
 

PERSBERICHT 

Yakima Chief Hops en Jopen brouwen 

voor Stichting Juttersgeluk 

 

HAARLEM – 22 september 2020 – Hopleverancier Yakima Chief Hops en craft 

brouwerij Jopen hebben de krachten gebundeld. De krachtenbundeling resulteerde 

in het brouwen van een White IPA voor het goede doel. Voor iedere kilo hop in 

Yakima Makai is een geldbedrag gedoneerd aan de beach cleanup stichting 

Juttersgeluk in Overveen. 

Op dinsdag 22 september 2020 nam oprichtster Suzanne Klaassen van stichting Juttersgeluk 

dankbaar de cheque en het bier in ontvangst. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yakimachief.com%2F%3Fgoal%3D0_8d7d55fc91-b644e7c521-%26mc_cid%3Db644e7c521%26mc_eid%3D%5BUNIQID%5D&data=01%7C01%7Cmarit.swart%40jopenbier.nl%7C7ef7758b3ed0411c1c8f08d85fd2740c%7C0b251f1fb90c4433a1827ee24ef51603%7C0&sdata=bdFveWGQ7tjT%2BSBMC%2F3o0quu%2BPaJreW3Zfxl9sNt05Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juttersgeluk.nl%2F%3Fgoal%3D0_8d7d55fc91-b644e7c521-%26mc_cid%3Db644e7c521%26mc_eid%3D%5BUNIQID%5D&data=01%7C01%7Cmarit.swart%40jopenbier.nl%7C7ef7758b3ed0411c1c8f08d85fd2740c%7C0b251f1fb90c4433a1827ee24ef51603%7C0&sdata=PR4vgwLbDObbNwJb%2BG1KPbx6vlMw59K5vvsePzpsN1k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juttersgeluk.nl%2F%3Fgoal%3D0_8d7d55fc91-b644e7c521-%26mc_cid%3Db644e7c521%26mc_eid%3D%5BUNIQID%5D&data=01%7C01%7Cmarit.swart%40jopenbier.nl%7C7ef7758b3ed0411c1c8f08d85fd2740c%7C0b251f1fb90c4433a1827ee24ef51603%7C0&sdata=PR4vgwLbDObbNwJb%2BG1KPbx6vlMw59K5vvsePzpsN1k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jopenbier.nl%2Fproduct%2Fyakima-makai%2F%3Fgoal%3D0_8d7d55fc91-b644e7c521-%26mc_cid%3Db644e7c521%26mc_eid%3D%5BUNIQID%5D&data=01%7C01%7Cmarit.swart%40jopenbier.nl%7C7ef7758b3ed0411c1c8f08d85fd2740c%7C0b251f1fb90c4433a1827ee24ef51603%7C0&sdata=XndvdhVJ5TkfrInRG%2FBvJd5%2BvnlAfVcQL%2BebmKiiGFU%3D&reserved=0


LOKAAL STERK VERANKERD 

YCH, de toonaangevende distributeur van bijzondere hopsoorten, zet zich geregeld in voor het 

lokaal stimuleren van initiatieven. “We hebben een reeks brouwerijen geselecteerd om 

te brouwen voor het goede doel", aldus Nicolas Soenen, Regional Sales Manager Benelux. "Onze 

keuze viel op de veelzijdige brouwerij Jopen, mede omdat de brouwerij lokaal sterk is verankerd. 

De medewerkers van Jopen mochten het goede doel kiezen en wij konden ons geheel achter de 

missie van stichting Juttersgeluk scharen." 

FRUITIG, KRUIDIG EN FRISZUUR 

Yakima Chief Hops heeft 5 euro per kilo hop gedoneerd. Jopen heeft dit bedrag verdubbeld. 

Algemeen directeur Michel Ordeman van Jopen: “We zochten naar een lokaal initiatief waarbij 

aandacht is voor een schoner milieu. In het kader van World Cleanup Day, zaterdag 19 

september jl., viel de keuze op stichting Juttersgeluk. Zij werken aan een duurzame toekomst 

en zoeken de kracht van verbinding. We hebben uiteindelijk een beachy White IPA gebrouwen 

met hoge golven van tropisch fruit, dennen en bloemige smaken met kruidige en friszurige 

tonen. Het Hawaiiaanse woord Makai betekent overigens ‘naar de oceaan gaan'. Dus ga met hen 

mee om onze stranden en oceanen schoon te houden!" 

GERAAPT EN GEMAAKT  
Stichting Juttersgeluk mocht 611,11 euro in ontvangst nemen. 11/11 staat symbool voor de 

oprichtingsdatum van de Haarlemse brouwerij Jopen. Juttersgeluk is een beach cleanup stichting 

waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. Ze gaan bijna 

dagelijks naar het strand om zwerfplastic te rapen zodat dit niet in de zee belandt. Op 

innovatieve wijze maken ze hiervan nieuwe producten in hun sociale ‘upcycle-atelier’ in 

Overveen. 

Het bier Yakima Makai is in gelimiteerde oplage beschikbaar. 

Over Jopen 
Het in 1994 geboren Jopen brouwt onder het motto ’Anything but boring’. Dat betekent dat alles wat 

uit de ketel van deze Haarlemse brouwerij komt lekker onverwacht en niet normaal lekker is. En 

mocht je Jopen ergens tegen het lijf lopen dan belooft deze craft brouwer er alles aan te doen om elk 

laatste druppeltje dufheid uit je dag te persen. Meer informatie: www.jopenbier.nl. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende contactpersoon: 

Marit Swart | 023-2100 133 | marit.swart@jopenbier.nl 
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