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wort op de koelbak

Er worden rondleidingen 
door de brouwerij ge-
geven van +/- een half 
uur, deze startten vanaf 

Op zaterdag 5 maart is 
het dan zover; cantil-
lon opent haar deuren 
voor de jaarlijks ter-
ugkerende open brou-
wdag. De Meesterbrou-
wer opend de deuren 
al om half 7 ’s och-
tends en voor de ech-
te vroegelingen staat 
er zelfs koffie en een 
warme croissant klaar!
De meesterbrouwer van 
Cantillon zal tijdens 
deze dag verschillende 

productiefasen van lam-
bik en geuze van voor de 
oorlog laten meebelev-
en. De dag is ingedeeld 
zoals een dag op de 
brouwerij er vroeger uit 
zag: 

6.30-12.00: Reinigen 
van vaten zoals vroeger 
6.30-9.00: Brouwproces
9.00-13.00: Filtratie en 
hoptoevoeging
12.00-15.00: Koken
15.30: Pompen van het 

Het speciaalbier fes-
tival stond voorma-
lig bekend als het 
Pré Zythos Bierfes-
tival. Dit omdat het 
festival 1 dag voor 
het ZBF plaats vind. 
Maar na vorig jaar 
zeiden veel mensen 
dat het festival zijn 
eigen naam verdi-
end. Volgens hen  is 
het meer dan een 
voorproef op het 
Zythos Bierfestival. 
Dus met wat hulp 
van vrienden zijn ze 
op de naam ‘Alvinne 
speciaalbier festival’ 
gekomen. 

Net als voor het festival 
van brouwerij De Mo-
len komen de mensen 
voor Alvinne van over 
de hele wereld naar 
De Kasteelhoeve in 

Avelgem (België). Het 
mooie is dat ook De Mo-
len (NL), Emelisse (NL), 
Mikkeler (Denemarken) 
en Struise Brouwers 
(België) op het festi-
val te vinden zijn. Echt 
een festival waar je 
de nieuwste extreme 
brouwontwikkelingen 
kunt ontdekken. Er is 
een grote diversiteit 
aan bier te proeven en 
te koop in de biershop.

Het festival wordt voor 
de 4e keer gehouden, 
dit jaar op: 

Vrijdag 4 maart van 
12.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 5 maart van 
10.00 tot 16.00 uur

Meer informatie: vraag 
naar de broschure bij 
Lekkerbier de Bierwin-
kel

In de Posthoornkerk in Amsterdam zul-
len op de lentekriebels weer volop los 
barsten. Op 17 april organiseren brou-
werij de Prael en PINT regio Noord-Hol-
land daar het 13e Meibockfestival. Op 
die dag hebben de bezoekers een uni-
eke kans om op een fraaie locatie ken-
nis te maken met een gevarieerd aanbod aan 
meibocken en andere voorjaarsbieren uit eigen 
land en daarbuiten. 

Het Meibockfestival is in het leven geroepen om 
bierliefhebbers en andere belangstellenden de 

OPEN BROUWDAG BRASSERIE CANTILLON

Meer dan 100 verschillende bieren zijn deze 
dag, verdeeld over verscheidene stands, te 
bekijken en te proeven. Van bitter tot 
zoet en van licht tot zwaar, alle grada-
ties en soorten zullen vertegenwoor-
digd zijn. Deze ruime hoeveelheid aan 
biersoorten biedt de garantie dat aan 
iedere smaakvoorkeur voldaan wordt en 
dat iedere persoon volop zal kunnen ge-
nieten. Daarnaast worden er uiteraard 
vele mooie verhalen en wetenswaar-
digheden gedeeld.

Om direct een groot publiek te kunnen 
dienen, is gekozen voor zowel een ruime 
als aansprekende locatie. Een bekender 
stadsicoon dan de Martinikerk is er niet. In 
combinatie met de beschikbare vierkante 
meters maakt het zichzelf tot een ideale 
festivallocatie. Het Bierfestival Groningen 
zal hier dan ook op zaterdag 16 april 2011 
om 16.00u de deuren openen en zorgen 
voor de ideale ambiance om te genieten 

van een zeer divers bieraanbod.

Wanneer: Zaterdag 16 april 2011  
  16.00u – 22.00u
Waar: Martinikerk Groningen
Kosten:  €10,- per persoon (incl.  
  proefglas en 2 consump 
  ties)

 “Bierfestival Groningen. Horen, zien, 
ruiken, proeven en genieten!”
Naast al het lekkers en de interes-
sante verhalen word er ook nog gest-
reden. De groninger amateurbrouwers 
gaan de strijd aan voor de titel ‘beste 
groninger tripel 2011’ en voor de cre-
atievelingen onder ons: ‘ontwerp een 
etiket voor deze Groninger Tripel.’

Meer informatie: www.bierfestival-
groningen.nl  Of vraag ernaar in de 
bierwinkel, ook wij zijn te vinden 
op dit festival!

BierFestival Groningen

kans te geven om te ontdekken wat het 
lenteseizoen te bieden heeft als het om 
bier gaat. Daarbij streeft de organisatie 
er al jaren naar om juist die bieren te 
schenken die je niet overal kunt kopen. 

Wanneer:     zondag 17 april 2011 13:00 
tot 20:00
Waar:           Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 
126a, 1013 EX amsterdam

Meer informatie vindt u binnenkort hier.

Lentekriebels op 13e Meibockfestival in Amsterdam

7 uur ’s ochtends. De 
kosten voor een bezoek 
inclusief rondleiding en 
degustatie zijn €7,- per 
persoon. De deuren zul-
len op zaterdag 5 maart  
  vanaf 06.30 uur geo-    
    pend zijn en sluiten    
    weer om 17.00 uur.

 

Meer informatie:
www.cantillon.be/br/2_14

Op 26 februari 2011 wordt voor de vijfde 
keer in Alkmaar het Noordhollands Bierfes-
tival georganiseerd door bierconsumenten-
vereniging PINT. Op deze dag zijn er in het 
Wijncentrum Mare Nostrum diverse speciaal 
bieren te proeven. 
Het aantal brouwerijen in Noord-Holland groe-
it nog steeds, en zo ook het festival. Meer dan 
500 bezoekers en 16 brouwerijen worden tus-
sen 13:00 en 19:00 uur op deze vijfde editie 
verwacht! En wat het extra leuk maakt is dat 
de brouwers zelf de bieren tappen. Dus een 
praatje met de brouwers, tijdens het drinken 
van hun bier. 
 
Datum: Zaterdag 26 februari 2011
Tijd:  Van 13:00 tot 19:00 uur.
Entree: €5,- inclusief festivalglas 
  (statiegeld €2,-).
Munten:  €1,75 per stuk, 6 stuks voor €10,- 
  (PINT-leden ontvangen bij de PINT- 
  stand op vertoon van hun lidmaat-
  schapskaart een gratis munt)
Locatie: Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubas 
  traat 2, 1825 PV  Alkmaar

Op het festival 
zijn ook weer bier- 
en spijs workshops 
te volgen! (Bier & 
Desserts /Het moo-
iste van Noord-
Hollandse bodem)

Meer informatie

Het KBC Bierfestival wordt ieder jaar op de eerste 
(koop)zondag van mei gehouden op de markt in 
’s-Hertogenbosch. Het festival vindt dit jaar voor 
de 8e keer plaats. 
Tijdens dit proeffestival kun je kennismaken met 
de bijzondere bieren van de verschillende (kleine-
re) Nederlandse brouwerijen.
Datum: 01-05-2011
Tijd:12.00 tot 18.00 uur
Entree:Gratis! Om te proeven moet je een festival-
glas en festivalmunten kopen. 

Meer informatie volgt op www.lekkerbierdebier-
winkel.nl 

KBC BIERFESTIVAL

BierAgenda Be
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Alvinne Craft Beer Festival 2011

http://www.prnh.pint.nl/
http://www.deltabrouwers.nl/
http://www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl/
http://www.opt.be/informations/evenementen_tournai__bierfeest/nl/E/59674.html
http://www.opt.be/informations/evenementen_mons__bierfeest/nl/E/30547.html
http://www.prnh.pint.nl/

