turnhout gekocht met het idee een 
origineel eigentijds concept uit te werken. Tijdens de opstart kwam dan corona tegenwerken. In 
feite zijn we maar acht maanden open geweest en toch hebben we een Gault&Millau-
onderscheiding gekregen. Ondertussen hebben we een overnemer gevonden die de zaak 
verderzet onder onze naam Bar Fizz.  
 
Momenteel werken we op verschillende locaties en events: Café Dépôt in Turnhout, BAR5 in 
Beerse, Panorama Zomerbar in Turnhout, Bar Basil in Gierle, De Kosmo in Geel, de 
Bloemfabriek in Geel Ten Aard (we hebben hier een concessie tot het bouwproject voor een 
nieuwe woonwijk start), ook nog eentje in Minderhout, trouw- en bedrijfsfeesten … In Antwerpen 
hebben we Bar Den tijdens de kerstmarkt een grote schuur met buitenterras staan met een 
capaciteit van 800 personen. Elke avond speelt er een dj.  

 

Een collage van de events en zomerbar: Bar Den in Antwerpen,  
Café Dépot in Turnhout, in het midden Bar Basiel in Gierle,  

panoramabar in Turnhout en Bar 5 in Beerse 
 
Hoe verwerken jullie al deze activiteiten? 
 

We hebben qua personeel een redelijk goed businessmodel: één vast personeelslid én 
tientallen flexijobbers en jobstudenten. Alles in verband met hr doen we zelf. Planning en 
taakverdeling worden stipt opgevolgd. De keukens in onze locaties richten we volledig in, maar 
het koken zelf wordt uitbesteed. Zo hebben we geen risico's voor food waste. Bovendien zijn de 
koks meer gemotiveerd om te doen waar zij goed in zijn.   
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Ongelooflijk hoe je kan hoppen van het een naar het ander. Eigenlijk 
waren we benieuwd naar jullie bierassortiment. 
 

In 2016 kwamen Michaël Cordie en ik samen met een gemeenschappelijk idee: vanuit onze 
Kempense trots een bier op de markt brengen waar kwaliteit en smaak vooropstaan, maar met  
een eigenzinnige en creatieve twist. Zo is Taxandria geboren! Tot vandaag brengen we 
gedurfde en originele speciaalbieren van eigen receptuur op de markt. 

We wilden absoluut niet starten met een blonde tripel die het gemakkelijkst en het meest 
commercieel is. Eerst zijn we begonnen met een Porter Stout. Een Belgische stout was zeker 
niet voor de hand liggend. We wilden de bierkenners bekoren vooraleer we commercieel 
zouden gaan. Zij ontvingen onze Porter Stout met open armen! 
 

Het jaar daarop kwam onze Golden Ale, een soort tripel. We wilden een iets meer originele en 
unieke smaak. De 4 basisingrediënten blijven voor elke tripel dezelfde: water, graan, gist en 

hop. Door de temperaturen aan te passen in het maischenproces (=maischen is een 
onderdeel van het bierbrouwproces. Tijdens het maischen wordt de geschrote mout 
gemengd met warm water. De enzymen die tijdens dit proces vrijkomen, breken het 
zetmeel in de mout af tot enkelvoudige suikers, red.)  heeft de Golden Ale een iets 
zoetere smaak. 
 

Toen ik voor een klant in Portland was, ontdekte ik een bredere wereld in de hop-toevoegingen 
in bier. Hierdoor onstond de Copper Roast. Deze hebben we dan nog getuned met de Tax 
Nitro waar we de Copper Roast aanvullen met hopsoorten én met nitro bereiden. In plaats van 
koolzuur gebruiken we dan stikstof. Een eigenzinnig concept dat men ook toepast bij de 
klassieke Guinnessbieren. Dit wonderlijk bier wordt gesmaakt door echte bierliefhebbers.  
 

Ten slotte brachten we in 2022 ons eerste bier uit op blik, de Tax Hoppy Hunter, hier kozen we 
voor een bier met een lager alcohol percentage (5,8 %). Deze heeft veel weg van een IPA 
(India Pale Ale is een bier dat voor het eerst gebrouwen werd in de 19de eeuw in Londen en dat 
te herkennen is aan zijn gouden, amberachtige kleur en zijn bittere smaak, red.) maar is 
eigenlijk een Dry Hopped Lager met veel hop toevoegingen. Kortom een fris en toegankelijk 
biertje voor in de zomer. 
 
 

Brouwen jullie je bier zelf? 
 

Niemand van ons heeft behoefte om een fulltimebrouwer te worden en daarom besteden we het 
brouwen uit. Onze recepturen testen we eerst op kleine schaal om te zien of de smaak volgens 
onze verwachtingen is. Vroeger brouwde Eutropius uit Menen onze bieren. Omdat we het 
'lokale' zo belangrijk vinden, werken we sinds januari 2023 samen met brouwerij Het Nest te 
Turnhout. Het Nest zal het brouwen én het logistieke deel van onze bieractiviteiten overnemen. 
Dat bespaart ons tijd en ons bier zal op nog meer plaatsen verkocht worden. Door de code op 
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de flesjes zal Prik & Tik ons bier ook verdelen. Andere drankenhandelaars en supermarkten 
kunnen ons bier bestellen via Het Nest. 
 

Typisch aan onze flesjes is de lange flessenhals en een kaart uit de Gallo-Romeinse tijd van 
Taxandria op de achtergrond van het etiket. Het logo geeft een Gallische krijgsheer weer. Als 
primeur kan ik nu al meegeven dat we een gloednieuw label hebben – zie ook op de foto 
hierboven! Daarbij verandert de verpakking: geen kartonnen dozen meer, maar gewoon flessen 
in kratten.  
 

Voor het internationale karakter en de herkenbaarheid van onze bieren kozen we voor 
Engelstalige benamingen. Daardoor weten klanten waarvoor je product staat, zeker als je 
internationaal wil gaan. We willen ons dus duidelijk onderscheiden van de tientallen IPA's  
Hieronder een bondige voorstelling van onze bieren: 
 

Hoe ervaarde je je jaren in Sint-Victor? 
 

Ik was heel blij dat ik de handelsrichting gevolgd heb. We kregen meer dan een basispakket 
aan boekhouden, marketing en recht. De lessen bedrijfsbeheer in de Karel de Grote 
Hogeschool waren dankzij mijn opleiding in SVT peanuts. Toch hadden studenten afkomstig 
van de richting Economie/Moderne Talen het ontzettend moeilijk met dit vak.  
 

Het waren onvergetelijke momenten ... 
 

Sint-Victor is voor mij altijd een toffe school geweest waarin ik mijn jeugdjaren heb kunnen 
doorbrengen. Ik herinner mij nog het best de honderddagenweek. Het thema was toen het 
'leger', maar om een of andere reden had ik dat slecht begrepen en stond ik tussen allerlei 
militairen als 'braveheart' in een Schotse kilt. Het nababbelen op de banken aan het kasteel, de 
LO-lessen, de midweek met de handelsklassen naar Eupen, de lessen Frans van mijnheer 
Buysse, het Engels van mevrouw De Smet, het schoolvoetbal o.l.v. broeder Hugo Bax waren 
onvergetelijke momenten ... Tom Melis, mijn titularis in het zesde jaar, heeft me ontzettend 
geholpen met ons festival. Tom was aangenaam, streng en gedreven, maar heel correct en je 
kon altijd bij hem terecht.  Spijtig dat hij zo vroeg gestorven is … 
 

Heb je nog een raad voor de jongeren op SVT? 
 

Ondernemers van nu moeten voldoende economisch geschoold zijn om de 'marges' op te 
volgen. Het is niet alleen de passie die telt voor een ondernemer. Je moet je zaak zien als een 
bedrijf waar winst een belangrijke factor is. Jonge mensen kiezen op school nog vaak een 
richting met de bedoeling om dit de rest van hun leven te doen. Dan leg je voor jezelf een hoge 
druk. Ikzelf bekijk de zaken per vijf jaar op basis van hetgeen ik graag ga doen. Daarna zien we 
wel weer … Het is dus best mogelijk dat ik binnen vijf/tien jaar niets meer met horeca doe. Dat 
maakt het leven boeiend. Er zijn zoveel mogelijkheden! Voor mij is het verleden tijd dat mensen 
40 jaar in eenzelfde bedrijf werken. 
  

We stappen terug naar buiten en kijken op het Zegeplein. We hebben niet alleen kennis 
gemaakt met een creatieve bierbrouwer, maar met het prototype van een moderne 
ondernemer, een doorzetter. Steff, bedankt voor deze leerrijke ontmoeting! 

 

Wedstrijd 
 

Vul de filippine in en win een exclusieve sixpack met de Taxandriabieren! 
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Bronnen 
Interview op 9 januari 2023 
Internet, 2023-01-03, https://www.taxandriabier.be 
Gazet van Antwerpen, 23-12-2022, Willen Kempense identiteit verder uitdragen 
Foto's: bv Gallico 
 
 

Wedstrijd sixpack Taxandria! 
 

• Je zoekt de woorden volgens de gegeven omschrijvingen.  

• Wanneer je een woord hebt ingevuld, zet je de letters van dat woord in de gelijk 
genummerde vakjes in de rest van het diagram.  

• Probeer, steeds gebruikmakend van de reeds gevonden letters, het diagram helemaal in 
te vullen en achterhaal zo de oplossing.  

• De oplossing (verwijzend naar de vroegere Kempen) vind je terug in de gemarkeerde 
vakjes, die je van boven naar beneden leest.  

 

 
Let op! 
 

• IJ: is één letter 

• Verticale streep tussen de letters: bestaat uit twee woorden 

• Tip: raadpleeg de website https://www.taxandriabier.be/  
 

 

Hoe deelnemen? 
 

Stuur de oplossing van het verticale woord naar guydekort@hotmail.com   
 

Bij gelijke uitslag beslist een onschuldige hand …  
 
 

Opgave 
 

• De bereidingswijze voor een bepaald bier 

• Het kopen en verkopen; ook een studierichting in SVT 

• Onderdeel van het logo van Taxandriabieren 

• Blond bier in een blikje van 33 cl 

• Pikzwart bier van hoge gisting 

• Brouwer van Oscar, Remembranche 14-18 en St. Tabarnak 

• Enkele voorbeelden hiervan zijn Panoramabar en Bar 5 

• Een open huis in Antwerpen waar muziek centraal staat  

• Naam van een vennootschap afgeleid van de Romeinse benaming voor het westelijk 

gebied van Europa 

• Turnhoutse brouwerij 

• Een uniek goudblond bier van hoge gisting en nagisting op de fles  

• Alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen 

• Rockband die de finale van Humo's Rock Rally behaalde 

• Voornaam van partner-brouwer van Steff 

• Café op de Grote Markt gelegen tussen restaurant Marché en de Sorbonne 

 
 
 
 

https://www.taxandriabier.be/
https://www.taxandriabier.be/
mailto:guydekort@hotmail.com
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1  
   7  7     5   

2  
       15 9     

3  
6 7    15  7   17   

4  
  8  3 6    7    

5  
 11 5   5  14  1    

  
             

6  
     1  5   17 1 4 

7  
       12 7 5    

8  
   14 5         

9  
     2  16  17  11  

10  
    7 14   4 14    

11  
    11   7 15  16   

12  
    12 10  13    15 2 

13  
    11   16  7 5   

14  
   17  6  7      

15  
  10   9  8 11 14    

 
 
 
 

 

 
 


