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Gouda, (3e zondag van januari) Winterbierfestival.  

Leeuwarden,  zaterdag 12 maart. Noordelijk Lentebierenfestival. 
Stadsschouwburg de Harmonie.

Rotterdam, zondag 3 april. Oak Aged bierfestival. Brouwerij de Pelgrim.

Amsterdam, zondag 17 april. Meibock Festival. 
Posthoornkerk, i.s.m. brouwerij De Prael

Utrecht, zaterdag 14 mei. Utrechts Bierbrouwersfestival. 

Maastricht, 3 en 4 juni (vrijdag en zaterdag) 24 uurs van Maastricht. 
Bij d’n Hiemel en Helpoort.

Alkmaar, zondag 5 juni. Noord-Hollands Bierfestival. Grote Kerk 

Hillegom, zaterdag 18 juni. Midzomer Bierfestival. 
Brouwerij Klein Duimpje. 

Geldrop, (juni, tweejaarlijks) Bierfestival Regio Noord-Brabant, 
Kasteel Geldrop.

Amersfoort, (oktober) Amersfoorts Bokbierfestival, 
met medewerking van Regio Midden

Amsterdam, vrijdag tot zondag 28-30 oktober. 
PINT Bokbierfestival. Beurs van Berlage.

Groningen, zaterdag 5 november. Noordelijk Speciaalbierfestival. 
’t Heerenhuis. 

Almere, zondag 13 november. Flevo Bier Festival. 
Poppodium de Meester. 

Hoogeveen, Noordelijk Kerst- en Winterbierenfestival, december. 
Plein Hoofdstraat Noord. Laatste koopzondag voor de kerst

Een jaar lang proeven



Voor de échte 

biergenieter



NOORD

Regio Noord heeft als haar ‘werkgebied’ 
de provincies Drenthe, Friesland en 
Groningen. Ook in 2016 zal zij weer 
tal van activiteiten ontplooien, zoals 
proefavonden, bierfestivals, culinaire 
biertochten en een speciale activiteit.

De proefavonden vinden plaats in
Grand-café Het Heerenhuis in Groningen, Spilsluizen 9 
Café De Lijst in Hoogeveen, Hoofdstraat 34  en
Speciaalbier Café De Markies in Leeuwarden, Groot Schavernek 19. 
Voor data en thema’s enz., zie de site www.noord.pint.nl

Drie bierfestivals
→ Op de 2e zaterdag van maart vindt in Stadsschouwburg De Harmonie 
in Leeuwarden het Noordelijk Lentebierenfestival plaats.
→ Op de eerste zaterdag van november vindt in Grand-café Het 
Heerenhuis in Groningen het Noordelijk Speciaalbierfestival plaats.
→  Op de laatste Kerst Koopzondag vindt buiten op het Plein Hoofdstraat 
Noord in Hoogeveen het Noordelijk Kerst- en Winterbieren-festival 
plaats.
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Culinaire biertochten                          
In zowel Groningen, Hoogeveen en Leeuwarden worden in samenwer-
king met lokale eetgelegenheden culinaire biertochten georganiseerd. 
In Groningen en Leeuwarden gaat die tocht langs 6 eetgelegenheden 
en in Hoogeveen langs 8 eetgelegenheden.  

Speciale activiteit
Ieder jaar wordt als afsluiting van het eerste halfjaar óf als start van het 
tweede halfjaar een bijzondere activiteit georganiseerd. In het verleden 
waren dat bijvoorbeeld brouwerijenbezoek, bier(er)varen, bierdiner en 
een workshop bierbrouwen. 
Voor actuele info betreffende data en activiteiten, zie de site www.
noord.pint.nl. Contactpersoon van de regio is Ruud van Essen. E-mail-
secretarispintnoord@gmail.com. 

Negen graden vorst, regen, harde wind of bijna lente-achtig weer. Bij het 
buitenfestival in Hoogeveen kan je van alles verwachten. Maar er zijn 

(indien nodig) wel terrasverwarmers. 

Proevers tijdens de 
culinaire biertocht in 

Groningen
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Korting 10% op speciaalbier
Lekkerbier de Bierwinkel, Tsjûkemarwei 20, 8521 NA Sint Nicolaasga

Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Overige ledenvoordelen
Proeflokaal Degust, Hoofdstraat 38, Hoogeveen
10% korting op een bierproeverij en bij een miniproeverij’tje aan de bar 
(4 bieren), 1 biertje extra.

Twee voor één
Café De Toeter, Turfsingel 6, Groningen 

Whisk(e)y- en Speciaalbiercafé De Toeter. 17 (wissel)kranen en 120 bieren op fles



OOST

Proefavonden
Café 't Moortgat, Ruiterstraat 35. Arnhem. 3e maandag, Info : 
bierproefavond_arnhem@pint.nl.

Harderwijk. Zondagmiddag, Aanvang 15:00. Info: Henk van Vliet, tel. 
06-53142532 of Henk de Heer, tel. 06-53142532. Per e-mail: vliet52@
caiway.nl. 

Korting 10% op speciaalbier
Slijterij de Bierhoeder, Bloemerstraat 46 te Nijmegen
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Twee voor één
Café de Hazeburg, Putterweg 3, Ermelo
Brouwerij Mommeriete, De Oostermaat 66, Gramsbergen
De Stomme van Campen, Oudestraat 218-220, Kampen
Café de Viersprong, Brinkersweg 41, Nunspeet
Café Jos Meesterschenkerij, Daalseweg 309, Nijmegen
Café de Engel, Groote Markt 14, Oldenzaal
Hanzebrouwerij, Houtmarkt 56 B, Zutphen

Eind januari dit jaar hebben de eerste 
gesprekken plaatsgevonden voor de 
herstart van regio Oost. Tenminste vier 
biergenieters gaan weer wat biercultuur 
in de regio brengen. 
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Het schipperscafé van brouwerij Mommeriete
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Sinds een aantal jaren is PINT ook actief 
in de regio Flevoland. Centrum van 
de activiteiten is in Almere waar ook 
het Flevobierfestival gehouden wordt.
Informatie via voorzitterflevo@pint.nl of 
secretarisflevo@pint.nl.

Biologisch/organische Bierproeverij
Donderdag 10 maart 2016, 20:00 uur – 21:30 uur
Poppodium De Meester
Rentmeesterstraat 2, Almere Centrum (nabij centraal station)

Biologisch gebrouwen bieren zijn al lang geen zeldzaamheid meer. Te-
genwoordig zijn er steeds meer brouwerijen die biologisch bier brou-
wen. De grondslag van biologisch brouwen is het gebruik van natuurlij-
ke en duurzame grondstoffen, weinig of geen bestrijdingsmiddelen en 
water- en energiebesparende brouwprocessen. 
Inmiddels zijn er meer dan 50 verschillende soorten, zoals de bieren 
van de Amsterdamse Brouwerij ’t IJ, brouwerij De Leckere, de Gro-
ningse stadsbrouwerijen en Jessenhofke en Leireken uit België. Stuk 
voor stuk van hoge kwaliteit en uitstekend van smaak. Leef je bewust, 
dan is biologisch bier een lekkere keuze!
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Lentebock Bierproeverij
Donderdag 14 april 2016, 20:00 uur- 21:30 uur
Poppodium De Meester
Rentmeesterstraat 2
Almere Centrum

Seizoensspecialiteitbier voor de lente: 
overal merk je dat de lente weer het land 
omtovert en de zon steeds warmer wordt. 
Verdeeld over het land is er het ene na 
het andere lentebock- of meibockfestival. 
Aan ons de schone taak de bierproevers 
te voorzien van een vrolijke en smakelij-
ke Lentebockproeverij! Kom ook en vier het voorjaar.

→ 4de FlevoBierFestival 
Zondag 13 november 2016, 13:00 - 20:00 uur
Poppodium De Meester
Rentmeesterstraat 2
Almere Centrum 

Voor de 4de keer mogen we voor Flevoland dit smakelijke FlevoBier-
Festival organiseren. Kom naar het centrum van Almere en geniet van 
speciaalbieren tijdens FlevoBierFestival georganiseerd door PINT Fle-
voland bij Poppodium De Meester. In totaal zijn er acht kleine brou-
wers aanwezig die hun mooiste bieren meenemen, zodat er voor ieder 
wat lekkers op de tap aanwezig is. Dit alles omlijst met sfeervolle mu-
ziek acts live gespeeld, wat de sfeer nog meer verhoogt.
PINT Flevoland wil vooral dat het publiek in Flevoland kennismaakt 
met de verscheidenheid van speciaalbieren in Nederland. De bierbrou-
wers zullen je ook dit jaar weer van dienst zijn om je alles te vertellen 
over hun bieren en productieprocessen. Kom naar het FlevoBierFes-
tival 2016 en laat je verrassen! Pretpakket à € 20 is inclusief toegang, 
PINT-glas, 8 consumptiemunten en je laat je glas vullen bij een van de 
brouwers. Lekker makkelijk toch?
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Bierdiner Almere
Zeven gerechten met zeven begeleidende bieren. 
Zondag 11 december 2016, 18:00 uur – 21:30 uur

PINT Flevoland zoekt een goed restaurant uit, dat deze uitdaging aan-
gaat.
Het behoeft geen betoog dat bier als begeleidende drank bij gerechten 
meer smaak heeft met speciaalbieren. Als je net zoals ik geïnteresseerd 
bent in het proeven van speciale bieren, wil je weten of er nog meer te 
koop is dan dat. Ik zie de worsteling in café en horeca met bier & spijs 
en met het opstellen van een goede bierkaart. Tegelijkertijd willen alle 
bierliefhebbers weten waar ook goede biersuggesties op de kaart staan. 
Deze avond is speciaal voor mensen die die passie ook hebben.
Onder een goede bier-spijscombinatie versta ik een combinatie waar 
het bier en de spijs elkaars smaak op een goede manier wijze verster-
ken. Dus niet een combi waarin het eten het bier doet verdwijnen of 
andersom.
Zorg dat je er snel bij bent want het aantal plaatsen is beperkt!

Korting 10% op speciaalbier
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

 en bij Bierenplezier, Schippersgarage 13, Almere-stad 



MIDDEN

Regio Midden communiceert grotendeels via 
de social media met haar leden. Informatie over 
alle activiteiten die wij organiseren bereikt onze 
leden pijlsnel via Facebook, twitter en email. 
Dus like onze Facebookpagina ‘PINT Regio 
Midden’, bezoek die regelmatig en geef je email 
adres door via midden@pint.nl.

Dan krijg je alle info over bestaande en nieuwe proefavonden zoals de 
proefavond in Amersfoort die nu wordt opgezet, de excursies en socials
In onze nieuwsbrief kondigen wij ook altijd de nieuwste activiteiten 
aan.

→  Het 6e PINT Utrechtse Bierbrouwers 
Festival 2016, mede georganiseerd door 
PINT Regio Midden zal op pinkster-
zaterdag 14 mei 2016 worden gehouden 
op een nieuwe locatie: 
De Fabrique, aan de Westkanaaldijk in 
Utrecht, vlakbij station Maarssen.

Proefavonden 
Jan Primus, Jan van Scorelstraat 27-31, Utrecht. Theo Flissebaalje, tel. 
030-6041595, e-mail theo.flissebaalje@pint.nl. 2e maandag  m.u.v. juli 
en augustus.

Drinkerij 't Bierhuys, van Oudheusdenstraat 3a, Woerden. Steeds op 
de vierde donderdag van de maand. Coordinatie en presentatie door 
Kees Beerepoot. Kosten voor deelname € 7,50.  Info/ aanmelden: pp-
woerden@gmail.com

Twee voor één
Café Derat, Lange Smeestraat 37, Utrecht 

Korting 10% op speciaalbier
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 
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Noord-Holland timmert al heel wat jaren 
aan de weg. Twee festivals, en een veelheid 
aan bierproefavonden in deze regio.
Je kan contact opnemen met de regio . 
p.a. Westerweg 77, 1815 DD Amsterdam. 
Telefoon 06-21228479. E-mail: prnh@
pint.nl

NOORD-HOLLAND

→ AMSTERDAM Zondag 17 april.  
Meibock Festival. Posthoornkerk, i.s.m. brouwerij De Prael

→ ALKMAAR. Zondag 5 juni. Noord-Hollands Bierfestival. 
Grote Kerk van Alkmaar.
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ALKMAAR
Biermuseum De Boom (receptieruimte), Houttil 1 (ingang via proeflo-
kaal). 1e woensdag. Regio Noord-Holland. Luuk Molenaar, 06-
26828339. pintbierproeverijalkmaar@gmail.com.

AMSTERDAM 
Proeflokaal Arendsnest, Herengracht 90, Amsterdam. In de regel laat-
ste dinsdag van de maand, kijk op www.arendsnest.nl. Aanvang 19:30, 
aanmelden bij evenementen@meerbier.nl.

Bierfestivals

Proefavonden
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BEVERWIJK
Elke laatste dinsdag van de maand (muv. juli en augustus) is er in café 
Broer & Zus,  Schans 10. Aanmelden: info@cafebroerenzus.com.

HAARLEM
Café Studio, Grote Markt 25. 2e dinsdag, niet jul / aug. Info: Fred Mees-
ter, 06-10922197. Vooraf inschrijven  proefavond.haarlem@pint.nl. 

HEERHUGOWAARD
Buurtcentrum De Horst, Van Eedenplein 5. Iedere derde woensdag van 
de maand. Aanvang 19.30 uur, wie later komt mist het eerste bier.
Info: Joost Boex, 072-7506832 of bierproefclubheerhugowaard@gmail.
com, www.bierproefclubheerhugowaard.nl. 

HEILOO
Sportcafé het Vennewater, Het Zevenhuizen 48, Heiloo. Aanvang 20:15. 
PINT Noord-Holland. Frans Ruiter, bierproefavond.heiloo@pint.nl of 
06-28945451. E-mail op verzoek. 2e vrijdag muv. juli en augustus.

HOORN 
Café CharlieS, Dubbele buurt 4. Info: www. biergildehoorn.nl of proe-
verij@biergildehoorn.nl. 3de woensdag. 

VOLENDAM
Oude hoofdingang van de Maria Goretti School naast het Love gebouw, 
Julianaweg 93, Volendam. Elke eerste vrijdag van de maand behalve 
juli en augustus. Niet leden welkom na telefonische aanmelding. Info: 
Hans Geusebroek, mail: geushans@telfort.nl, t:  0618136899

Bierproeven in Heerhugowaard
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Arendsnest & Beertemple Amsterdam
bij aanschaf van een T-Shirt (=€9,95) een gratis baseball cap.

Drinks & Gifts, Heiligeweg 15a, Krommenie
Bij besteding van tenminste € 15,-- een fles Tasty Lady bier gratis. Deze 
aanbieding geldt maar eenmaal per jaar. Zie ook www.drinks-gifts.nl  
voor de speciale aanbiedingen.

Overige ledenvoordelen



Proeflokaal de kleine Deugniet, Koorstraat 12, Alkmaar
Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26, Amsterdam
Het Proeflokaal van Texel, Dorpsstraat 23, De Koog 
Café Aad de Wolf, Koemarkt 15, Purmerend
Biercafé de Bonte Koe, Koemarkt 24. Purmerend

Twee voor één

Tijdens het Meibockfestival in de Posthoornkerk, Amsterdam
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Slijterij Melgers, Barrevoetstraat 13-15, Haarlem 

Bij Tessels, Tesselschadeplein 6, Haarlem
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, Zeewijkplein 25, IJmuiden
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Korting 10% op speciaalbier

Elk jaar wordt eind oktober het PINT Bokbierfestival gehouden in de 
Beurs van Berlage te Amsterdam gehouden. Er zijn op dit festival heel 
veel verschillende bokbieren –allemaal op de tap- te proeven.
Bokbier is voor PINT iets bijzonders. Het was rond 1980 (ons jaar van 
oprichting) zo’n beetje de enige bierstijl naast pils. 
In die tijd kenden we in Nederland immers maar net iets meer dan tien 
brouwerijen en die brouwden bijna allemaal hetzelfde. Maar elk najaar 
was er toch ook bokbier, ondergistend, zwaar, zoetig, moutig bier.
Vanaf het allereerste begin kon PINT op haar bokbierfestivals (zowat) 
alle bokbieren aanbieden. In het begin was dat misschien niet zo bij-
zonder, want er waren er niet zo veel. Maar dat doen we nog steeds. Met 
recht kunnen wij onszelf dan ook het oudste en grootste bierfestival 
van Nederland noemen.
Het Bokbierfestival wordt georganiseerd door de zelfstandige stichting 
PINT Bokbierfestival. 

→  Tot slot: 28 t/m 30 oktober 2016 het 39e PINT Bokbierfestival.

BOKBIERFESTIVAL

NOORD-HOLLAND16
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Foto: Tina Westphal
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Stadsbrouwerij de Koperen Kat, Schieweg 15, 2627 AN Delft

Speciaalbierwinkel Jan Kraan, Overtocht 6 , Bodegraven
Drankenservice Gouda,  Willem en Marialaan 22, Gouda
Slijterij Arnoldus Bieren, Lange Tiendweg 67, Gouda
Den Gouwen Aar, Oosthaven 6, Gouda
Bierwinkel Leiden, Hartesteeg 9 te Leiden
Bierwinkel www.bierenzo.nl  Hoogstraat 54A te Rotterdam
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Regio Zuid-Holland organiseert veel 
bierproefavonden in de provincie. Naast 
het al jaren bestaande winterbierfestival 
in Gouda, zal dit jaar voor de tweede 
maal het Oak Aged Beer Festival worden 
georganiseerd. 
De regio kent een eigen nieuwsbrief per 
e-mail.Informatie via przh@pint.nl.

Bierfestivals:

Twee voor één

Korting 10% op speciaalbier

→ Oak Aged Beer Festival, dit jaar op zondag 3 april, Rotterdam

Midzomer Bierfestival: 
zaterdag 18 juni bij 
Brouwerij Klein Duimpje 
te Hillegom. 
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DELFT
Proeflokaal /Bierhuys, Gasthuislaan 36. 4e maandag. 
Info : e.j.m.straver@tudelft.nl. Van tevoren aanmelden zeer gewenst.

DEN HAAG
The Beer Shop, Korte Koediefstraat 5. Eerste donderdag, niet in januari. 
Aanmelden dean.southall@gmail.com. Kosten € 8,-- voor leden.

GOUDA
Tof Eten en Drinken, Markt 30. 2e dinsdag, niet in juli of aug. Info: 
Gerard van der Weide/Jeroen Bunnik: mijnzwagerenik@gmail.com. 
ww.tofingouda.nl. Tevoren aanmelden noodzakelijk.

KRIMPEN AD. IJSSEL
Eetcafé de Lansingh, van Ostadelaan 4a. Info Willem Verboom, 06-
30182602, willem_verboom@hotmail.com. Eerste dinsdag.

LEIDEN
Lemmy’s, Morsstraat 24. 1e dinsdag om 19.30 uur. Info: Erna Bakker, e.
bakker1@hetnet.nl of 071-5415828 / 06-44258041. Website: www.pint.
nl/zuid-holland of lbpc.wordpress.com. 

ROTTERDAM
Haagse Bluf, Haagse Veer 90. Org: Willem Verboom, tel. 06-30182602, 
e-mail willem_verboom@hotmail.com. 4e dinsdag.

→ Winterbierfestival Gouda, elk jaar op de derde zondag van januari

Proefavonden



Regio Zuidwest maakte PINT eind 2015 
landelijk dekkend. De regio heeft als 
werkgebied Zeeland en het westen van 
Noord-Brabant tot Breda. Dat is een 
gebied met een van oudsher levendige 
biercultuur en een aantal prachtige 
brouwerijen.

MIDDELBURG
De Mug, Vlasmarkt 54. Info: Erwin de Cock, 
e-mail: hoofdredacteur@pint.nl. Eerste dins-
dag behalve in juli en augustus.

STEENBERGEN
Café Z'Onder Zeil. Info: www.zonderzeil.nl. In de regel 3e vrijdag van 
de maand.

ZUIDWEST20

Ook zijn er jarenlang al een aantal bierproefavonden, in café Z’On-
der Zeil te Steenbergen en in café De Mug in Middelburg. Naast deze 
bierproefavonden heeft regio Zuidwest de ambitie om diverse activi-
teiten te gaan organiseren, zoals brouwerijbezoeken, foodpairings en 
een jaarlijks bierfestival. Daarnaast willen wij graag het ledenbestand 
uitbreiden om meer mensen te laten genieten van al het moois dat bier 
te bieden heeft.
Het bestuur van de regio wordt gevormd door Imke Goedegebure 
(voorzitter), Alex Nagelhout (penningmeester), Ira van der Horst (se-

cretaris), Marcel Israël 
(vicevoorzitter), Arjan 
de Waal (algemeen 
bestuurslid).
Regio Zuidwest is te be-
reiken via zuidwest@pint.
nl, via de regiosite www.
pint.nl/zuidwest en via 
Facebook. 

Proefavonden

Nieuwjaarsreceptie bij de
Vliegende Hollander



Café de Beyerd, Boschstraat 26, Breda
Brouwerij Marckensteijn, Markt 30, Groede
Brouwerij Emelisse,  Nieuweweg 7, Kamperland
Café Z'Onder Zeil, Kade 3, Steenbergen

Korting 10% op speciaalbier 
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Z’Onder Zeil in Steenbergen
Niet alleen de locatie van een van onze bierproefavonden, maar je kan 
hier ook ledenvoordeel krijgen. De bierkaart telt drie standaard tapbie-
ren en vier van de wisseltap.
Als Orval ambassadeur biedt het café dit bier aan jong en van verschil-
lende ouderdom. Hilldevils, Emelisse en Ramses zijn Nederlandse spe-
ciaalbierbrouwerijen waarvan er altijd een aantal te proeven zijn. Het 
huisbier Z’Onder Baard komt ook van de laatste brouwerij. 
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Twee voor één
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Naast onze maandelijkse proefavond organiseren we ook 2x per jaar 
een excursie naar een brouwerij, een fietstocht met bierig karakter, een 
bockbierwandeling en iedere 2 jaar een Bierfestival in Geldrop. Voor de 
Vrienden van PINT Noord-Brabant organiseren we een nieuwjaarsre-
ceptie met winterbieren. Ook verschijnt er 4x per jaar Biernieuws, ons 
eigen periodiek waarin het wel en wee van de Brabantse activiteiten 
gedeeld wordt. Naast bier staat de Brabantse gezelligheid bovenaan bij 
het organiseren van de activiteiten.
Om dit alles geregeld te krijgen vragen wij hiervoor een kleine bijdra-
ge. Hiermee word je Vriend van PINT Noord-Brabant. Deze bijdrage 
wordt gebruikt voor ons periodiek en de activiteiten en vloeit zodoen-
de weer terug naar de Vrienden van PINT Noord-Brabant.

Brouwerij Croy, Croylaan 9 te Aarle Rixtel
Café Bar Becoloth, Rozemarijnstraat 2, Boxtel
Brouwerij van Kollenburg / Bar Le Duc, Korenbrugstraat 5-7, 's-Hertogenbosch
Café ’t Root Scharlaken, Kolperstraat 4, ’s-Hertogenbosch
Café ’t paultje, Lepelstraat 31A, ’s-Hertogenbosch
Museumbrouwerij de Roos, Sebastiaanstraat 4, Hilvarenbeek
Café ’t Gelagh, Lindenplein 3, Oisterwijk
Café de Beurs, Klappeijstraat 4, Oosterhout
Café/restaurant Jays, Markt 8B, Waalwijk

T drinks, Tilburg, Heuvelpoort 318 te Tilburg
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Bierwinkel van brouwerij de 3 Horne, Marktstraat 40A, Kaatsheuvel
10% korting op de bestelling van artikel om bier te brouwen

PINT Noord-Brabant is opgericht in 1988 
en is daarmee de ‘oudste’ regio van PINT. 
De regio is opgericht om meer binding en 
verenigingsgevoel te krijgen met de leden 
in Noord-Brabant. We zijn begonnen met 
proefavonden die al snel gevolgd werden 
door andere activiteiten. 

Twee voor één

Korting 10% op speciaalbier

Overige ledenvoordelen
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→ PINT Noord-Brabant Bierfestival
In 2013 vond het eerste bierfestival plaats met meer dan 900 bezoekers. 
In dat jaar bestond PINT regio Noord-Brabant precies 25 jaar. Samen 
met Kasteel Geldrop werd toen besloten dat het festival elke twee jaar 
door beide partijen zou worden georganiseerd. 
Speciaal is voor Vaderdag gekozen omdat vaders op die dag door hun 
kinderen vaak verwend worden met aftershave of een paar sokken. Nu 
wordt de keuze uitgebreid met een bierfestival. Het festival vindt plaats 
op de achterplaats van het kasteel. Naast het festival is ook het kasteel 
te bezichtigen, evenals het park van kasteel.
Het volgende festival vindt plaats op zondag 18 juni 2017.

S-HERTOGENBOSCH
Café Bar-le-Duc, Korenbrugstraat 5-7. Theo Flissebaalje, tel. 030-
6041595. e-mail theo.flissebaalje@pint.nl. Woensdagavond (meestal 
later in de maand), 
niet in jul/aug.

TILBURG
Stamtafelproeverij, afwisselend in één van de  café's in Tilburg. Or-
ganisatie Pint regio Noord-Brabant, secretariaat: tel: 06-20352900 of 
email pintnoordbrabant@gmail.com. Iedere 3e woensdag. Meer info 
website:www.prnb.pint.nl.

Proefavonden
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MAASTRICHT
Wisselende lokaties: Café Frape, 't Bat 7 (sept), Take One, Rechtstraat 
28 (okt), beiden in Maastricht of Café Resistent, Looierstraat 2, Roer-
mond. De 2e maandag, maar in januari en juli de 2e dinsdag in Roer-
mond, niet in augustus. Neem contact op met p.kuppers@home.nl.

WEERT
Café Dennenoord, Voorhoeveweg 2. Info: rudynordhausen@hetnet.nl. 
www.pintproeverijweert.nl.  Zaterdagavond 20:00.

Limburg is vooral bekend van het 
niet te overtreffen 24 uurs festival van 
Maastricht. Op een van de mooiste plekjes 
van Nederland een festival dat je gewoon 
eens een keer bezocht moet hebben. Dit 
jaar op vrijdag en zaterdag 3 en 4 juni.

Proefavonden

Twee voor één

Korting 10% op speciaalbier
Slijterij de Gulden Hoeck, Rijksweg 11 in Gulpen
Het Raadhuis, Plein  1A te Maastricht (niet op pils)
De 8 Zaligheden, Erfprinsbastion 40 te Maastricht (niet op pils)
Bierboetiek de Zythotheek, Muntstraat 15, Valkenburg aan de Geul
Mitra slijterijen, in alle winkels (uitgezonderd aanbiedingen) 

Overige ledenvoordelen
Herberg Brouwerij de Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 19 te Vessem
Bij besteding van € 10,00 aan speciaalbier, 25% korting op een plenkske 
luchtgedroogde en gerookte Kempenham.

Speciaalbiercafé Naovenant, 
Helmstraat 16, Maastricht

Café de Grendelpoort, 
Muntstraat 17, Valkenburg 

(alleen Gringel of Duustere Gringel)
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Café het Centrum, Wilhelminaplein 13, Horst

Tapperij de Poshoorn, Stationstraat 45, Maastricht
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Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

facebook.com/mitraslijter
 @MitraSlijter

óók via 
mitra.nl

Met meer dan 300 speciaalbieren in ons assortiment 
mag je ons gerust een specialist noemen. 

Ontdek het zelf in de winkel of op Mitra.nl

10% KORTING* OP 
SPECIAALBIEREN OP VERTOON 

VAN JE LEDENPAS

* m.u.v. aanbiedingen en exclusief statiegeld.

ALTIJD FIJN 
ALS ER WAT TE 
KIEZEN VALT
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Nog meer ledenvoordelen
Bier en Wijn
Via de website www.bierenwijn.nl bij aankoop van 8 flessen bier, gratis 
een fles Toebackbier aangeboden. Je geeft je lidnummer door en de 
bestelling wordt verwerkt.

Beer in the Netherlands van Tim 
Skelton. Korting van EUR 3,05 op de 
normale verkoopprijs. Het boek kan 
worden besteld via Postbus 3056, 
2980 DB Ridderkerk

De bierboom heeft regelmatig
 aanbiedingen op bierboeken.
Bestellen via info@bierboom.nl 
met vermelding van lidnummer.

BUITENLAND
De Dochter van de Korenaar aan de Pastoor de Katerstraat 24, Baar-
le-Hertog. Bij een bierpakket t.w.v. € 5,-- een fles van het allernieuwste 
bier gratis.

Bed & Breakfast La Petite Roer / Wild Cat Cottage
Rue du Coin du Bois 4 in 4950 Sourbroth,België. Bij een boeking van 
minimaal twee nachten in de B&B of lang weekend in de cottage een  
speciaal mini proeverijtje van drie lokale bieren gratis!

The Bree Louise, London. (UK)
Euston Street, London NW1 gives a discount of 50p per pint to mem-
bers of all EBCU members: The pub is one block west of Euston station,  
and one block north of the Euston Road; easy to get to.

PINT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten 
in deze overzichten. 

Informeer altijd van te voren ter plaatse. 
Actuele data vind je altijd in PINT Magazine

www.pint.nl
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Bierconsumentenvereniging PINT biedt de 
leden elk jaar veel extra’s. In dit boekje vind 
je alles over onze regio’s, bierproefavonden, 
socials, excursies en bierfestivals. 

Verder natuurlijk alle ledenvoordelen, 
kortingen bij slijters, speciaalbiercafés en 
meer. Dit voordeel wordt alleen gegeven op 
vertoon van je ledenpas.

Op de achterzijde van de ledenpas vind je 
een aantal vakjes, bij elk eigen festival kan 
je daarvoor een gratis consumptiemuntje 
afhalen aan  onze stand of aan de kassa. 

Voor de échte 

biergenieter


