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GLEUVENGLIJDER CORONACHECK-APP BOKS 

Bij een typisch Amsterdams 

biertje hoort natuurlijk ook 

typische Kroegpraat van een 

Amsterdams niveau. En 

welke Amsterdammer heeft 

het afgelopen jaar voor de 

nodige praat gezorgd? Dat is 

natuurlijk onze enige echte 

gleuvenglijder André Hazes 

jr. Wanneer wij de dames 

Bridget Maasland, Monique 

Westenberg en Sarah van 

Soelen noemen, dan is voor 

jullie een verdere toelichting 

overbodig.   

Ook wij ontkomen niet aan 

corona en de bijbehorende 

maatregelen. In de 

zoekopdrachten van Google 

rondom het coronavirus was 

“CoronaCheck-app” dan ook 

de meest populairste 

zoekterm. De kroegen mag 

je nu alleen nog maar naar 

binnen met de app. Wij 

bezorgen jullie het bier 

gewoon thuis zonder jullie 

app te checken. Proost!  

Mark R. te D-H blijft tijdens 

elke persconferentie de  

basisregels herhalen. Was 

vaak en goed uw handen, 

houd 1,5 meter afstand, blijf 

bij klachten thuis en zorg 

voor frisse lucht. Onze 

basisregels voor jullie zijn: 

blijf vooral thuis en geniet 

van ons bierpakket.  

Een “boks” op het leven!      

Bier: Blond 5.5%  
Brouwer: De Eeuwige Jeugd  
 

Bier: Tripel 8% 
Brouwer: ‘t Meuleneind 

Bier: DIPA 8.1%  
Brouwer: Breugem  
 



 

 

Het koningshuis mag 

natuurlijk niet ontbreken in 

dit overzicht. Op 7 december 

is Amalia 18 jaar geworden. 

Absoluut een hoogtepunt. 

Maar de Kroegpraat ging dit 

jaar over haar zusje Alexia. 

Dit vanwege haar schaars 

geklede kiekjes op het 

wereld wijde web. Vanwege 

de strenge mediacode 

hebben we een link naar de 

foto’s achterwege gelaten. 

Jullie moeten het doen met 

dit lekkere bittere biertje.      

Sommige politiek leiders 

hebben in 2021 niet overal 

een actieve herinnering aan. 

Zo liever waarschijnlijk ook 

niet aan de Toeslagenaffaire, 

waarbij gedupeerde ouders 

ten onrechte in de schulden 

kwamen door onze vrienden 

van de Belastingdienst. 

Daarvoor is natuurlijk geen 

enkel goed excuus. Gelukkig 

kunnen wij het wel voor 

jullie leuker maken! Geniet.  

De Dikke van Dale definieert 

oproer als verzet van een 

groep mensen tegen de 

overheid.  Niet alleen het 

Malieveld was dit jaar het 

toneel van oproer. In heel 

Nederland werden heftige  

demonstraties gehouden, 

met name tegen de 

coronamaatregelen. 

Volgens ons kun je veel 

beter rustig een Oproer 

biertje drinken en wat slap 

ouwehoeren.   

Februari 2021 stond in het 

teken van koning Winter. Na 

jaren geen natuurijs in 

Nederland van deze omvang 

te hebben gezien, konden 

massaal de ijzers weer uit 

het vet gehaald worden aan 

het begin van dit jaar. Bij 

dergelijke koude 

temperaturen hoort dit 

passende biertje die je 

heerlijk voor de open haard 

kan opdrinken. Een 

berenvelletje mag jezelf 

regelen.     

GOED EXCUUS OPROER 
 

BIRD APRES KIVIT 
 

TRIPEL A

Bier: Bokbier 6,5% 
Brouwer: Goed Excuus 

Bier: Cold IPA 7%  
Brouwerij: Oproer Brouwerij

Bier: Winterbier 8.6%  
Brouwer: Bird Brewery

Bier: Tripel 8.5%  
Brouwer: Het Paleisje


