


Ja ja, we hebben jullie ook gemist. 
De afgelopen twee jaar hebben we 
geprobeerd er toch nog iets van te 
maken, maar helaas kon uiteindelijk elke 
idee voor een eventuele corona-editie 
de prullenbak in. Voor het zesde Schuim 
Bierfestival zijn we neergestreken op een 
nieuwe locatie maar daar smaken de 
bieren natuurlijk niet minder om! Aan de 
opzet hebben we weinig veranderd: een 
festivalglas, wat muntjes, bier uitzoeken 
en proeven maar (pink omhoog hè). 
Wijn en fris voor tussendoor (en/of voor 
de niet speciaalbierdrinkers) haal je dit 
jaar binnen aan de bar bij Kunstmin. 
Mocht je stiekem zin hebben in een 
klein pilsje dan kan dat eveneens binnen 
bij Kunstmin worden gehaald. (LET 
OP, voor alles wat bij Kunstmin wordt 
gekocht geldt PIN ONLY, dus geen 
munten!)

Dit jaar hebben we geen speciaal 
gebrouwen Schuim-festivalbier, alle 
aandacht gaat daarmee naar de 

brouwers! En wat hebben we een fraaie 
line-up dit jaar. Het mag gezegd worden 
dat we er erg trots op zijn. Een mooie 
mix brouwers met een leuke lijn aan 
bieren. We hopen dat het je allemaal 
mag smaken! 

Een nieuwe locatie vraagt ook om een 
nieuw plan van aanpak. We hebben 
geprobeerd leuk om te gaan met de 
beschikbare ruimte en zullen vandaag 
opgedane ervaringen meenemen 
voor toekomstige edities. Het gras is 
zover als mogelijk schoongemaakt en 
is begaanbaar tijdens het evenement. 
Tevens hebben we een aantal water-
werende picknick-kleedjes door Velvet 
Music Dordrecht beschikbaar gesteld 
gekregen die vrij kunnen worden 
gebruikt. Deze kunnen gratis worden 
opgehaald bij de muntenstand en 
opnieuw worden gebruikt.

Het eten wordt dit jaar verzorgd door 
Kunstmin en drie foodtrucks met een 
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heerlijk divers aanbod. Kunstmin geeft 
de mogelijkheid tot het bestellen van 
een borrelplankje. Tour de la Frite 
maakt dagverse patatten, Falafval 
verzorgt heerlijke broodjes falafel en 
Baaria Pizza on the Road serveert 
vanuit een omgebouwde paardentrailer 
overheerlijke steenovenpizza’s! (Voor 
alle foodtrucks geldt ook PIN ONLY, hier 
dus geen munten.)

Let op: de taps sluiten om 19:45 uur, 
zodat we om 20:00 uur kunnen 
beginnen met het opruimen van het 
terrein. Voor wie laat begonnen is of 
voor diegene die nog niet genoeg heeft 
gehad van al het biergeweld (en wellicht 
morgen een vrije dag heeft) hebben 
we een leuke samenwerking met Café 
de Tijd, die de officiële Schuim-after 
verzorgd. Enkele bieren van vandaag 
staan bij hen op tap en je kunt er je 
Schuim-glaasje laten vullen om door te 
gaan met proeven!

Vergeet je voor je het terrein verlaat 
alsjeblieft niet te stemmen op het 
lekkerste bier van Schuim 2022? De 
stemformulieren zijn bij de kassa 
te verkrijgen of scan de QR-code 
en stem digitaal. Het winnende bier 
is de komende tijd te verkrijgen bij 
onvolprezen Café De Tijd, Lokaal voor 
Bieren op de Voorstraat 170.
En tenslotte: wil je meer informatie of 
op de hoogte blijven van de activiteiten 
van Schuim Bierfestival, bekijk dan onze 
nieuwe website www.schuimbierfestival.
nl,  de Facebookpagina of Instagram. 
Op alle voorgenoemde kanalen zal ook 
de winnaar van de bierverkiezing snel 
bekend worden gemaakt. 

Veel proefplezier gewenst,
Rob, Peter Paul & Alex
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BIEREN
Ebontree, Dordrecht

FennelWeiss Weizen met groene thee 5,5%

Reparatiebier IPL 5,8%

Thuredrith Fris hoppig blond 5,8%

Dordtse Passie Mango-Passievrucht 
spour

5,8%

Bockekop Bockbier 7,5%

Smoked Bock Rookbock Lapsang 
Souchong

7,5%

Dark Ale Quadrupel 9,0%

Cocolicouis Chocolade-kokos 
pastrystout

10,0%

Brett-Port Rogge 
Stout

16 maanden port BA 10,8%

Dark Ale BA 2022 6 maanden Wild Turkey 
Bourbon

Primeur op
SCHUIM 2022!

Dark Ale BA 2022 6 maanden Woodford 
Reserve Borubon

Primeur op
SCHUIM 2022!

White Dog Brewery, Dordrecht

KeesHond New England IPA 6,0% Brouwerij Kees collab

Westie Of The Tulips Imperial / Double NEIPA 
/ Hazy

8,0% Dogma Brewery collab

Choo Choo Chug Train New England Double 
IPA

8,5%

A Tad More Nelson New England Double 
IPA

8,5%

Kaapse Dog New England Double 
IPA

8,5% Kaapse Brouwers 
collab



Nevel Wild Ales, Nijmegen

Krisp Tsjechische Pilsner 5,6% met wilde huiscultuur

Erve Wilde IPA 6,5% met lokale cascade

Twijg Wild blond bier 5,0% met verveine

Aard Houtgerijpt wild bier 5,7%

Halm Houtgerijpt wild bier 5,3%

Purper Houtgerijpt wild bier 4,5%

Glinster Houtgerijpt wilde cider 7,4% van historische 
Hoogstam appels

Vurig Houtgerijpt wild bier 5,6% met abrikoos en 
Szechuanpeper

ROTT. Brouwers, Rotterdam

ROTT. Ride Non Alcoholic IPA 0,3%

ROTT. droom Hazy IPA 6,4%

ROTT. lesser Hoppy Saison 6,5%

ROTT.vriend Blond 6,7%

ROTT. Festival 
Speciaal 2022

Barleywine 10,0%

ROTT.jambo Pastry Stout 10,2%

ROTT. Wisselkraan

Brouwerwij Solaes, Sommelsdijk

Sas Citra Pale Ale 4,7%

Klein Verzet Blond 6,0%

Delta Black IPA 7,0%

West Coast IPA 7,4%

Manezee II American Barleywine 12,0%

Halve Maan Pecan Stout 12,0%



Brouwerij De Kromme Haring, Utrecht

Gooische Haring Alt 5,2% met rogge

Griset Dy-hopped Grisette 4,0%

Cuttlefish TROIS Session IPA 4,0%

Dusky Sour session IPA 4,0%

Warmouth Bootleg NEIPA 6,5%

Les Perles Du Homard Saison forte 8,0%

Coelecanth Imperial Chocolate Stout 10,0%

Van Moll Craft Beer, Eindhoven

Langharig Tuig Hoppy Weizen 5,5%

Kiss From a Rose Witbier 6,0% met lychee, limoen en 
rozenwater

Doerak American IPA 6,2%

Toewijding Belgian Blonde 6,5%

Opgebokt Chocolate Doppelbock 7,5%

Jazz Age Imperial IPA 8,4%

Barrel Aged bieren op wisseltap

Mycroft Bourbon BA Sour Porter 7,2%

Piece De Resistance White Wine BA Vin de 
Saison

10,5% gerijpt op Domaine 
Pélaquié witte wijn 
vaten

Don Logan PX Sherry BA Imperial 
Stout

11,0%

Bon Voyage Pineau des Charents BA 
Imperial Stout

11,0%



Tour de La Frite, Utrecht
Waarom moeilijk doen als het makkelijk 
kan?! Inmiddels voor de vierde keer 
ten tonele op Schuim Bierfestival: 
Tour de la Frite. Het bekende recept: 
verse dag- en handgesneden friet van 
biologische aardappelen, geserveerd 
vanuit hun Peugeot J9. Heerlijk met de 
zelfgemaakte sauzen!

Baaria Pizza on the Road
Giovanni en Noortje brengen een klein 
stukje Italië naar het Kunstminplein! 
Deeg voor de pizza’s wordt door 
Giovanni zelf gemaakt. Dit in combinatie 
met de houtgestookte steenoven 
zorgen voor een echte authentieke 
Italiaanse pizza om je vingers bij af te 
likken!

Falafval, Rotterdam
FALAFVAL is de strijd aangegaan tegen 
voedselverspilling. Ze maken namelijk 
falafel van reststromen en overschotten 
ofwel ‘’afval’’ groenten die ze opkopen 
bij lokale voedselproducenten. En zo 
wordt de één zijn afval, de ander zijn 
falafel en houden ze de voedselketen 
transparant en kort. Falafval duikt op 
steeds meer plekken (terecht) op en 
we zijn heel blij een podium te kunnen 
bieden aan deze jonge, duurzame 
ondernemers! Moet je proeven!

Kunstmin
Kunstmin hanteert hun reguliere kaart. 
Dat betekent dat je binnen aan de bar bij 
Kunstmin een heerlijk bittergarnituurtje 
kunt bestellen voor bij je speciaalbiertje!

Ook de bierverkiezing is toe aan de 6e 
editie. We horen graag weer wat jullie 
het lekkerste biertje vonden dat werd 
verkocht op het festival. Het is aan jullie 
wie de opvolger wordt van Pelgrim’s 
Mayflower Tripel (2015), Slot Oostende’s 
Gouden Gans Tripel (2016), Big Belly’s 
Bockenreyder (2017),  Ebontree’s 
Smoked Bock (2018) en White Dog’s 
Cloud batch#1 (2019).  

Bij de kassa zijn extra formulieren te 
verkrijgen en er kan digitaal worden 

gestemd! In de week na het festival 
tellen we de stemmen zodat we de 
winnaar uit kunnen roepen. Dit jaar zal 
het winnende bier een nader te bepalen 
periode te verkrijgen zijn bij Café de 
Tijd, Lokaal voor Bieren. Hou daarvoor 
de Facebook van Schuim Bierfestival en 
Café De Tijd, Lokaal voor Bieren in de 
gaten.

Let op dat je naast de brouwerij ook 
het specifieke biertje aangeeft op het 
stemformulier.

FOOD (PIN ONLY)

BIERVERKIEZING



HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 
 – Je koopt je festivalglas aan het begin van het evenement, dit glas is nu van jou. Draag 

er zorg voor en laat het niet teveel slingeren, het is zonde om datgene kwijt te raken 
dat je nodig hebt om een speciaalbiertje te kunnen nuttigen. Na het evenement mag 
je het glas meenemen.

 – Op last van de politie mogen wij onder geen beding festivalbezoekers met 
alcohol het evenemententerrein laten verlaten. Doe je dit toch dan word je hier 
op aangesproken door een van onze vrijwilligers. Wij doen dit op instructie van 
Handhaving Dordrecht.

 – Ga netjes om met het festivalterrein en deponeer zoveel mogelijk je afval in de 
daarvoor bestemde afvalcontainers. Is hij vol? Soms zien we dit in de drukte over het 
hoofd. Attendeer daarom indien nodig een van onze vrijwilligers en probeer het bij 
een andere bak.

 – Toiletten vind je dit jaar in het gebouw van Kunstmin. Ben je hier nog nooit geweest? 
Je betreedt het theatercafé rechts van de DJ en steekt schuin over naar achter. 
Aldaar ga je door de deuren en volg je een klein stukje de foyer, links de trap af en 
voila!

 – Gras is vandaag schoongemaakt en te betreden voor Schuim-bezoekers. Tevens 
hebben we beperkt  water-werende kleedjes beschikbaar waarmee je plaats 
kunt nemen op het gras. Probeer het gras zoveel mogelijk schoon te houden en 
bijvoorbeeld sigarettenpeuken bij je te houden en op een later moment weg te 
gooien in de daarvoor bestemde afvalbak.

 – Schuim is een gezelligheidsfestival! Dus laten we boven alles vooral genieten van 
en met elkaar en een speciaalbiertje. Let op jezelf, een ander en volg indien nodig 
instructies op van onze vrijwilligers. Iedereen doet alles met de volle honderd 
procent inzet.



De organisatie van Schuim 
bedankt graag allereerst 
onze geweldige vrijwilligers! 
Tevens een dankwoord aan de 
gezellige brouwers die vandaag 
onvermoeibaar biertjes tappen 
en toelichten. Ook danken wij DJ 
Total Rico voor zijn onfeilbare 
muziekkeuze. Daarnaast Velvet 
Music Dordrecht, De Tijd; Lokaal 
voor Bieren, Tour de la Frite, 
Falafval, Baaria Pizza on the Road, 
Het Magazijn, FotoFilmFabriek, 
het Evenementenbureau, de 
Gemeente Dordrecht, natuurlijk 
Schouwburg Kunstmin en 
personeel!

En niet te vergeten: jou! Voor 
het compleet maken van 
deze dag. Zonder bezoekers, 
geen evenement. Zonder 
speciaalbierproevers geen Schuim 
Bierfestival! 

BEDANKT!

ZONDAG 25 SEPTEMBER
20.00 - 01.00 UUR
DE TIJD VOORSTRAAT 170
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Velvet Music Dordrecht 
Voorstraat 180




