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VOORWOORD
DEREEDEURPER

Seizoen 2011/2012
Het seizoen 2011/2012 loopt ten einde en de voorbereidingen voor
seizoen 2012/2013 zijn al volop aan de gang! Sterker nog: Amicitia is
al op de hoogte van de carnavalsavonden voor 2014!
Ook dit carnavalsseizoen is weer voorbij gevlogen, hlet begon op
de mooie datum 11-11-11 met onze Prins Zotte Mathot en zijn
hofdames Debby en Denise. Er was weer volop gepould, met dit jaar
een recordaantal! Dan blijkt toch maar weer dat een nieuwe Prins
en hofdames iedereen lekker bezig houdt. Na de Pronkzitting was
het kerstgala dat dit jaar verrast werd door een heuse flashmob.
Ongeveer 80 personen hadden de dans ingestudeerd en die kwam
spontaan die avond ten uitvoering. En ook de thema-avond met
voor de 2e keer het zwerversbal als thema viel goed in de smaak.
Allemaal lekkere opwarmertjes voor het grote weekend. Want zo
kijk je uit naar het grote weekend met 4 dagen feest en voor je het
weet is het feestweekend weer over. Gelukkig is er dan altijd nog de
Midsummernight die het lange wachten op een nieuw feestseizoen
doorbreekt. En ook voor het bestuur, dat nu uit 9 man/vrouw bestaat,
vliegt de tijd. De vergaderingen zijn vaak Lang, maar erg gezellig en
als alles dan op rolletjes loopt, geeft dat juist weer extra motivatie.
Belangrijk is natuurlijk dat alle Leden het naar hun zin hebben bij De
Reedeurpenarren. Tot nu toe stijgt het ledenaantal elk jaar en worden
ook de avonden druk bezocht. Mocht je dit nu lezen en bedenken dat
er wel wat dingen beter/anders kunnen bij De Reedeurpenarren, dan
horen we dat natuurlijk altijd graag, want ook wij horen niet alles!
Je kunt dan mailen naar bestuur@reedeurp.nl. Daarnaast kan de
carnaval niet bestaan zonder de vete vrijwittigers. Vete verenigingen
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hebben te maken met te weinig vrijwilligers, maar wij mogen absoluut
niet klagen. Wij zijn heel blij met iedereen die zijn steentje bijdraagt!
Zo maken we het mét iedereen vóór iedereen leuk!
Helaas is het niet altijd feest, want in april hebben wij afscheid moeten
nemen van ons Erelid Gert Lindhout. Erelid word je niet zomaar bij
onze vereniging; Gert is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij
de Reedeurpenarren. Zo is hij medeoprichter van onze vereniging,
is 11 jaar lang president geweest en heeft hij ook jarenlang in het
bestuur gezeten als penningmeester. Het is mooi om te zien dat vele
Reedeurpers afscheid hebben genomen van Gert, wij allen zullen zijn
gezelligheid en aanwezigheid zeker missen. Laten we met elkaar
weer gaan genieten van een nieuw carnavalsseizoen. Wij wensen
iedereen veel succes met alle voorbereidingen om er weer een
geslaagd seizoen van te gaan maken!

Alaaf

Bestuur
Dirk Vergeer, Toine Vermeulen, Charles Stoopman,
teonie Bitter, Daan van der Wolf, Raynwn van Dijk, Rob
Verweij, André Vergeer en Laura van Delft
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Systeembeheerders
Brent Verkerk
Joppe de Scheppei
Richai

Petcommissie
Gijs Hogenetsl

irles Stoopman

Bouwcomniiigue^
Raad van Elf

Buorgers Coordinator
Gepke van Wijngaard

Verslasseuers
Marian van Deesl
Marlien van Leeuwen

Beiorgers
Judith Week
Dirk Verge
Katinka & Hans Bunnik
Arian van Buuren

.Jotanda de Jong.
Fam Uvten/vijk
PauLien Kwakemaak
Debby Vermeulen
ELLen v.d. Made
MereniQue v.d. Made

Ingrid de Jong
Simone vd Werf
Lizette van Zoest

Rene/Paula HogeneLst
Marielle van Wognum
Dorien v/d Wer

Optochtcommissie
Charles Stoopman
Daan van derWotl
Richard de Jono
Bart van Veen
Arian van Zoesl
A/iro van der Wer
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STEKELBAARS 2011

De Orde van de Stekelbaars

't Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
Vfïe vangt die Stekelbaars, wie kan er xo goed vissen?
We zoeken dit jaar naar een persoon,
Xo veeliijdig en creatief, dat is echt niet gewoon.
Als jongste telg van een Reedeurper gezin van het allereerste uur,
Het Seschopt tot 8 jaar lang lid van ons bestuur.
Als taken: de Prinsencommissie en het Secretariaat,

Ik kan inmiddels wel verklappen dat het om een dame gaat!
In de optocht zien we haar altijd meerijden,
Met een leuk idee, prachtige outfit en een grote groep meiden.
Als ex-hlofdame nodigt ze de nieuwe Hoffies uit en staat ze deze bij,
Met raad en daad maar de jurkenjacht hoort daar ook bij.
En de laatste hint die ik aan u geef:
Zowel haar pa als schoonpa heten Eef!
Mooier kan je toch niet wensen, ik wil je erg graag bedanken,
Kom maar gauw naar voren want ik begin rowat te janken.
Dames en heren laat het nu maar horen, en dat mag best een beetje woest,
De Stekelbaars gaat dit jaar naar niemand minder dan Monique van Zoest

11
<*!»N>**^

{,'-•*•«

v,-'^ fc:

  ^. ,><«»

sws

^

^^ê A
i

•:ji

J

www.reedeurp.nl 17



IHTERVIEW
OMA CAPTEIN, OUDSTE LID

HaamOMACAPTEIN
Geboren 17-11-1918

Geiin

DRIE DOCHTERS
TWEE ZONEN EN

11 KLEINKINDEREN
Ud sinds

1973
Hofdame geweest

(NOG) NIET
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â;

s ^
«̂

www.recdeurp.nl | 8

^^£
<0'

â
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Stof doek laten vallen en c^nieten
'Leo van Leeuwen, Harrie Verkteij, Richard de Jong,

Nick Lindhout, Aad de Wit, Henk Uiterwijk..", ademloos
luisteren we naar alle namen van prinsen die onze
carnavalshistorie rijk is. Sinds de oprichting van de
Reedeurpenarren in 1973 heeft ze maar één keer de
polonaise overgeslagen. We praten met niemand
minder dan het oudste lid van de Reedeurpenarren:
"Oma Captein". Ze is niet alleen trotse ontvanger
van de 'Orde van de Reedeurpenarren', maar ook
carnavaller van het eerste uur. "Dirk Vergeer zocht
enthousiaste zaalvullers' voor de oprichting van
een carnavalsvereniging in Reeuwijk, dus wij waren
er natuurlijk bij!" Volgens mevrouw Captein startte
de Reedeurpenarren met één vrijdagavond: de
Pronkzitting. De Pronkzitting was (en is nog steeds]
een echt uitje voor de gehele familie Captein, waar
- zoals bij vele Reedeurpenarren - het gehele jaar
naar uitgekeken wordt. Het begint dan ook al vroeg te
kriebelen: "Het is ieder jaar weer een verassing wat er
komen gaat!".

in haar nopjes met kleindochters Anouk en later Jorien
Verklei] als hofdames, dat maakte dat ze nóg eerder
voor de deur stond bij de 55+ carnaval. Misschien
zorgt dochter Lizette ook nog wel een keer voor een
verassing als hofdame? Ook alvoelt Lizette zichzelf hier
een 'te oud hert' voor, wij verwachten haar komende
jaren nog wel een keer onder de paraplu vandaan te
zien komen!

Vooraan bij de 55+-carnaval
Sinds het opstarten van de 55+ carnaval is mevrouw
Captein van de partij. Bij de oprichting had deze (bijna)
94-jarige vitale dame namelijk Sarah allang gezien. De
term enthousiast' is een understatement voor haar

passie voor de carnaval. Ze staat op zaterdagmiddag
als eerste op de deur te kloppen bij carnavalspaleis
Amicitia. Vroeger stond oma Captein heel lang in de
kou,maar nu gaat de zaal al eerder open zodat ze naar
binnen kan. "Ja, ik wil er altijd drie kwartier van tevoren
zijn, want dan kan ik vooraan zitten. En ja, als ik daar
dan weer op mijn favoriete plekje zit voet ik me toch wel
als Wilhelmina op de troon". Dit vaste plekje houdt ze

'Er is maar één Dorp: vreugde en verdriet,
ze zijn er allemaal voor je
Grootste mysterie van het Jaar
Ondanks de jarenlange ervaring die oma Captein heeft
opgedaan met het pau Len va n prinsen hofdames, is ze er
voor komend carnavalsseizoen nog niet uit. Misschien
wel Cor Streng waar ze al jaren op gegokt heeft, maar
helaas nog zonder geluk. "Ik heb wél een aantal keren
de poule gewonnen." vertelt ze trots. Zowel bij prins
Ouwe als bij Arie Sluijs ging deze feestganger er met
de pot vandoor.

Bijzondere herinneringen
Hoogtepunt van al deze geweldige carnavatsjaren was
toch wel de verschijning van schoonzoon Eef als 'Prins
Carnaval'. Natuurlijk had mevrouw Captein wel een
vermoeden, maar alsnog was dit de leukste verrassing
ooit! Ook al is ze zelf nooit hofdame geweest, carnaval
hoort bij de familie Captein. Ze was dan ook helemaal

tot lang na het einde van de show bezet, als ze na haar
patatje mét door Tiny - met frisse tegenzin - naar huis
wordt gebracht. Mevrouw Captein pleit dan ook voor
een Langer programma bij de 55+, want gezelligheid
kent geen tijd! Wat oma Captein het meest bijzonder
vindt aan deze carnavalsmiddag? "Het is geweldig dat
er naast de oudere mensen ook zoveel jongere mensen
meedoen aan de 55+, oud en jong is één geheel".
Ondanks haar carrière als hardwerkende huisnaaister

die vroeger in twee dagen een trouwjurk in elkaar zette,
heeft ze geen eigen boerenkiel. Gelukkig zal ze haar
rode sjaaltje niet gauw vergeten, want deze hoort bij
het jaarlijkse ritueel.

Geluksvogel
Bij de Loterij heeft ze een keer een weekend Center
Pares gewonnen. "Ja, dit is al heet wat jaren geleden



want de eerste kleinzoon Rogier was toen
net geboren", vertelt ze. Daarnaast vertelt
mevrouw Captein ook een spannend verhaal
over haar strijd om een nieuwe radio-
installatie. Hiervoor moet ze wel eerst
het 'Toren van Pisa'-spel winnen van haar
tegenspeler die ook de hoofdprijs claimde.

Méér zoals verwacht was mevrouw Captein
deze meneer te slim af en ging zij er met
een nieuwe aanwinst vandoor. "Henk won
toen ook nog eens de TV, dat waren nog eens
prijzen!", aldus mevrouw Captein.

Optocht
Mevrouw Captein heeft zelf nooit aan een
praalwagen gebouwd, maar kijkt wel ieder
jaar verwonderd naar al de pracht en praal
bij de optocht. De vrijdagmiddag van het
carnavalsweekend haalt kleinzoon Rob van
Zoest haar op om bij zijn kar te kijken. Voor
haar verhuizing naar hartje Dorp' woonde
oma Captein tegenover de bouwplaats bij
familie Dofferhof aan de MiddeLburgseweg.
Het zal u dan ook niet verwonderen dat
onze karrentiefhebster op zaterdagochtend
voor dag en dauw al wakker was om de
kar van kleinzoon Rob uit te zwaaien. "Als
de kar dan wegreed zei Rob "Petje af voor
oma" en de gehele carnavalsgroep deed dit
dan, geweldig!" Daarna - vergezeld door
dochter Tiny en haar groene feesthoedje
- vliegensvlug richting Edelman om de
andere karren van top tot teen te kunnen
bewonderen!

Kerkmis
Zoals bij ieder bekend, is er sinds een
aantal jaar op zondagochtend een heuse
carnavalsmis. Ook daar staat mevrouw
Captein als eerste op de stoep. Zo houdt ze
vooraan altijd een ruime plek vrij, zodat - als
ze wil - er nog iemand aan kan schuiven in
de bomvolle kerk. "Wat ik prachtig vind is
dat zelfs bij het sacrament van het brood
iedereen helemaal stil is, zelfs alle kleine
kinderen."

Zondagmiddag gaat ze naar het café tot
een uurtje of vijf waarna ze naar huis wordt
gebracht. Maandagmiddag gaat ze ook
traditiegetrouw even naar onze collega's
van de Krooshappers om optredens van de
dansmariekeste kunnen zien.

Er is maar één Dorp
Als we mevrouw Captein vragen wat er nu
zo bijzonder is aan Reedeurp horen wij de
volgende wijze woorden, die velen van ons
zullen delen: "Er is maar één Dorp: vreugde
en verdriet, ze zijn er allemaal voor je. Want
dan kom ik daar als oud wijffie aanlopen
bij Amicitia en er is altijd wel iemand die
even helpt en insteekt, dat is toch uniek. In
bijvoorbeeld Gouda kijkt er niemand naar je
om, hier heb je de saamhorigheid". Kortom,
alom lof voor het Dorp en Gouda kan een
bezoekje van oma wel vergeten.

.^.'Y

Tijd voor de koppensnellers:

Kaas of worst?

Kaas natuurltik,

Dansen of hossen?

Ik houd wel van een dansje. Vroeger gingen
we vooreen kwartje naar dansles op zondag

Pronkzitting of55+?
"Ja toch wet de Pronkzitting.

Dorp of Oud-Reeuwijk?
Gewoon Dorp, geen Oud-Reeuwijk.

Bessen of advocaat?

Een advocaatje. Ik dronk altijd bessen, maar
op doktersadvies moest ik hier 4 jaar geleden
mee stoppen. Een advocaatje was beter
volgens de dokter.

Hakken of laarzen?

lakken. Ik heb wel laarzen aan gehad mei
het stukje toen Anouk hofdames was samen
met Lizette en Tinv. toen waren we als
Doldermeiden

Als afsluiter nog dé hamvraag;
Wat is uw geheim om zo vitaal te blijven? Ja
dat is niet echt een geheim, gewoon blijven
ademen en zodra er iets leuks te doen is.

de stofdoek laten vallen en genieten!" Met
deze prachtige woorden willen wij onze
'Wilhelmina van de carnaval' bedanken en wij
hopen natuurlijk dat ze nog vele jaren vooraan
op haar favoriete plekje zal zitten. Als je het
nu zelf ook gezellig lijkt om zelf eens met het
oudste lid van de Reedeurp te kletsen, voel
Jezelf dan uitgenodigd, want deze praatgrage
dames is altijd in voor een advocaatje en een
babbeltje.

Wij zeggen
- 55+ carnaval

- eerste n

- rood sjaaltje
- met een advocaatje.
Kan niet missen!
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Recdeurp bedankt
Kien & Tïneke

voorde
goede jaren !

WITGOED . INBOUWAPPARATUUR • TV&AUDIO • REPARATIE

Groot assortiment,
prima service

Bij Radio van Dijk heeft u ruime keuze: TV & audio,

witgoed, inbouwapparatuur en meer. In onze show-

room adviseren wij u rustig en uitgebreid.
r

Alle apparatuur wordt bij u thuis geleverd.
Wij installeren en geven bedieningsinstructie.

ïKom langs in onze showroom en maak kennis met het
assortiment en de service van Radio van Dijk. (J
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Radio van Dijk
zeer groot assortiment
veel artikelen op voorraad
persoonJijke bediening

• instaliatie en instructie thuis

' eigen technische dienst
Service van de zaak

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel(0182) 39 33 66 ||;t.:J^
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Marcel Mathot
^T^\ \ PernettyaKwekerij

Zijdeweg 6
2811 PC Reeuwijk

M.Mathot CV Tel. 0182 - 393038
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^ ZOTTE MATHOT DE 1E

Het Jaar van Prins Zotte Mathot
Half oktober krijg ik een telefoontje van Daan v/d Wolf. Ze wilden een
soort film maken van prinsenkandidaten van de afgelopen jaren of zoiets
[was al duister) voor de Pronkzitting en of ik mee wilde doen. Ik word op
een maandagavond in het schuurtje van Dirk verwacht, graag stipt op
tijd want er komen ook andere "prinskandidaten"en we mochten niets
weten van elkaar. Al gauw komt daar de aap uit de mouw: Of ik de Prins
van het seizoen 2011-2012 wilde [moest] worden! Meestal hoor je dat de
toekomstige Prins thuis wordt overvallen. Dirken Daan hadden echtereen
paging gewaagd en tot diep in de nacht in onze achtertuin op mij zitten
wachten.....en wachten..... en wachten. Maar ja, ik had een ander feessie
(kindje indrinken bij Barry) en ben een plakker dus kwam veel te Laat thuis
voor de mannen. De enige die ze gezien hadden was mijn hond [die was
zo van slag met zulke vreemde types in de tuin dat zij enkele dagen later
de geest heeft gegeven). Vandaar dat ze maar een andere manier hadden
bedacht.

Ja, en dan het grote geheim bewaren. Ik had besloten om An nog maar
niets te vertellen. Thuis was met de jongens al het speculeren begonnen
wie het zou worden, en zoals elk jaar zei ik dat ik het zou worden. "Ja hoor
dat zal wel weer", was het steevast. Zes daagjes voor de Pronkzitting vond
ik het vroeg genoeg en ze was razend enthousiast!

Maar wie o wie worden mijn hofdames?
We moesten op dinsdagavond naarde Firma van de Wolf in de Tempel waar
we door Daan werden opgehaald. Op de achterbank van zijn auto, bukken
als we iemand tegenkwamen en dan snel bij Dirk en Mientje lin de villa)
naar binnen. Daar zaten ze dan: Debby en Denise, twee leuke Hollandse
jonge meiden die zeker geen onbekenden voor me waren. Hartstikke leuk!

Dan de grote avond van de PronkiittinS.
Het was een speciale datum: vrijdag 11-11-2011.
Met een groot aantal zogenaamde Prinskandidaten zat ik op een podium.
ledere keer viel er één af en zodoende bleven Jan Streng, Ruud Baars en
mijn persoontje over. Uit ons moest de nieuwe prins komen, wie dat was,
wist nog niemand, maarwij moesten naarde Fam. Gabriels waar de prins
zich om moest kleden. Eenmaal bij Gabriels was bij ons nog steeds de
vraag wie het zou worden, Jan wist van niks en Ruud ook niet. Ik stelde
voor om er om te vingeren (een oer oud Hollands spelletje). En ik kwam er
als winnaar uit waarop ik reageerde dat ik dan de prins was en ging zonder
slag of stoot naar boven. Dus hup, Prins Petrus zijn pakkie uit, ik het aan,
hier en daar een speld en toen kwam ik in het pakkie naar beneden. Dat
leidde bij de familie Gabriels tot grote hilariteit toen ik uiteindelijk toch
echt de Prins bleek te zijn. Hup een ding op mijn kop en op naar de zaal.
De grote onthulling, een prachtig moment samen met Debby en Denise.
Het werd een gezellige avond, menigeen kwam ons feliciteren, zelfs
mijn vrienden (daar heb ik ze nog) uit Boskoop kwamen een biertje er op
happen!

De volgende avond was bij ons in de loods het 'indrinkfeestje'. In no time
Liep iedereen in polonaise met een plantenhoes op zijn hoofd en werd de
zangeres rondgereden op een elektrokarretje. Toen zij arriveerde had ze
er geen hoge pet van op, ze was niet vrolijk. Maar tijdens haar optreden
kreeg ze er veel zin en een uur erna was ze nog in de loods te vinden. En
niet te vergeten de B artiest André Pronk!

Dan gaat ons jaar beginnen, met voor mij vele bijzondere, mooie en
gezellige momenten en gebeurtenissen, Eigenlijk te veel om op te noemen
maar hier toch een paar: De Intrada, nog nooit meegemaakt, waar de
Vlammen Sterren en Vonkjes super hun best deden, ondanks dat het
geluid het regelmatig liet afweten. Nou die meiden doen eigenlijk het hele
jaar enorm hun best!

Het Kerstgata, met een speciaal ingestudeerde Flashmob. Daar ging
voor mij wel even wat oefenen aan vooraf, knap van die meiden die
dat zo makkelijk doen. Lekker een weekend met de lattenbrekers op
pad, waar altijd wet wat gebeurt. Aqua joggen; sommigen in een heel
speciaal badpak, een beetje skiën en heet veel après skiën in een
werkelijk super hotel. En oh ja, wie was nou ook weer die 2e tul? Wat
een sjaggerijnig mannetje was dat, volgens mij was hij het ergens niet
mee eens, die zal nog wel eens beet genomen worden denk ik. hlet
Zwerversbal waar ineens onherkenbaar nog veel meer Zotte Mathotten
waren. AL die enthousiaste kinderen, ze vinden je geweldig, ze aaien je
cape, willen met je op de foto, en nnet je dansen, je krijgt tekeningen
thuis, of ze zeggen: Nu ben je Prins maar hierna ben je Koning! Karren
bouwen in loodsen waar jong en oud heel veel voorpret aan beleven.
Even tussendoor nog de Ree-Deurper-Toertocht, door die mooie polder.
Banen werden er geveegd, de schaatsen konden onder, met koek en
veel zopie én een hele boet gezelligheid, wat een mooi dorp!

Het hoogtepunt is natuurlijk het groot Carnaval met de optocht. Daar
sta ik dan, samen met mijn hofdames boven op de kar, genietend van al
die mooie, ludieke en originele creaties. De Camavalsmis met An die de
scepter zwaaide. AL die gezellige avonden met een verrassende eigen
inbreng van Kees, Jan en Bram en mijn tennis-maten, die net zo goed
zingen als tennissen, dit leek dus ook nergens op. Nou ja, ik denk dat
het zowel genoeg is. Kortom: het was een super jaar!

Ik wil nog wel even stil staan bij het overlijden van twee bijzondere
personen binnen de vereniging, Erelid Gert Lindhout en de trouwe
verkeersregelaar Piet Bunnik. At foto's kijkend kwam ik bij de
Pronkzitting en zag een foto waar Gert en Piet nog samen op staan
ook......

Bedankt!! Iedereen die zich inzet voor de vereniging. Dat zijn er enorm
veel. Het Lijkt of het atlennaat vanzelf gaat, ieder heeft zijn taak en doet
dat met ongekend enthousiasme. Natuurlijk ook Jeugd Prins Boy en
zijn hofdames Suus en Sanne, jullie waren een heel mooi stel! Tot slot
Debbyen Denise, het was een mooie ervaring zo met elkaar. Ik hoop dat
jullie er net zo van genoten hebben als ik!!

Prins Zotte Mathot
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WADDINXVEEN
LINDHOUTSTUCADOORSBEDRUF.NL
Tel.0182-745384
Mob.06-2612650T

TRADITIONEEL STUCWERK

SPUITWERK

SPACHTELPUTZ

SAUSWER.K

LUST EN ORNAMENTWERK

BUITENGEVELS
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ummix
Licht & Geluid

Met Carnaval leveren wij grote geluidssets...

Maar ook voor kleine installaties
bent u bij ons aan het juiste adres!

Lummix Licht & Geluid
Rick van Noort
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Verhuur van professionele licht,
geluids en beeldapparatuur

GOfcWtte"hetCarn^a\ssev,\zoe^.

T: 06 30 00 76 01
i: www.lummix.nl • E: info@lummix.nl

a

LUNCHROOM - CAFETARIA

BROODJE
I KROKET \

€1,00
ALLEEN TIJDENS CARNAVAL

•\

ALLEEN TIJDENS CARNAVAL

^

Koningin Wilhelminastraat 67 • 2811 TT Reeuwijk
info@cafetariazusenzo.nl • T. 0182-300030

BROODJE
FRIKANDEL

€1,00
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HOFDAMES
DEBBY& DEMISE
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Één A4tje schrijven over
ons carnavaLsjaar?!?! Dat
is onmogelijk, wij hebben
zo veel leuke, gezellige
momenten meegemaakt.
Van onze papa's voor de
gek houden, tot geweldige
artiesten ontvangen, tot de
meiden aanmoedigen op de
Intrada tot ....

Hoe hebben wij de tijd als toekomstige hofdames tot
11-11-11 ouerieefd?
Lastiger dan verwacht. Er waren immers genoeg mensen om ons
heen die lekker zaten te "vissen". Zo vierde Debby een week voor de
pronkzitting haar verjaardag. De poulelijst ging Lekker in het rond en
hierdoor durfden wij elkaar deze avond amper aan te kijken.
Het begon zo.... Op een zondagavond werd Denise opgebeld door Laura
en Daan met de mededeling of ze haar jas en schoenen aan wilde
trekken en in de auto wilde stappen als die voorreed. Met trillende
benen trok ze haar schoenen aan en had ze gek genoeg al een flauw
vermoeden waar het over zou gaan. En ja hoor, of Denise samen
met Debby hofdame wilde worden. Daar hoefde Denise natuurlijk
geen nninuut over na te denken! Maar Denise moest nog even haar
mond houden, want Debby zat nog een week in Tenerife. Na dat deze
Lange week was verstreken was het aan Denise de taak om haar
acteertalenten uit de kast te halen. En dat was gelukt, Debby was er
volledig ingetrapt en werd er bang van! Na een gezellige middag jurken
passen, liegen tegen onze familie en vrienden en kennisnnaken met
onze prins Zotte Mathot de eerste, was het eindelijk zover om bekend
te maken dat wij de hofdames van 2011/2012 waren (zijn!).

samen met onze goede vriendin Niki wel even van de schans af zouden
gaan met hun doordachte techniek. De techniek was zo ingewikkeld dat
wij er bang van werden, maar onze Nik heeft de bet geraakt. Wat wij ook
niet zo snel meer zouden doen is met hakken aan naar de carnaval gaan!
Gelukkig waren onze Alt Stars nooit ver weg ;-].

Wat xijn wij wijier geworden het afjelopen Jaar?
Op niveau gezien niets. Het woord parlevinken was voor ons wel nieuw.
Voor uitleg moet u bij Wesley Snel zijn, hij zal het u voordoen. Daarnaast
wisten wij niet dat onze vrienden en familie zoveel talent hebben. Zo liet
André zijn talenten zien in zijn gele boxer met een pleeborstel in zijn hand,
gingen onze ouders terug in de tijd met Abba en wisten onze vrienden ons
te verrassen met een leuk "koekoeks" optreden (terwijl wij dachten dat ze
aan het schaatsen waren).

GELUKKIG WAREN ONZE ALL STARS NOOIT VER WEG

Hoe hebben wij dit camavalsjaar ervaren?
ledere middag of avond had zijn eigen hoogtepunten. Zo hebben wij
de ene middag genoten van de 65+ers waarmee wij de polonaise
Liepen, terwijl wij op een ander moment in de après ski tent op de
bar stonden te dansen. Het grootste hoogtepunt was voor ons toch
wel de pronkzitting. Dit was de avond dat wij alle zenuwen en stress
eindelijk van ons af konden drinken en dansen. Heerlijk! Deze avond
hebben wij met vele Reedeurpemarren de volgende avond voortgezet
tijdens het indrinkfeestje. De mooie optocht hebben wij van een andere
kant ervaren, maar met alle mannelijke schoonheden om ons heen
is dit zeer goed bevallen. Alle andere feesten zoals jongerencarnaval
(met onze leuke jeugdprins en hofdames), kindercarnaval, kerstgala,
thema-avond en niet te vergeten midsummernight waren fantastisch
en naar ons idee zeer geslaagd! Wat doet iedereen toch zijn best om
van alle feesten iets gezelligs te maken, wat in onze ogen alleen in
Reedeurp kan. Het verschil met andere jaren was bijvoorbeeld dat wij
in plaats van met ons stinkende pakje aan en zonnebril op (voor de
wallen] in de bus richting Montfoort te zitten, wij nu opgedoft in de kerk
zaten. Anders, maar heel leuk en indrukwekkend.

Wat hebben wij het afgelopen Jaar gedaan wat wij
anders nooit zouden doen?
STAGEDIVING! Voor de mensen die niet weten wat het inhoudt: met
verstand op nul van het podium/de bar afspringen en hopen dat je goed
word opgevangen. Na een paar keer springen went het [vindt Denise).
Ook hadden onze mannelijke Kratvinders bedacht dat wij op MSN

We willen wij bedanken voor dit fantastische Jaar?
Wij willen iedereen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat dit jaar een
geslaagd jaar is geworden. In het bijzonder onze prins Zotte Mathot de
eerste, de knappe en intelligente Raad van 11 en het bestuur!! Natuurlijk
ook alle commissies en carnavalsleden die met veel inzet dit leuke

carnavatsjaar mogelijk hebben gemaakt. Tot slot niet te vergeten onze
topvrienden en familie. Bedankt!

Hebben wij nos tips voor de hofdames van volscnd jaar?
Als je de tijd tot de pronkzitting wil doorkomen kan je altijd bij Laura je ei
kwijt ;-]. Zorg dat je iedere carnavalsavond je All Stars bij de hand hebt.
Was je hofdamejurk gewoon in bad met babyshampoo. h-lou je drank in de
gaten op het podium, de Raad is het bier ook wet eens zat.

Alaaaaaaf, Hofdames Debby en Denise !
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Het zaagseizoen komt er weer aan.
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Maar met goede spullen is het snel voor
elkaar en dus tijd zat voor carnaval!

)OGEVEEN
ECHANISATIE

www.hoogeveenmechanisatie.nl
T.061381 9464
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Nu ook winterstallïng!
Vooral het onderhouden reparaties aan uw motorfiets
moor dan zonder polonaise!

Caravan" eii boteiistaiiiiig
(ook winterstalling voor uw motor)

Heeft u 'n object
te stallen,
bel ons dan vóór of
na maar NIET

tijdens het
carnavallen!

J&.

"Toon Vergeef9

Info: tel. 0182-394259 / 06-23813849

E-rnail: info@toonvergeer.nl

www.toonvergeer.nl
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VONKJES
GROEP 4,5 EN 6

^^,
•o

t̂f

s
^

^

Alaaf Reedeurpenarren !
Na een super carnavalsseizoen zijn we alweer druk bezig met onze
volgende showdans. Maar eerst kijken we nog even terug op het afgelopen
dansjaar.

We hebben gedanst op een liedje van Bubbles, waarmee we als eerste
mochten stralen op de Pronkzitting. We vonden het allemaal heel erg
spannend om voor het eerst weer op te treden, maar gelukkig was
iedereen erg enthousiast en konden we trots op onszelf zijn!
Snel daarna, in november, hebben we weer meegedaan aan de Intrada.een
wedstrijd voor alle dansmariekes uit de regio. Op deze wedstrijd hebben
wij met onze showdans de 2e prijs gewonnen in de categorie "karakter".
In december hadden we het kerstgala,waarbij we een kerstdans hebben
gedanst met de Sterren en Vlammen! Na de kerstvakantie hebben we nog
een keer onze showdans laten zien bij het 55+camaval. Daarna kwam het
grote camavalsweekend wel heel erg dichtbij en moesten we ons gaan
voorbereiden op de optocht. De leiding en een aantal handige vaders
hebben een mooie kar voor ons gemaakt en versierd. In de optocht gingen
we verkleed als bloemenmeisjes, het was een leuke,kleurige en gezellige
boet! Daarna mochten we voor de allerlaatste keer de showdans laten

zien aan onze vriendjes en vriendinnetjes op kindercarnaval.
Ook zijn er dit jaar 5 meiden weggegaan bij de vonkjes; Tessa, Manoek,
Anouk, Marteen, Suzanne en Quinty, jullie heel veel succes bij de Sterren!
Gelukkig hebben we daardoor weer 7 nieuwe meiden van de wachtlijst af
kunnen halen om bij ons te komen dansen!

We zijn nu alweer hard aan het oefenen voor een nieuwe showdans, wij
hebben er weer erg veel zin in! Komen jullie ons aanmoedigen tijdens de
Pronkzitting!?

Alaaf ?
Daphne, Daisy, Danique, Julia, Usanne, Ouinty, Sanne,
Tessa, Daimy, Babette, Fleur, llse, Yorinde, Marieke, Anne &
Sanne, Anna en Michelle
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Openingstijden:
maandag
donderdag
vrijdag

13.30tot 18.0
09.00tot 14.J
09.00tot21.1

Dorpsweg34,281 I KJ Reeuwijk
Op afspraak, tel.: (O l 82) 300 272
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Alaaaaf ! !
Het carnavalsjaar is alweer even achter de rug, dus is het weer
tijd voor een stukje over het afgelopen jaar. In maart zijn we be-
gonnen met 11 enthousiaste meiden. Elke maandag avond
werd er hard getraind aan de gardedans en de showdans, maar
natuurlijk was er ook tijd voor een hoop giechelen en kletsen. De meiden
dansten de showdans op het nummer Can't stop lovin you. In zwarte glit-
tershirtjes en fel gekleurde leggings dansten ze de sterren van de hemel
op de pronkzitting!

Op de Intrada in Nieuwegein hebben de Sterren met de showdans de 2e
prijs gehaald, met de gardedans zijn we 3e geworden. Het was ontzettend
leuk dat er zoveel Reeuwijks publiek was om de meiden aan te moedigen
waardoor het een erg gezellige middag was!

Na de Intrada werd er alweer hard getraind aan de kerstdans,
die we met het kerstgala samen met de Vonkjes en de Vlam-
men hebben Laten zien. Dit jaar waren de Sterren niet zo druk
met een kar bouwen voor het grote camavalsweekend, omdat alle
Sterren in groep 8 len dus in de Jeugdraad] zaten, bouwden zij zelf een
carnavalskar met de klas. Suzanne SLuijs en Sanne de Groot stonden op
de kar te stralen als Jeugdhofdames. Zondagmiddag dansten de Sterren
op het gezinscarnavaL voor de laatste keer dit seizoen de showdans.
Helaas komt aan alles een einde en zo ook aan het carnavalsseizoen.

Het was een super jaar en we vonden het onwijs gezellig! We hebben van
niemand afscheid hoeven nemen, we starten dit seizoen met 17 Sterren
waaronder 6 nieuwe. Wij zijn alweer druk met het trainen van twee hele
nieuwe dansen, we hopen natuurlijk dat u nieuwsgierig bent geworden en
allemaal komt kijken op de pronkzitting!

Groetjes en Alaaaaf !
De Sterren en leidsters
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VtAMMEN
VANAF 13 JAAR

Alaaaaaf beste Reedeurpenarren !
Ook dit jaar mochten wij weer met veel plezier voor Jullie dansen. De
gardedans en de showdans werden dit jaar bedacht door leidsters Violet
van den Berg en Jorinda Zwanenburg. Het waren weer schitterende
dansen, de gardedans op het liedje van Pirates of the Caribean! De
showdans op een mix gemaakt door dj Jordy vd Made! Het waren echt
liedjes van deze tijd, dus helemaal ons ding! We deden ook weer mee
met de Intrada. Jammer genoeg viel bij de gardedans de muziek tot 5
keer toe uit! Gelukkig waren er veel Reedeurpenarren meegereisd naar
Nieuwegein, die ons door deze zenuwslopende momenten heen klapten,
schreeuwden en floten!!! Na 3 keer het podium op en af te zijn gelopen
hebben we uiteindelijk deze dans, met behulp van ons publiek, zonder
muziek gedanst en werden we alsnog 2de, waarna we met onze showdans
ook 2de geworden zijn. Wat een prestatie: met 2 prijzen terug naar
Reeuwijk! Ook aankomend jaar gaan we weer meedoen met de Intrada,
op zondag 18 november 2012 in Partycentum 't Zand in Maarssen! Hou
deze datum dus vrij in de agenda!! We zien u na de Pronkzitting graag bij
de 40ste Intrada in Maarssen! Als gezellige grote loopgroep liepen wij als
Mini Mouse meisjes mee in de optocht afgelopen jaar!
We liepen achter de carnavalskar van leidster Jorinda, zodat we niet met
onze tassen hoefden te sjouwen en we mee konden dansen op de muziek!
Eenmaal op het dorp aangekomen zagen wij nog een Mini Mouse meisje!
Dit was onze vlam NaomivanZoest.zij kon helaas n iet met ons mee dansen
afgelopen seizoen en ook niet meelopen met de optocht! Dit vonden wij
allemaal erg jammer maar met hetzelfde Mini Mouse pakje deed ze toch
nog een beetje met ons mee! Een paar weken na het carnavalsweekend

zijn we met z'n atle gezellig naar de Mc Donalds in Bodegraven geweest!
We hebben hier heus niet de boel op stelten gezet!;-]
Dit jaar hebben we afscheid genomen van 2 van onze vlammen; Naomi
van Zoest en Femke Baars! Wij wensen juttie alle goeds en veel succes!
We hebben 1 nieuwe vlam mogen verwelkomen in onze groep; Silke
Struik! Zij komt de groep versterken, en we dansen aankomend jaar dus
met 17 meiden. We zijn al volop aan het trainen dus komt dat zien op de
Pronkzitting op 10 november! Het worden weer super gave dansen!

Tot bij de Pronkxitting !
Edith, Daphne, llse, Mandy, Marleen, Fabiënne, Sabien,
Manon, laura, Maaike, Valery, Femke, Daphne, Maura, Hina,
José, Silke, Jorinda en Violet
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Mobiel: 06-2885 27 99
Voor uw groenafval
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groen webshop

T 06-42525252
E info@plantnewday.nl
W www.plantnewday.nl
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Uw huid in professionele handen

* Microdermabrasie

* Ontharings technieken

;;: Huid verbetering

:i: Huidveijonging

* Permanente make-up

* Voor jeugd,heren en dames

Miranda van Leeuwen

Huidspecialiste / Schoonheidsspecialiste
Dorpsweg 40 Reeuwijk

www.skin-specials.nl
06-125781 14

Aannemingsbedrijf
Gerrit Breedijk
Reewal 34, 2811 PV Reeuwijk

Tel.: (0182) 39 22 69
.Fax:(0182)300312

06-53872950

Qerrit 8r&e<iy'k/ voor ütl/ ^iw tinvme^werh!
Reewcü/34- 2811 W neewwijh
0182-392269 06-53872950

E VAN DIJ K
EINSTEINSTRAAT13,2811 EP REEUWIJK

Tel.:(0182)394938
Fax. :(0182)396629

A.P.K. keuringsstation
Reparatie + onderhoud

- Leasing + financiering
- Schade + spuitwerk

Voor al uw transporten
Expeditiebedrijf en fouragehandel
Zeecontainer vervoer

Stukgoed transporten
Dieplader transporten
Auto's met compressoren
Volumevervoer (met afzetbakken)
Auto's (met laadkraan laadvermogen tot 40 ton)

Sinds 1945!

NATIONAAL & INTERNATIONAAL
TRANSPORT VAN O.A.

ZEECONTAINER, STUKGOED,
DIEPLADER, WAGEN MET KRAAN

Nieuweweg22-2811 PP - Reeuwijk Telefoon: (0182)3955 55 Telefax: (0182)394948
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M. Slappendel

del

GRAAF..SLOOP. EN GRONDWERKZAAMHEDEN BESTRATINGEN TUI» -OERWOUD

^ WBmsna@Ei«H»^ia!MiMtu«»jBsu>«ai

ïnmw.reedcurp.nl 18



^^
r-s>
s'
o .«;

<s
^

PRO^KimiW
11-11-11

Een kijkje achter de schermen van de Pronkzittinfl
Het is het begin van een nieuw carnavalsseizoen, het is een avond die je
niet kan vergelijken met andere avonden. Het is een spannende avond;
wie wordt de nieuwe Prins en wie worden zijn hofdames? Een avond waar
entertainment, show en feest samen gaan. Natuurlijk hebben wij het dan
over de pronkzitting! Elk jaar staan de mensen voor de deur van Gasterij
Vergeer te wachten om naar binnen te mogen. Als de zaal open gaat, stro-
men de mensen naar binnen. Om klokslag 20.00 uur gaan we beginnen
met weer een nieuwe Pronkzitting. Maar hoe komt zo'n avond tot stand,
wie regelt de artiest, de eigen inbreng en de welbekende loterij..?
Ook voor de Pronkzitting is er een officiële commissie opgericht, die be-
staat uit Charles, Toine, Daan, Maaike en Angela.
De ene Pronkzitting is nog niet voorbij en wij gaan alweer denken over de
volgende. Een paar weken na de elfde van de elfde gaan we met elkaar
evalueren; wat ging er goed en vooral wat moet volgend jaar beter en wat
wordt het volgende thema? hlier denken wij een paar maandjes over na
en rond mei is de eerste vergadering wat betreft aankomende Pronkzit-
ting. Wij besluiten dan wat het thema gaat worden en wat wij daarmee
gaan doen. De een gaat aan de slag met de opening en de ander met de
eigen inbreng. Ook moet er een artiest geregeld worden en van de hele
avond moet een tijdsschema gemaakt worden. De eerste taken zijn dan
verdeeld. Er volgen nog vete vergaderingen; hoe ver is iedereen met de
opgekregen taken, wat gaan we doen met de eigen inbreng, wie vragen wij
daarvoor, is de muziek gemixt, wie doet de loterij, klopt het tijdsschema,
hoever zijn de kostuums, wat doen we met het licht en ga zo maar door.
Er wordt veel gesproken over de invulling van de avond, maar ook an-

dan kan de avond beginnen! De muziek staat klaar, de prijzen voor de
loterij zijn binnen, de kostuums zijn gereed, de danseressen zitten in de
make-up, de mannen van de Raad zijn er klaar voor en iedereen weet wat
hij of zij deze avond moet doen.Wij wensen iedereen "Toi, Toi, Toi want zo
hoort dat in theaterland." We zijn er klaar voor. De mensen staan al voor
de deur te wachten en zodra de deur open gaat stromen de stoelen vol.
Wat kunnen wij daarvan genieten, de spanning stijgt, zal alles goed gaan?
De zaaLLichten gaan uit, de lichten op het podium aan en het doek gaat
open... Geniet van deze avond!

"TOI,TOI,TOI...WANTZO HOORT DAT IN THEARTELAND"

i;

dere onderwerpen komen aan bod, alles onder het genot van een hapje
en drankje. Gezellig'
Een paar weken van te voren gaan wij de mensen voor de eigen inbreng
en van de opening vragen, natuurlijk is dit één van de geheimen van de
Pronkzitting.Wie gaat het dit jaar doen? De laatste week worden de punt-
jes op de welbekende "i "gezet want dan is het bijna zover! Als de dag van
de Pronkzitting aangebroken is, zijn de mannen van het licht en geluid al
vroeg begonnen. De tv-schermen worden geïnstalleerd, de Lampen wor-
den opgehangen en de stoeten worden neergezet. Ook de zaatcommissie
is bezig om de zaal weer om te toveren in het thema, 's Middags wordt er
achter in de zaal door de raad van 11 nog een verhoging gebouwd zodat
alle 600 mensen wat kunnen zien. Dan kan de generale repetitie begin-
nen. Nu al begin je de spanning te voelen.... Alle Vonkjes, Sterretjes en
Vlammen oefenen hun dansen voor de Laatste keer, nu met het echte ge-
luid en licht erbij. Ook wordt de klapmars gedaan en het op en af gaan
van het podium wordt een aantal keer doorgenomen. Dan is het tijd om
de eigen inbreng en de opening door te nemen op het podium. Er wordt
gekeken of iedereen goed in het licht staat, zodat we 's avonds niet voor
verrassingen komen te staan. Hierna gaan we gezellig met zijn alten een
drankje doen en eten, want op een lege maag kunnen we niet werken en
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Rede 11 november 2011
Ik, prins Zotte Mathot de eerste , ondersteund door mijn beide hofdames
Denise en Debby , bij de gratie van President, Vorst en wijze Raad van
Elf, gebombardeerd tot negenendertigste Prins der Reedeurpenarren,
verklaar hierbij als volgt:

Punt 1
Het is nog maar weinig vertoond,
dat hier een ex-boskoper als prins wordt gekroond.
AL jaren nnet stip in de prinsenpoul,
nu is het zover, een heerlijk gevoel.
Al vanaf mijn 18de in de Tempel aan het kweken,
en ook wonen is een hele goede keus gebleken.
Het feesten zit in mijn bloed,
Aan de bar met een biertje, altijd goed.
hlet is dan ook bijna altijd raak,
mijn jas hangt als laatste aan de haak.
Dit carnavatsjaar kan dus niet meer kapot,
Met prins Zotte Mathot !!!!

Punt 2
Reedeurp, hier staan we dan.
Want na jaren creatief bouwen zijn we dit jaar is iets anders van plan!
Op de bühne met die lekkere mannen om ons heen,
gaan wij een feesie bouwen, er ontgaat er ons geen een!
Met deze gezellige prins aan onze zijde,
Zullen we jullie door dit carnavalsjaar leiden!
Denise van Zoest en Debby Vermeulen is onze naam,
en samen met onze prins zullen wij voorop in de polonaise gaan!!

Punt 3:
No Rules en consorten hadden zin in een feestje vol vertier,
dus werd er een zwembad geregeld met wat wijn en bier.
Voor de gein werd er kleurstof in het water gepleurd,
waardoor benen blauw, haren rood en nagels roze werden gekleurd.
Gebruik gerust maar een paar zakjes kleurstof meer,
want met Head & Shoulders boen je het er zo weer af, riep Ruud Vergeer.
Diverse jongens lopen nu nog rond met een blauwe fluit,
de vraag is nu bij wie komt er over negen maanden een blauwe smurf uit ?

Punt 4
Om het water van dorp en brug uit elkaar te houwen,
zijn ze bezig om bij de A12 twee dammen te bouwen.
Ze willen de plassen vrij houden van ons polderwater want dat is brak,
gelukkig krijgen wij daardoor ook niet het bruine water van die kouwe
kak!
Eef van Zoest kan er niet meer Langs varen en zijn verontwaardiging is
groot,
maar er is echter 1 geluk want hij heeft helemaal geen boot !

Punt 5.
Koen B. te G was overdag gewoon Rabo Adviseur,
en 's avonds ging hij op pad als dealer in pistool en mitrailleur.
Helaas ging hij in de fout,
en werd geconfronteerd met Peter R. de Vries in het Reeuwijkse Hout.
Na onderzoek is gebleken: Koen B. is niet zijn echte naam,
maar het blijkt hier om de gepensioneerde Toontje B. te R.te gaan

Punt 6
Beste Riet en Hans, bedankt voor 40 jaar,
want met de Carnaval stonden jullie altijd voor ons klaar.
Als jullie de zaal niet zo hadden laten groeien,
had onze vereniging niet zo kunnen bloeien.
Nu kunnen jullie van onze poen,
eindelijk genieten van jullie pensioen.
De zaak is overgenomen door jullie kroos,
mocht het met hen niet tukken dan kunnen we altijd
nog naar het Boskoopse ROOS.

Punt ï
Zon, zee, strand, wijn en Sirtaki,
dromen van een vroeg pensioen onder het genot van een Raki.
Nu is die Griekse zeepbel uit elkaar geklapt,
en moet er door de hele wereld miljarden bij elkaar worden getapt.
Daarom heb ik besloten dat we Europa gaan steunen maar niet met poen,
net als Merkel en Berlusconi gaan we het op z'n Grieks doen !

Punt 8
Heel Oud Reeuwijk in rep en roer, want wat is het geval,
familie Olieman heeft een aanvraag ingediend voor een Megavarkensstal.
Omwonenden zitten met de handen in het haar,
maar de Provincie heeft at beslist dus dan is het klaar
Want laat het toch niet gebeuren,
Dat net zo als bij Johan Spruit gaat rreuren.
Van mij mogen ze het plan gewoon handhaven,
want met westenwind waait die varkenslucht toch naar Bodegraven !

Punt 9
hlet was in februari toen het hier net begon te dooien,
en ze rond de Mediterrane met bommen gingen gooien.
De Arabische lente was begonnen en hoe,
in Syrië, Egypte en Libië ging het er zeer heet aan toe !
Die lente is nu gestopt in oktober met Khadaffi,
hij is nu ook waar hij hoort te zijn, samen met Osama in z'n graffie !

Punt 10:
Spruit, de Herberg, Citylife wie kent het niet,
bier drinken, dansen, zoenen en voor d e vrouwen een beetje liefdesverdriet.
Jarenlang had bijna iedereen het hier naar z'n zin,
behalve Knakkie want die kwam er niet meer in
Maar afgelopen Carnaval ging ook voor Knak de deurweer eens open,
en door zijn goede vermomming mocht hij zo doorlopen.
Op de maandagmiddag waren we bij Citylife en dat hebben ze geweten,
het was ook gelijk de laatste keer dat zijn tent vol heeft gezeten !

Punt 11
Prins Petrus de eerste en de laatste, zo is gebleken.
Is dit jaar bijna bezweken.
Hij is finaal door zijn rug gegaan.
Peet, wat heb je met je hoffies gedaan.
Ook nog eens 13 kilo afgevallen.
Ja, dat heb je van een jaartje knallen.
Je zag er leuk uit in je blauwe pak
Maar ga nu maarweer roeren in die stink-kak!!
Er zijn eindelijk spijkers met koppen geslagen.
Door mij, Prins Zotte Mathot, als prins te vragen!
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BUITEHFEESTOPIÖCATIE
COMMISSIE

Beste Reedeurpenarren,
Even een terugblik van het afgelopen jaar van de buitenfeestoplocatie-
commisie. Een jaar waarin Patty Vergeer en Linda Keijzer officieel bij de
inboedel van de commissie behoren, aangezien ze nu een bijpassend
papegaaienjurkje hebben (mede mogelijk gemaakt door Lucinda).
Dit werd begin van het camavalsjaar ingeluid met een bbq in de tuin van
onze barman Ruud. De planning voor het komende jaar werd gemaakt
en de taken werden verdeeld. Dit uiteraard onder het genot van lekkere
sapjes en (braad)worsten. Iedereen kreeg een 'to do list', zodat het eerste
feestje 'het indrinken van de Prins' gelijk een succes kon worden. Na het
bekend worden van Prins Zotte Mathot de 1ste en zijn 2 hofdames Debby
en Denise kon het opbouwen op 12 november beginnen. De complete
buitenfeestoplocatiecommissie en extra helpende handjes waren op tijd
aanwezig zodat er hard gewerkt kon worden. De schuur was binnen no
time klaar voor een gezellige avond, dit tot grote verbazing van de prins
die halverwege koffietijd binnen kwam wandelen. Het feest was er een-
tje waar nog tang over nagelachen kan worden, met name door de spet-

terende artiesten: Petra van Gennip, wie kent haar niet?, en onze wel
bekende André Pronk hahahahaah. En natuurlijk niet te vergeten, de
geluidsman die samen met Maurice van Dijk de complete show over-
nam door middelvan een heuse bartafel striptease battle. Dit zorgde
ervoor dat de door de Prins geregelde en betaalde artiest toch nog een
succes werd. Na deze toffe avond kreeg de buitenfeestoplocatiecommi-
sie het zwaar te voorduren om het schuurfeest op de maandagmiddag
te evenaren. Maar ook dit is gelukt met maar liefst 550 feestgangers.
De Locatie was perfect: een middenweg tussen Reeuwijk en Boskoop:
De schuur van hofdame Denise. De avond werd compleet door een ge-
weldig optreden in een gele boxer van onze Reeuwijkse 'Dries Roelvink'
(bedankt André Verweij). Na het opruimen werden we opgehaald door
Remco Vergeer, zodat we gelijk door konden gaan naar het volgende
feest: de maandagavond!! Het was een geslaagd jaar, bedankt iedereen
voor alle hulp en inzet.

Liefs, de buitenfeestoplocatiecommissie

KERSTOAIA
17 DECEMBER

Voor Kerstgala 2011 had het bestuur van de
Reedeurpenarren een leuke uitdaging bedacht. De
traditionele danswedstrijd verdween dit jaar van het
toneel en om plaats te maken voor een hippe 'Flashmob'.
Na enig speurwerk op internet en het bekijken van filmpjes
op Youtube was de opdracht duidelijk: een Flashmob is
een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare
plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna
weer snel uiteenvalt'. Aan de stag dan maar! Het was
al snel duidelijk dat deze Flashmob in de vorm van
een dans gemaakt moest worden, dus kwamen er diverse vertrouwde
kerstliedjes uit het stof waar een leuke kerstmix van gemaakt is. Het
benaderen van zo'n 80 carnavalsleden en het oefenen van stukjes dans
(wat natuurlijk allemaal strikt geheim gebeurde] verliep voorspoedig.
Het was echt ontzettend leuk om met allerlei mensen uit verschillende
leeftijdscategorieën een FLashmob te creëren.

Tijdens kerstgala is de Flashmob vanuit verschillende hoeken gefilmd en
er is duidelijk te zien dat de dansende menigte steeds groter en groter
werd. Met een solodansstuk van de Prins en hofdames in het midden
en als afsluiting de confettikanonnen die het publiek inschoten was
het een zeer geslaagd experiment! Laura en Marleen willen graag atle
enthousiaste en dansende Reedeurpenarren die meegedaan hebben
nogmaals bedanken en bent u even vergeten hoe de Flashmob er ook
alweer uitzag...?

Kijk dan nog eens op; www.reedeurp.nl
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nidoW@fdeas4S8ascns - www.hleas4seasons:com
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www.barverhuur.ruudbaars.nl

T. 06 53 40 34 49
info@ruudbaars.nl
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lAHEIJBREKERS
FÜGEN-HOTEL KOHLERHOF
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Het was weer een te gek lattenbrekers-weekend dit Jaar !
Op woensdagavond 11 januari vertrokken de Latttenbrekers met Prins
Zotte Mathot de 1e en de hofdames Debby en Denise voor de 20ste keer
naar Oostenrijk om met elkaar drie dagen van de sneeuw te genieten.
De buschauffeurs Stefan en Jan (de laatste gaat al jaren mee) brachten
de groep Lattenbrekers, waaronder 10 nieuwelingen, naar het zeer luxe
5 sterren hotel Kohlerhof in Fügen. Na aankomst van een uitgebreid ont-
bijt te hebben genoten stonden de eersten al snel op de lange latten in
het skigebied van Fügen. Strak blauwe lucht, brede goed geprepareerde
pistes, het werd een dag om nooit te vergeten. Niet alleen voor de Lat-
tenbrekers maar zeker ook voor de Oostenrijkers. Ongetwijfeld hebben
zij in Fügen nog nooit zo'n grote groep (ruim 80) verkleed in de ontbijtzaal

de groep waarmee hij op pad was. Nadat er geconstateerd was dat op een
vervelende blauwe plek en wat schrammen na alles goed was afgelopen
kon er opgelucht adem gehaald worden. Het leverde Sander wel de "Niet-
Te-Stoppen" bokaal van de sleegroep op. Een eer die nog geen skier ten
deel is gevallen! Na een avondje stappen lagen de aquajoggers wederom
vroeg in het zwembad maar hadden toch wat meer moeite om op gang
te komen. Daar brachten de hoffies Debby en Denise verandering in. In
hun indianenjurkjes zorgden ze ervoor dat de spieren snel opgewarmd
werden. Uiteindelijk belanden ze samen met prins Zotte Mathot in het
water. Na het ontbijt splitste de groep zich weer op om er een laatste
onvergetelijke dag van te maken. De sleeptoeg ging wederom op zoek
naar sleetjes. Een taxiritje en twee busreizen verder was de rhodelbahn
eindelijk in Gerlosstein gevonden. Het was even zoeken maar dan heb je
ook wat! (hfetaas is de pet van Knakkie niet meer gevonden, maar dat is
wellicht maar beter ook.)

Zoals 2 dagen ervoor ging de pot van Hans om 17.00 weer open (naast het
hotel, heet vervelend) waardoor iedereen heerlijk kon après-skiën, dan-
sen, feesten en zweten, tot Hans het welletjes vond en iedereen zich kon
opmaken voor het laatste diner op zaterdagavond, wat wederom klasse
was. De reden dat het Lattenbrekersbestuur zowel het bedienend per-
soneelals degenen van de keuken uitnodigden om een staande ovatie in
ontvangst te nemen. Op de terugreis kwam er eindelijk een einde aan het
onvermoeibare uithoudingsvermogen van de Lattenbrekers. Het grootste
gedeelte van de groep heeft de 950 km durende reis slapende meege-
maakt.

HET LEVERDE SANDER WEL DE "NIET-TE-STOPPEN"
BOKAAL VAN DE SLEEGROEP OP
en op de pistes gezien. Vrijdagmorgen lag het zwembad van het hotel om
8.00 uur vol. Op de kant stonden de badmeesters Harry Weck en Knak-
kie aquajogging te geven aan de enthousiaste leerlingen. Het kan niet
anders dan dat alle koffers gevuld waren met alleen verkleedkleren en
zwemattributen. De Lachspieren hadden het zwaar zo vroeg op de mor-
gen. Na het ontbijt waaierde de groep uiteen; fanatieke skiers, recrea-
tieve skiers, parlevinkers, wandelaars en de sleegroep begon aan haar
tweededag-overleg en zoektocht naar sleetjes en originele RhodeLbahn.
Een pak sneeuw op de pistes en niet al te veel zicht, maar ook in Hochfü-
gen waren prachtige pistes. En een pistenbully waar José als bijrijder een
afdalinkje op maakte. De boom in het ravijn bij Kaltenbach zal de innige
omarming met Sander nog lang heugen. Het was enorm schrikken voor

6

Een overheerlijk ontbijt bij Gasterij Vergeer was de afsluiter van een paar
geweldige dagen.

Hans Aad, Diederik Hick en Marco
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Zwerver van het jaar
De thema-avond bracht zaterdag 28 januari een warm samenzijn voor de Reedeurper
zwervers bij Gasterij Vergeer op het Zwerversbat. Een zaal vol te vies om beet te
pakken zwervers. Sommigen van hen hadden hun hele hebben en houden in plastic
tassen en winkelwagentjes meegenomen. De rekruten van het Leger des Heits
zorgden deze avond voor de geestelijke gezondheid van de zwervers. De elf heren
van de stadsreiniging hadden het niet at te druk en dus ook voor hen een gezellig
samenzijn met papiergrijpers en plastic vuilniszakken in de aanslag. De Prins der
zwervers Prins Zotte Mathot de 1ste en zijn smoezelige hofdames Debby en Denise
zochten onder de zwervers de zwerver van het jaar 2012. Hun zoektocht bracht drie
kandidaten; Bart, Joost en Dolf. Na een kleine competitie waarop de heren hun kunde
op het gebied van zakkenrollen en vuilnisbak eten moesten laten zien werd uiteindelijk

unaniem besloten door publiek en het Koninklijke koppel dat Dolf Straver zich Zwerver
van het jaar 2012 mag noemen. DJ John koste het weinig moeite de zwervers een
onvergetelijke avond te bezorgen. Na afloop heeft de zaatcommissie al het zwerfvuil
weer van de muren en het plafond gehaald en terug in de vuilniscontainers gestort.
Zo zal het ongetwijfeld ook gegaan zijn met de kleding van de zwervers. De leeg
geplunderde containers voor ktedinginzameling zitten vast weer tot de nok toe vol.
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Carnaval is altijd een groot feest in Reeuwijk. Daar hoort natuurlijk
een prins bij met zijn hofdames, maar ook een jeugdprins met twee
jeugdhofdames. Dit jaar had ik de eer om jeugdprins te zijn, met mijn
jeugdhofdames Suzanne en Sanne. Overal mocht ik m'n pakkie aan met
m'n mooie veer. En ik liep overal voorop in de polonaise. We hadden een
mooie camavalskar gemaakt met groep 8. Ook was het op school en bij
het jongerencarnava L groot feest. Het leukste was dat we met de hele stoet
aankwamen op het dorp. Het was een geweldige ervaring om jeugdprins
te mogen zijn. Ik zeg al tegen de jongens van groep 8: het is super leuk.

Groetjes Boy de 1c

JEUGD HOTOAMES
SANNEENSUUS

Er moesten natuurlijk ook een jeugdprins en jeugdhofdames gekozen
worden. We gingen lootjes trekken in de klas. Eerst werd de prins bekend
gemaakt, dat bleek Boy te zijn. Toen trok Boy zijn hofdames. De eerste
hofdame was Suus, en de tweede hofdame was Sanne. Alle 3 uit de
Beatrixlaan. De juf noemde het: het trio uit de Beatrixtaan. Daar moest
iedereen erg om lachen.

Alles moest geregeld worden we hadden een jurk uitgekozen en die kwam
dan ook vrij snel aan. Alteen zaten we een beetje met de kapper, want die
konden we niet vinden. Maar uiteindelijk hadden we er een gevonden. En
later belde er ook nog iemand spontaan op om onze haren te doen. De
make-up deed Marjan. En we hadden ook schoenen en sieraden gekocht.

Het eerste feest was jongerencarnaval. Daar hebben we leuke foto's
gemaakt. Het feest zetf was ook helemaal super. We zijn dinsdagavond
ook nog bij de Kabouters en de Welpen geweest. En vrijdag was het
carnaval op school. We moesten heel vroeg ons bed uit voor de make-
up en de haren. Op schoot hadden we een playbackshow en die werd
gejureerd door ons. De kinderen van groep 8 deden ook een liedje "ik
neem je mee". Daar hadden we ook een dansje op bedacht. We konden
een middagje uitrusten maar de volgende dag moesten we weer vroeg ons
bed uit voor de optocht. Onze make-up en de haren werden weer gedaan.
Onze haren werden gedaan door Marianne Overdam en Cia Zwanenburg.
En de make-up weer door Marjan van Deest. We stonden op de kar die we
zelf hadden versierd met groep 8. We zijn gestart in de Tempel en door
Reeuwijk-Brug gereden. Over het dorp en toen bij Amicitia aangekomen.
We mochten de prijsuitreiking doen voor dejeugdoptocht. Daarna gingen
we door naar het kindercarnaval wat erg gezellig was. Op zondagochtend
hadden we kerkmis en daarna gezinscarnaval. We hebben nog geholpen
met een spet en aan het eind gingen we af. We kregen een shirt met onze
namen erop en natuurlijk prins Boy er ook op. En we kregen ook nog een
fotolijstje met een foto erin met ons drieën en de grote Prins en hofdames.
We vonden het gaaf om mee te maken want zoiets gebeurt je maar 1x.
Het was super ook met Boy ...

Oroetjes Sanne en Suus

ik.
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Ook in 2012 mocht er weer een mooi feestje voor camavallende jongeren
in Reeuwijk georganiseerd worden. Na het grote succes van voorgaande
jaren waarin met de hulp van de jongeren zelf het feest werd uitgedacht,
werd besloten om ook dit jaar weer enthousiaste jongeren mee te laten
helpen met de organisatie. Dit jaar kwamen we met elkaar uit op het
superhippe thema: 'White party'. Na het thema vastgelegd te hebben, zijn
we samen met Maura, Sabien, Rory en Ronald aan de slag gegaan met
aankleding en invulling van de avond. Na een paar vergaderingen was
het zover, net als vorig jaar op vrijdagavond, met z'n allen Amicitia mooi
versierd en wachten op de eerste gasten...
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Bij binnenkomst kreeg elke carnavaller een fluoriserend armbandje
om en in elk glas drinken dat werd besteld aan de bar zat zo'n zelfde
bandje, waardoor iedereen volledig in thema was! Prins Zotte Mathot
en jeugdprins Boy openden de avond onder begeleiding van hun mooie
hofdames Debby & Denise en jeugdhofdames Sanne en Suzanne.

Het werd een avond met hippe muziek, blacklights en fluoriserende
accessoires waar iedereen volop van genoot! Helaas kan een feest nooit
oneindig doorgaan en rond middernacht werd het allerlaatste nummer
gedraaid waar iedereen zich nog even op uit kon Leven...

We hopen dat jullie er allemaal net zo van hebben genoten als wij en dat
er komend jaar weer een recordaantal enthousiaste jongeren zullen zijn!

De Jongerencarnavalcommissie
Arjan van Zoest
JornDost
laura van Delft
Judith van leeuwen
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PS WE VM OP ZOEK HAAR EEN NIEUWE HAAM

VOOR HET JONGEREIICARIIAVAL !
Heb Jij een idee voor een leuke naam?

Geef dexe dan door via deze strook en lever die in bij" de President op Melkschouw 10 in Reedeurp of info@reedeurp.nl
Degene die de winnende naam heeft bedacht, ia! op de avond een prijs ontvangen *

Naam:

Leeftijd:

De nieuwe naam:

E-mailadres:



fakebook rJSlS/AW™.

.^.^^^
"<^'-^;

^^•^.^t^

ft

^^•^^^

,<.<^

Startpagina Daan van der Wolf

•^^: Nu

s

^./...-. -"}^ '

'y;. i...
w

Daan van der Wolf

Werk Ik ben zelfstandig ondernemer
Functie President der Reedeurpernarren
Woont in Reeuwijk-Dorp
Getrouwd met Simone van der Wolf

Over Vrienden lijst (11) Foto's (1211)
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Vind ik leuk (3

Recente activiteiten

Daan en Prins 2012 - 2013 zijn nu vrienden

^di£» Daan heeft RTV Bodegraven toegevoegd

30~ Daan gaat naar 2013 humdrvlldjngv

Daan Word er nu al moe van...
12 juni om 11:11 • Vind ik leuk

Charles
13 juni om 20:29 in de buurt van Reedeurp

Draaiboek pronkzitting is klaar!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

Antoine Heb je mijn nummer?
13 juni om 20:46 «Vind ik leuk

Daan Zal de avond wel weer aan mekaar praten
13 juni om 20:40 • Vind ik leuk

Prins Marce! Praten kan je wel, alaaf
13 juni om 20:45 • Vind ik leuk

Dirkje zal mijn tijd wel uitzitten als president
13 Juni om 20:45 • Vind ik leuk

Cijs President word je niet. Dat ben je.
13 juni om 20:45 • Vind ik leuk

Schrijf reactie...

Daan van der Wolf - was samen met bestuur
bij Dirk zijn schuur 13 juni om 23:55

Schuur Dirk
Plaatselijk bedrijf

/ I
Vind ik leuk • Reageren • Delen

? Prins 2012-2013 Heb er zin in dit jaar
13 juni om 00:01 • Vind ik leuk

Aad de Wit Hou je de lattenbrekers vrij
13 juni om 12:03 • Vmd ik leuk

n Muziek
Onlangs naar geluisterd in Spotily

® Hij had een buikje
van Petra van Gennip
Vind ik leuk • Reageren

F-.- ® Wij blazen het af
De Bagger Beugels

d0sïo0? Vind ik leuk • Reageren

\

f;t».;f.

^

Daan van der Wolf
11 juni om 11:23 in de buurt van Boskoop

Zie door de bomen het bos niet meer

Vind ik leuk • Reageren • Delen

^s£Sïi- Krooshapper Fusie dit jaar??
11 juni om 12:46 • Vind ik leuk

Jopie Zeg mijn lidmaatschap op hoor als we dat
gaan doen
lljuni om 14:05 • Vind ik leuk

754 Vinden dit ook
lljuni om 14:05 • Vind ik leuk

Schrijf reactie...

Daan van der Wolf
10 juni om 14:24 in de buurt van Boskoop

Zit net nieuwe Reedeurper te lezen.Super mooi

Vind ik leuk • Reageren • Delen

^J Richard Ook advertenties zijn weer leuk.
10 juni om 15:32 • Vind ik leuk

Prins Zotte Zie nergens advertentie van jou Daan
10 juni om 15:45 «Vind ik leuk

Daan Kijk op Reedeurpers Facebook
lOjuni om 15:46 • Vind tk leuk

i

TV programma
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30 Antwoord Ja • Nee • Misschien

Evenementen

Pronkzitting

30 Antwoord Ja • Nee • Misschien

Kerstgala

30 Antwoord Ja • Nee • Misschien

Gesponsord

DAAN VAN DER WOLF

www.reedeurp.nl
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Gasterij Vergeer - Amidtia/Friends, Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk
Te1. 0182-394 321, info@gasterijverffeer.nl, www.crasteriivercreer.nl
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Een van de gezelligste middagen is toch wel het 55+ carnaval! Een middag
waar alles kan en mag! Deze middag Ligt in handen van de pronkzitting
commissie. Je zou denken wat heeft de pronkzitting nou te maken met
het 55+ carnaval? Nou om een geheimpje te verklappen, eigenlijk best
veel! Natuurlijk zijn de prins en hofdames voor het seizoen al bekend,
maar verder is de opzet hetzelfde als de pronkzitting. Het thema is het-
zelfde, de prins leest de rede nog een keer voor en de Vonkjes, Sterren
en Vlammen mogen hun dansen weer laten zien. Nu met opa en oma in
de zaal! Ook de mensen van de opening en van de eigen inbreng mogen
hun talent op het podium weer laten zien. Er zijn wel een aantal dingen
die anders verlopen. Zo doen de prins en hofdames een stukje en is er

een andere artiest. De volgorde van het programma loopt iets anders dus
zijn wij als commissie wel een aantal keer bij elkaar gekomen om deze
middag vlot en netjes te laten verlopen. Als de dag is aangebroken wordt
alles weer opgebouwd, de stoelen worden neergezet en de mannen van
het Licht en geluid zijn ook aanwezig. De dag start met het doornemen van
de Laatste dingentjes, als iedereen er klaar voor is beginnen wij met een
middag vol show, entertainment en gezelligheid! Er wordt afgesloten in
de polonese. En als de mensen met een lach naar huis gaan, kunnen wij
terugkijken op een gestaagde middag, daar doen wij het allemaal voor!

Charles, Toine, Daan, Maaike en Anflela
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HET SMALLE WERK!
ifs

LOONBEDRIJF ROBERT VAN LEEUWEN - MELKSCHOUW 1B, REEUWIJK
-17 43 86 87 - iUVERSE GRONDWERKZAAMHEDEN - KRAANVERHUUR

www.reedeurp.nl |29
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Gezellige, Nederlandstalige, carnavalse, kroeg muziek.
Elke avond van 12 uur tot...
Gezellig kletsen en feesten totdatje erbij neervalt.
Bargezellig in Friends draait op de volgende dagen:
10 november Afterparty Pronkzitting
9 februari Zaterdagmiddag na de optocht
10 februari Zondagavond groot carnaval
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van Meurs
Uw vlees

SPeciali^

Miereakkw 10 tel: 018Z 39 41 96

Reeuwijk

^<^3B
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• KIJiKTKOTECHNIEK
Tel. / fax 0182 883018 I Mob. 06118631041 Email: info@vtechmontage.nl

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

A. DE JONG
Middelburgseweg 7

2741 LB Waddinxveen
Teiefoori;

(0182) 3951 54
06 - 50 46 12 32

Alaaf alaaf in een
tuin verzorgd door:

Hoven iersbed rijf
Middelburg

Zit u altijd gaaf

d

ÂlT°J.
Dress to Impress

Feestkleding & Partykostuums voor/s/7
groot en klein! ,(

Kijk op www.smiffys
of mail Jorinda;

smiffys@artdecor-reeuwijk.nl
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voor al uw feesten op maat

MCJEROEIM VAIM LEEUWEIM
METAALKOIMSTRUKTIE
REEUWIJK l

DIBS 33 34 08

AJZi STERK IM STAAL S
5^

^ A

r ^M^i

s

WWW.JEROENVANLEEUWEN.NL
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