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Mede dankzij de jaargetijden blijft het 
aantrekkelijk om bierbroeverijen te houden. 
Een bierproeverij voor liefhebbers van 
speciaalbieren die gebrouwen zijn bij kleine 

Nederlandse bierbrouwerijen, de zogenaamde streekbieren. Ontdek dat 
bij een bierproeverij van Bas Koster. Tijdens de bierproeverij vertelt Bas 
‘op eigen wijze’ enthousiast en met passie over bieren. In een unieke sfeer 
proeft u de bijzondere smaken van bieren. De bierproeverij is bedoeld voor 
iedereen die geïnteresseerd is in het ontstaan en het proeven van pils en 
bieren. Na een proeverij kunt u meer genieten van de smaak en het drinken 
van pils of bier. Neem vrijblijvend contact op met:

Bierproeverij Op Eigen Wijze
06-30374595 - info@bierproeverij-opeigenwijze.nl
www.bierproeverij-opeigenwijze.nl

Deze Bierwandeling wordt georganiseerd door:

Groepswijzer.nl organiseert de leukste 
groepsuitjes in Leiden, Delft, Haarlem, Den 
Haag, Gouda, Dordrecht en het Groene Hart. 
Groepswijzer.nl is bedenker van originele 
concepten zoals het Stadsganzenbord, 

de Bitterballenbiertocht, De Rembrandt Fotoshoot en de Broodje Aap 
wandeling. Grondige kennis van stad en streek garanderen de kwaliteit van 
uw groepsuitje. Voor de leukste puzzeltocht, de beste restaurants, de meest 
originele workshops, de beste rondvaartboten, de meest gastvrije gidsen en 
het meeste plezier bent u bij Groepswijzer.nl aan het juiste adres! 

Groepswijzer.nl 
071-5235530 - info@groepswijzer.nl
www.groepswijzer.nl
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Beste bierliefhebber,

Welkom bij het 7e Winterbierfestival Leiden. Wij zijn blij dat wij u wederom 

mogen ontvangen. Tijdens dit bierfestival in Scheltema zijn de brouwers van 

kleine Nederlandse brouwerijen aanwezig die samen circa 60 bieren op tap 

hebben en u daar graag meer over vertellen.  

Bij binnenkomst heeft u het speciale 

proefglas (15cl.), dit boekje en twee 

munten voor uw eerste en tweede bier 

ontvangen. U kunt vanzelfsprekend 

munten bijkopen. De munten kosten 

€ 3,00. In dit boekje en bij de kramen 

staat aangegeven welk bieren elke 

brouwer tapt. 

Bij de bar van Scheltema zijn fris, pils en 

wijn verkrijgbaar. Hapjes zijn te koop bij 

de keuken van Scheltema ter in levering 

één of meer munten. 

Organisatoren Bas Koster (links op de 

foto; Bierproeverij op eigen wijze) en Frank van Leeuwen (rechts op de foto; 

ProKwadraat-Groepswijzer.nl) wensen u een genoeglijke middag waarbij 

de smaak van de geproefde bieren u zeker zal verrassen! Wij zien u graag 

terug bij de Jeneverwandeling op zondag 5 maart, de Lentebierwandeling 

op zondag 23 april, de SingelZomerbierwandeling op 2 juli of de 

Bokkenwandeling op zondag 5 november.

Proost!

Bierwandeling.nl
LEIDEN
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Brouwerij Breugem - Zaanstreek
www.brouwerijbreugem.nl

Het Breugem verhaal is begonnen in 2009 

door meesterbrouwer Patrick Breugem. 

Brouwer van het eerste uur. Brouwend sinds 

2004 bij onder andere bij De Prael, De Molen, 

Het Veulen & De Zeven Deugden. De basis 

van ons merk komt voort Patricks positieve 

levensinstelling. Na een ernstig ongeluk 

vocht hij zich terug en ging doen waar hij blij 

van werd: bierbrouwen. Rechtdoorzee en 

ongefilterd!

www.breugembier.nl

Festival-bieren 2023: Session 3% (Blond), Warme Groet 6,6% (Dubbel),                                                                                                                         

High Five 7,9% (Tripel), Handdruk 10,3% (Quadrupel).

Brouwerij Raven Bone Hill - Maassluis
Raven Bone Hill is een Maassluis-

brouwinitiatief met een eigen visie op 

bieren. Er zijn duizenden soorten bier op de 

wereld, en dat is niet genoeg. Er is behoefte 

aan lekkerder en moderner speciaalbier; 

eigenwijs bier met ballen dat Rockt en Rollt 

en waar je eerder inspiratie dan een kater 

van krijgt. 

www.ravenbonehill.nl

Festival-bieren 2023: Styx 7% (Dutch Strong 

Ale), Jolly Roger 6,66% (Black IPA) en Blood of Ida 10% (Russian Imperial 

Stout), Raven Bone Hill Blond 5% (Fruitig fris blond) en Black Peat RIS 8% .  
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X-Brewing - Katwijk
X-Brewing staat voor bieren met smaak die 

de grens opzoeken en er regelma琀椀g overheen 
gaan. Ongehinderd door geboden over bieren 

en s琀椀jlen brouwen wij over de top en uit 
balans. Dit wel met eerlijke produkten en 

zonder toevoeging van smaak- of kleursto昀昀en. 
X-Brewing: Meer smaak. Beers with an X.

www.x-brewing.com

Festival-bieren 2023: All The Leaves Are Brown 8% (Bokbier), Freaky 

Frosty 20% (Iks Bok), Pogue Mahone 4% (Irish Stout), Fruity Madness 6,5% 

(Ipa), Sky Is Grey 11% ( Imperial Vanille Milk), Burn The Stout To Bits 7,5% 

(Smoked Stout).

BE+ER - Haarlemmermeer
BE+ER is opgericht in 2014 door 2 vrienden, 

Erik Bakker (BE) en (+) Edwin de Redelijkheid 

(ER). Eerst begonnen als huurbrouwers, 

maar sinds 2017 produceert Edwin alle 

bieren eigenhandig. Dit doet hij bij diverse 

brouwerijen waaronder de Noord-Hollandse 

Bierbrouwerij in Uitgeest. Over smaak valt niet 

te twisten, maar de meeste van onze bieren 

hebben juist een twist! Proost! 

www.be-er.nl

Festival-bieren 2023: Eigenzinnige Herfstbok 6,5% (Bokbier), Larens Blond

5,8% (Blond), Tripel Saison 8,7% (Zware Saison), Centennial 8,5% (Weizen 

Doppelbock), Lust(r)um 10% (Quadrupel). 
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The Sisters Brewery - Utrecht

Als The Sisters Brewery hebben wij, Annamijn en 

Josefien samen met onze vader Wilfran Beijeman, een 

grote passie voor het brouwen van sterke ambachtelijke 

bieren. We willen niet alleen de binnen- en buitenkant 

van elke fles een kunstwerk maken, maar ook de mens 

op al zijn verschillende manieren en in zijn puurste vorm 

vertegenwoordigen.

www.sistersbrewery.com

Festivalbieren 2023:  Pchela 10,5% (Russian Imperial Stout), Brother Adam 

Barrel Aged Imperial Porter Rode Natuurwijn 10,5% (Grape Ale), Winterbier 

22/23 9% (Belgium Strong Dark Ale), Nectar Special Barrel Aged 10,7% 

(Barleywine Barrel Aged op Bois Terroir Cognac VSOP vaten), Mitsubachi 

’22, 8% (Blond met Vlierbloesem en Verveine).

www.bierwandeling.nl/bieruitje-groep

Bierevenementen voor een groep...

Ben je op zoek naar een leuk bierevenement voor een groep, maar is je 
groep te groot of passen de data van de evenementen van Bierwandeling je 
niet? Wij hebben een aantal leuke groepsuitjes beschikbaar:
 

• Bierwandeling op maat
• Proeverij bier kleine Nederlandse brouwerijen
• Historische bierwandeling gids + brouwerijbezoek
• Dé Bitterballenbiertocht 
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Bennebroecks Brouwerij - Bennebroek
De beer-designers van Bennebroecks brouwen bier 

met respect, passie en plezier voor het brouwambt. De 

bieren worden gebrouwen op ambachtelijke wijze met 

natuurlijke ingredienten. 

www.bennebroecks.nl

Festival-bieren 2023: Het Blonde Hert 5,5% (Blond), 

Het Hoppige Hert 6,5% (Ipa), Het Brute Hert 7,5% (Ipa), Het Edele Hert 
7,5% (Barley Weine), Het Gulzige Hert 4,5% (Lente Bok).

5 maart 2023 - Leiden5 maart 2023 - Leiden

J E N E V E R W A N D E L I N GJ E N E V E R W A N D E L I N G
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VRIENDEN VAN DE BIERWANDELING

Slijterijen
Bij onderstaande slijterijen is een zeer uitgebreid assortiment 

aan seizoens- en speciaalbieren te vinden:

De Bierwinkel, Hartesteeg 9, Leiden

Drankenhandel Leiden, Zeemanlaan 22b, Leiden

Slijterij Adegeest, van Beethovenlaan 19, Voorschoten

Uw Topslijter In de Hoftuin, Anjelieren 13, Rijnsburg

Restaurants

Na het Winterbierfes琀椀val Leiden een 
hapje eten?

Grand café Restaurant de Vriend (071-5133672)

Restaurant de Gaanderij (071-5133728)

BFF (071 513 6172)

Galerie Grand Café Leidse Lente (071-7370473)

Brasserie ‘t Wapen van Leiden (071-7854368)

Ook vriend worden? Bel 071-5233485.
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zo 23 april 2023  

Leidse Draaiorgeldag
zo 11 juni 2023

Biggg Singelparkfestival 
vr 8 en za 9 september 2023

Schemerstad
za 23 en zo 24 september 2023

100 Bruggenloop
12 november 2023

Biggg Festival

www.prokwadraat.nl

Nog meer leuke evenementen in Leiden...

De crew van het Winterbierfestival 
is u weer graag van dienst!
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Brouwerij BBL - E琀琀en-Leur
Brouwerij BBL is voortgevloeid uit liefde en passie 

voor bier en spijzen. Mooi speciaal bier zorgt voor 

gezelligheid en verbroedering van onze medemens. 

Brouwerij BBL brouwt voor iedereen die fan is van 

heerlijk bier en houdt van gezelligheid. De missie is 

het brouwen van bier dat net een tikkeltje anders 

is dan anders. Te gek en smaakvol bier met een 

eigenzinnig karakter.

www.brouwerijbbl.nl

Festival-bieren 2023: BBL Blond 6,2% (Belgisch Blond), BBL Tripel 7,9% (Tripel), 

BBL Smash 6,4% (IPA), BBL Quadrupel 10% (Quadrupel), BBL Coffeestout 

11,5% (Stout Imperial / Double coffee) en Quadrupel infused met eikenhout 

en ararat (Armeense brandy).

Brouwerij Ramses - Hooge Zwaluwe  
Ramses Bier heeft een missie en een passie: Eigenwijs bier 

brouwen voor de mensen die daar van houden. De bieren 

worden gemaakt met lef. Alle Ramses Bieren zijn single 

hop, de mout is Biologisch, de hop nog niet. Indien mogelijk 

worden lokale ingrediënten gebruikt. Zo heeft ieder bier een 

eigen, unieke, uitgesproken smaak en kan iedereen genieten 

van een of meer vloeibare snoepjes in zijn of haar glas. 

Proost!

www.ramsesbier.nl

Festival-bieren 2023:  Mom 11% (Rogge Stout), Willem Bordeaux 7% (Barrel 

aged Brown Ale), Wooly Bully 12% (Hop hash Quipa), Natte Droom 7,5% 

(Fresh hop Dipa), Luiaard 6,8% (CBD ipa), Naar de Haaien 7% (Scheepsbier 

rum, hout en zeewater), Koele kikker 7% (Blond met zubrovka wodka met 

reukgras).
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Brouwerij Poort - Nieuw Vennep

Sinds 2005 brouwt Edwin van der Zwet speciaalbieren. ‘Poort’ verwijst naar 

de Zuiderpoort, de straat waar de brouwerij is gevestigd.  Het bier wordt 

gebrouwen op traditionele wijze. Dit 

betekent dat alleen pure ingrediënten 

en geen overbodige of onnatuurlijke 

ingrediënten worden toevoegd.

www.brouwerijpoort.nl

Festival-bieren 2023: Poort Dubbelbock 8% (Dubbelbok), Poort Tripel 9% 

(Tripel), Poort Maaidorser 8,5% (Weizen Tripel).

Brouwerij Pronck - Leiden
Brouwerij Pronck brouwt bier op de manier waarvan zij vinden dat bier 

gebrouwen moet worden. Met zo puur mogelijke ingrediënten, zonder 

toevoegingen, zonder concessies aan kwaliteit. Bewust, eerlijk en met 

aandacht. Dat vinden zij belangrijk. Alle bieren worden bedacht, ontwikkeld, 

gebrouwen en gebotteld in hun brouwerij. Waar mogelijk gebruiken ze lokale 

grondstoffen, mout uit Zeeland en honing uit 

Leiden. Ze doen waar ze goed in zijn. Brouwerij 

Pronck brouwt eerlijke bieren met een eerlijk 

verhaal.

www.brouwerijpronck.nl

Festival-bieren 2023: Spieghelsbier 5,7% 

(Witbier met Sereh), Hortusbier 6% (Golden 

Ale gedryhopped met verse bloemen uit 

de Hortus), Nut Brown Ale 8,3% (verse Kastanjes) , Tripel 9% (lokale 

Lindebloesemhoning), Special Edition: Winter Stamgast 10,5% (Quadrupel 

infused met Cognac).
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Brouwerij de 12 Stuyvers - Hazerswoude

In 1646 werd er gestart met de bouw van het 

oudste gebouw van Hazerswoude, de kerk aan de 

dorpsstraat. Op het moment dat men aan de toren 

moest beginnen was het geld op. Om toch verder 

te kunnen bouwen bedacht de dominee een plan 

en vroeg hij de ambachtsheer van Hazerswoude 

om “tot laste van de tappers van iedere tonne bier 

twaalf stuyver te innen” om zodoende de toren verder af te kunnen bouwen. 

Op nog geen 200 meter afstand van deze kerk staat de brouwerij en het in 2023 

te openen proeflokaal, van Martijn de Zeeuw, brouwmeester en eigenaar van 

Brouwerij de 12 Stuyvers.

www.de12stuyvers.nl

Festival-bieren 2023: Winterbier 2022 8.5% (Winterwarmer), Moedige 

Margaretha 10% (Quadrupel), Roasted Tonka Stout 11% (Russian Imperial 

Stout), RasberryPie 6% (Fruited Sour), Heeren van Swieten 6.5% (Belgisch 

Blond), Moedige Margaretha Ben Nevis BA 10% (Quadrupel)

Dorpsbrouwerij Uzzewuzze - Roelofarends-

veen
Dorpsbrouwerij Uzzewuzze is een kleine 

brouwerijhuurder uit Roelofarendsveen. Net als de 

naam van de brouwerij vinden ook de namen van de 

bieren hun oorsprong in Veense bijnamen. De naam 

Uzzewuzze is afgeleid van de bijnaam van Veender 

‘Toon van Klink’. Toon kreeg deze bijnaam omdat hij 

nogal onduidelijk sprak, een beetje mompelend. 

www.uzzewuzze.nl

Festival-bieren 2023: Blomzoetje 5.9% (Blond), Pannekoek 8% (Tripel), 

Terrerre 10% (Imperial Stout), Stapallemachtig 10% (Quadrupel).
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RUIMTE VOOR UW SMAAKNOTITIES 
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