
 

 

  

 
 

KRUIKENZEIK  WEERLOOS BLONDJE OETELDONKER 

Bij carnaval hoor je eigenlijk 

gewoon ordinair pils te 

zuipen. Uit de “Kruikenstad” 

komt dit Kruikenzeik. Met dit 

biertje in de hand kun je 

lekker een beetje zeiken 

over de dingen die eigenlijk 

best in orde zijn. Zoals dit 

pilsje. Want ondanks dat er 

altijd wat te zeiken valt over 

pils of dat het in een blikje 

zit, is het toch eigenlijk 

verrekte lekker. Of nie dan! 

 

ALAAF….   

Een associatie met The Voice 

of Holland is snel te maken 

wanneer je de naam van dit 

biertje leest. Maar dit biertje 

komt niet uit Hilversum 

maar uit Breda. Eigenlijk 

moeten we zeggen “Ut 

Kielegat”. Breda staat 

bekend om haar optocht op 

de maandag. Er wordt 

gezegd dat deze de mooiste 

is van Nederland. De 

allereerste carnavalsoptocht 

dateert uit 1823. Met het 

idee om met gekke figuren 

de keizer te kakken te 

zetten. DUS…… PROOST! 

Zeg je carnaval, dan zeg je 

feest in Den-Bosch ofwel 

“Oeteldonk”. Dit is de meest 

populaire carnavalsstad in 

Nederland. De Oeteldonker 

is dan ook een bijzonder 

populaire biertje in een 

bijzonder kostuum, namelijk 

rood (red ale), wit 

(schuimkraag) en geel (pils). 

Oja, de Boris Johnson 

kostuums zijn dit jaar niet 

aan te slepen in Oeteldonk. 

Met dit kostuum kun je 

zonder geldige reden naar 

elk illegaal feestje. CHEERS 

Bier: Pils 5%  
Brouwer: Kraftbier Tilburg  
 

Bier: Blond 6% 
Brouwer: St. Joris 

Bier:  Red Ale 6,11%  
Brouwer: D’n Droak  
 



 

 

Limburg mag natuurlijk niet 

ontbreken in dit pakket. Met 

De Maltezer hebben we een 

biertje uit “Meestrech” 

weten te bemachtigen. 

Carnaval wordt in 

Maastricht voornamelijk 

buiten gehouden. De 

Limburgers staan bekend 

om de mooie kostuums die 

ze veelal zelf maken. De 

creativiteit zie je ook terug 

komen in dit biertje. Een 

biertje waar zoet en bitter 

hand in hand gaan! GENIET!    

      

Dit vaccin uit het Brabantse 

“Peejenland” helpt de kater 

van het niet doorgaan van 

carnaval verminderen.  

 

Hoe het vaccin te gebruiken:  

Pak de fles in je hand en 

neem het gele vocht oraal in. 

Het geheel in één  

opdrinken, maar maximaal 

in twee slokken. Regelmatig 

deze handeling herhalen 

met hetzelfde vaccin helpt. 

Let op  bijwerkingen als 

aanvullende dorst en 

wartaal. STERKTE  

De lichtstad en naar eigen 

zeggen de gekste stad van 

Nederland is tijdens carnaval 

omgedoopt tot “Lampegat”. 

Dit gat staat dan een paar 

dagen op zijn kop. In dit 

pakket zijn de brouwer, het 

biertje en de carnaval aan 

elkaar gekoppeld. Hoe leuk. 

  

Oh ja, het getal elf is 

onlosmakelijk verbonden 

met carnaval en wordt het 

gekkengetal genoemd. 

Vandaar de kreet (?!?):   

EINDHOVEN DE GEKSTE…. 

Niet schrikken van het hoge 

alcoholpercentage!!!! Deze 

jongen uit Oss drinkt echt 

makkelijk weg. Van dit 

biertje gebrouwen in 

“Ossekoppenrijk” krijg je 

zeker geen houten kop.  

Dus de volgende dag 

absoluut geen ergernis of 

wel nondeju of wel de 

carnavals katholieke kreet 

godverdomme.      

GENIET EN ALAAF…. 

CARNAVAL’S VACCIN NON DE JUS! 
 

NONDEJU 
 

DE MALTEZER

Bier: Trippel 8% 
Brouwer: ‘t Meuleneind 

Bier: Trippel 8,8%  
Brouwer: 100 Watt 

Bier: Grand Cru 11,5%  
Brouwer: Muifel

Bier: Amber 6.5%  
Brouwer:  
Stadsbrouwerij Maastricht


