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î l

f.VK 1VW

^ ^ '" ^' II»

www.reedeurp.nl | 2 •W speciale vorsten editie W



^w
'^
^ ö

•s
<̂^^

VOORWOORD
DEREEDEURPER

Alaaf
Wat een fantastisch carnavalsjaar hebben we achter de rug! We
hebben geweldige feesten gehad, waaronder zelfs een themafeest op
Locatie! Goed om te zien hoeveel tijd en energie er door de diverse
commissies en vrijwilligers in onze vereniging wordt gestoken. Dat
kan heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld de carnavalsfoto's al de day-after
op de website, maar ook minder zichtbaar zoals de mensen achter de
schermen bij de carnavalsviering in de kerk.

Ditjaarhebbenweals bestuurafscheidgenomenvandemeestervaren
persoon binnen de vereniging. Oprichter Dirk Vergeer is gestopt als
vorst en wordt daarin opgevolgd door Charles Stoopman. Zoals de
meesten wel weten is Dirk betrokken geweest bij de oprichting en
inmiddels ruim 40 jaar actief in de vereniging. Het afscheidsfeest voor
Dirk was er ook één om in te Lijsten.
Veel oud- Prinsen en -hofdames wa ren aanwezig om Dirkte bedanken
voor zijn verdiensten. Daarbij heeft hij op de Pronkzitting uit handen
van de burgemeester een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Charles Stoopman, natuurlijk geen onbekende binnen de vereniging,
neemt Dirk zijn taken over als vorst. De rest van Dirk zijn taken zijn
verdeeld onder de overige bestuursleden.

Dit jaar is er ook een nieuwe dansgroep bij gekomen, de Twinkels.
Hiermee heeft onze vereniging 4 dansgroepen waar we heel erg
trots op mogen zijn! We zijn benieuwd naar de diverse dansen die we
tijdens de Pronkzitting en 55+ Pronkzitting te zien krijgen en wensen
de danseressen en begeleiders veel succes met oefenen.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn at in volle gang en
wij hebben er heel veel zin in. Wij wensen iedereen veel plezier op de
carnavalsfeesten en met het lezen van dit mooie blad!

Alaaf,

Bestuur
Daan v/d Wolf, Charles Stoopman, leonie Bitter, Toine
Vermeulen, Laura van Delft, André Vergeer, RobVerweij
en Raymon van Dijk
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IOTERVIEW W
DIRK & CHARLES

Troonswisseling Dirk & Charles als vorsten
Heel Nederland zat op 30 april 2013 voor de buis om de
troonswisseling van Bea naar Alexander te volgen, van
B naar A. De Reedeurpenarren blijven natuurlijk niet
achter en zo hielden wij onze eigen vorstenwissel van
D naar C. Naast onze Dirk 'Bea' hebben we ook onze

eigen troonopvolger Charles 'WilLie' gevraagd voor deze
speciale Vorsten editie. Beide heren hebben we op de
spreekstoet gezet en grondig aan de tand gevoeld. Dus
daar zitten we dan op een mooie zomeravond, in het
tuintje van oud-vorst Dirk Vergeer met een koud drankje
en heerlijke hapjes van Mientje.

Mientje & Dirk

f-*

^ '\
&

Laten we beginnen bij het begin. Tja... Dirk, wat is
eigenlijk het begin?"
'De start van onze prachtige carnavalsvereniging

begon in Valburg, een klein plaatsje tussen Arnhem en
Nijmegen. Na een paar mooie carnavaleske ervaringen
daar - en dan hebben we het niet alleen over de

bloedmooie vrouwen - vonden we dat dit ook in Reeuwijk
thuishoorde." Zo gezegd zo gedaan zou je denken, maar
er moest toch wet het een en ander geregeld worden.
"Om het een beetje officieel aan te pakken gingen ik met
Toon Baars en John StoLwijk op zoek naar een kostuum
en natuurlijk een paar mooie hofdames", aldus Dirk. Na
stad en land afgezocht te hebben bood men in Valburg
de oplossing en zo waren een [oud] pak en een knap stel
hofdames in jurk gevonden. De eerste 'carnavalsavond'
was een feit in februari 1973, Blackbird organiseerde
gezamenlijk met RVC een feest met als thema carnaval.
Valburg bleef de gehete eerste periode een groot
voorbeeld voor Reedeurp. Carnaval was echter niet de
enige reden waarom onze Reeuwijkse mannen voor
ieder feestje richting Valburg reden. "De vrouwen daar
waren ook prachtig, volgens mij zijn er wel 15 mannen
met een VaLburgse schone getrouwd. Al die mannen daar
stonden toe te kijken hoe wij er met hun dames vandoor
gingen!", zegt een lachende Dirk. In die tijd maakte
Dirk ook de eerste notulen van de vergaderingen op
zijn typemachine, om deze vervolgens op de fiets rond
te brengen. Je kunt het je in het huidige internettijdperk
eigenlijk niet meer indenken. Onze Boskoopse buren
waren in die tijd ook al actief: "Boskoop bestond eigenlijk
al 4 a 5 jaar eerder als Reeuwijk, en dit heette toendertijd
't Vetertje. Zij organiseerden ook dansavonden en zijn
sannen met de scouting doorgegroeid tot de ons nu
bekende Krooshappers.'
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Kalaatst IsVorft

De officiële eerste Pronkzitting was op 9 november
1973, toen Dirk als eerste Prins der Reedeurpenarren
voorop in de polonaise liep. Na twee jaar Prins vond
Dirk het tijd om na deze mooie jaren zichzelf tot 'Vorst
der Reedeurpenarren' te kronen. "Iemand moest toch
een oogje in het zeil houden en het boeltje bij elkaar
houden", grijnst Dirk. Daarbij werd ook direct het
5-ledig bestuur van de carnaval gekozen met een heuse
stemronde. De jaren verstreken en steeds was Dirk
daarbij een centraal punt bij de Reedeurpenarren. Als
hij tijdens vergaderingen bijvoorbeeld merkte dat er
onderling teveel meningsverschillen waren en ze er niet
uitkwamen, had hij een passende manier om de eenheid
te herstellen. "Dan ging de muziek aan en zette ik de
polonaise in en na een paar Liedjes stonden alle neuzen
weer dezelfde kant op", Letterlijk én figuurlijk...
Zoals ieder verder weet heeft Dirk vanaf de oprichting
een belangrijke plek ingenomen in het verenigingsleven
wat bekroond werd met een koninklijk lintje en een
prachtig afscheidsfeest. "Dit was een enorme eer, het
voelt ook als mijn plicht aan het dorp. Afgelopen jaar
bestond de carnavalsvereniging Valburg ook 55 jaar en
zijn we met de Raad van 11 en bekenden naar Valburg
afgereisd om dit historische moment te vieren.
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'Ofjenu4of80^ent,
iedereen s.taat voor elkaar-klaar . ..

en maakt er samen een geweldig feest van! ff

Je ziet dan wel dat Reedeurp met alle jeugd springlevend
is, terwijl Valburg vergrijzing kent! De jeugd is de
toekomst. Mientje - die Dirk tijdens zijn eerste feest
in Valburg ontmoette - is at die jaren niet van zijn zijde
geweken: "Dirk deed alles voor de carnaval, het stond
bij hem hoog in het vaandel. Maar toen hij 65 werd zei ik
tegen hem: Dirk, is het geen tijd om te stoppen?". Na een
prachtige 40 jaar was het dan ook tijd om zijn steek over
te dragen aan zijn opvolger, niemand minder dan onze
oud-president Charles Stoopman. Nu Dirk geniet van zijn
soevereine status zorgt Charles ervoor dat de Raad van
11 zich gedraagt.

t
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rk draagt xi n koffer over
Jï

Dirk: "Ik had iedere carnavalsavond een klein rood

koffertje bij me die ik ooit van zolder heb geplukt met
daarin de handschoentjes en strikjes van de Raad en ook
de staf. Dit koffertje heb ik overgedragen aan Charles
tijdens onze abdicatie. Charles houdt deze traditie dus
netjes in stand, net als Dirk vindt hij het erg belangrijk
dat er niet teveel regels zijn. Iedereen weet zelf
dondersgoed wat wel en niet door de beugel kan, mijn
taak is om een oogje in zeil te houden", aldus Charles. Na
zo'n 16 jaar Raadslid en 8 jaar president en bestuurslid,
moest hij toch wet een weekje slapen voordat hij 'ja' zei
tegen zijn nieuwe functie. Charles kijkt in ieder geval uit
naarde komende jaren, dus óp naarde komende 20 jaar!

Wat vind je het belangrijkste van de vereniging?
'Iedere avond moet een moment hebben waardoorje het

je blijft herinneren, spontaniteit binnen de vereniging vind
ik dan ook heet belangrijk. Er moet ruimte zijn voor leuke
acties, voor jong en oud, want dat bindt onze vereniging
en is uniek!". Charles wordt daarin aangevuld: "We doen
het voor onszelf, de vereniging, maar we proberen ook de
omgeving erbij te betrekken.'
In tegenstelling tot Dirk heeft Charles vanaf zijn 22e in de
Raad gezeten, voordat hij president was. Hij heeft sinds
die tijd geen enkele Pronkzitting in de zaal meegemaakt,
dat kunnen toch weinigen van ons zeggen. Net als Dirk
heeft hij zijn grote liefde Esther ook tijdens carnavalsuren
ontmoet en wel bij het romantisch carnavalsboekjes
vouwen bij de Heij op zolder op Dorp. Waar de carnaval
dus al niet goed voor is! ;-)
De inzet en passie van beide heren siert een vereniging
als de Reedeupenarren en op zulke betrokken mensen
mogen wij als carnavalsvereniging trots zijn! Zoals beide
heren zeggen:"Of je nu 4 of 80 bent, iedereen staat voor
elkaar klaar en maakt er samen een geweldig feest van!'

(

Wist-u-datje
Er ooit meegedaan is met de gondelvaart in Reeuwijk, wat uitliep op een

diskwalificatie en ruzie met de politie. "Ik moest die boot besturen maar zag
geen hand voor ogen". Té weinig ruimte voor spontaniteit laten we maar
zeggen.

Dirk toegeeft dat er vroeger nog veel meer geld werd uitgegeven aan
artiesten, zoals Sjakie Schram [wie kent hem niet?!]. Verzoekjes voor
A-artiesten voor komend camavatsjaar kunnen worden ingeleverd bij Charles.

De eerste pronkzitting bijna in het water viel door de speech van
buurtredene. Laten we zeggen dat deze niet bij ieder in de smaak viel.

Vorst Charles tegenwoordig een heuse [KAASlkoningin aan zijn zijde heeft!
Namelijk zijn eigen vrouw Esther Stoopman-Vergeer.

^ speciale vorsten editie W www.reedcuro.nl 19
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De Orde van de Stekelbaars

't Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:

Wie vangt die Stekelbaars, wie kan er xo goed vissen?

We zoeken een persoon die uit Reedeurp niet meerweg te denken is,

Met in de ene hand een peukie en in de andere hand geen fris !

Tot een jaar of vier gelee drukte hij jarenlang op de Raad van Elf zijn stempel,

Het gaat dus om een man en hij komt uit de Tempel!

hlet volgende wat ik over hem zeg:

Dexe llP-er timmert aardig aan de weg.

hlij vond dat de "Buitenfeestoplocatie-Commissie" veel te veel liep te pieten,

Weet je wat dacht hij we doen t anders, ik bouw gewoon een bar op wielen !

Sindsdien kom je die mooie bar op de gekste plekken tegen,

En dat is wanneer je dorstig bent toch eigenlijk wel een xegen !

Met carnaval al zeker 1 5 jaar in dezelfde rooie jas,

En in de optocht xat ie 2 uur op de plee, alsof ie aan de dunne

blij liep 3 x de Nijmeegse vierdaagse uit, onze duizendpoot,

U merkt wel: voor deze jongen is geen uitdaging te groot

Mooier kan je toch niet wensen, ik wil je erg graag bedanken,

Kom maar gauw naar voren want ik begin xowat te janken !

Dames en heren laat het maar horen en klap de handen maar paars,

We willen graag naar voren. Ruuhuud Stekel -Baars ! !
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PRINS DRE VAN NIEUWDEURP DE 1e

Het blijft altijd leuk om te raden wie de nieuwe Prins wordt. Wetende dat
ik het zelf nooit zou willen worden, dacht ik dat een Prinsencommissie

dat ook wel zou weten. Maar dan fiets je op een willekeurige woensdag
na de tennis om twaalf uur 's nachts over het dorp naar huis, staat Dirk
Vergeer daar midden op de weg en vraagt droog: "André, witje even naar
mijn videorecorder kijken, want die is kapot". Ondanks dat ik mezelf als
Laatste gepoold zou hebben als Prins, zei iets in me dat er meer achter
die vraag zat.
Toen kwam ik bij Dirk binnen, zijn toevallig Charles, Laura en Daan ook
gezellig druk met de videorecorder. In plaats van me rechtstreeks de vraag
te stellen, gingen ze eerst gezellig een uurtje met me kletsen. Aangezien
er nog nooit iemand nee heeft gezegd, wisten de heren en dame in kwestie
al lang dat ik ja zou gaan zeggen. Echter had ik daar zelf nog wel even
een paar dagen voor nodig. Thuis Rian wakker gemaakt, maar door de
opwinding is er die nacht weinig geslapen. Na twee dagen met tussendoor
nog een bestuursvergadering, besefte ik dat het wel een hele grote eer is
om de Reedeurpenarren een jaar aan te voeren als Prins en heb ik mijn
excuses aangeboden voor mijn benodigde bedenktijd.

voren al dat het niet mis kan gaan. Alle vrienden en familie gingen weer
een keer mee, wat de organisatie wel wat kopzorgen gaf geloof ik. Ze
hadden dit jaar een te kleine bus gehuurd. Als je dan de eerste dag denkt
dat je na een nacht busreizen, een dag skiën en een middag après-skiën,
bij het avondeten wel even een dipje in het programma zat hebben, dan
kom je bedrogen uit. Hoeveel gekkigheid en gezelligheid er in twee uurtjes
eten past weet ik niet, maar veel meer dan dit kan natuurlijk niet. Het
leukste van het après-skiën is ook wel de knusheid van de Oostenrijkse
berghutjes.Als Daan van Leeuwen dan ook nog de 100 jaar oude accordeon
van het plafond trekt en gaat spelen, kan het wet eens ietsje later worden
bij de officiële après-ski. Maar gelukkig heeft iedereen daar alle begrip
voor en staan daar altijd invallers voor je klaar. Een super weekend wat
nooit meer van de agenda af mag. Net opgedroogd van de Oostenrijkse
sneeuw was daar de Bierfeste. Ongelooflijk wat een sfeer daar in enkele
dagen gecreëerd is. Iedereen trotseerde de vrieskou en fietste in hun
lederhose of dirndl naar de Tempel om daar wel een heel erg gezellig feest
mee te maken. Ook al wordt er nog steeds gegist wie die blonde met de
mannelijke eigen inbreng nu is geweest.

André witje even naar mijn videorecorder
kijken want die is kapot".

Vervolgens komen wellicht de leukste weken. Zoals etk jaar lekker mee
gissen over wie de Prins wordt. Samen met mijn broers discussiëren
of Richard of dat Rudolf het dit jaar gaat worden. En bij het etentje van
familie de Wit toch Anton wel naar voren schuiven als potentiële Prins of
wellicht één van zijn vier dochters een keer als hofdame. Die konden zich
nog behoorlijk onschuldig houden, naar later bleek wisten ze het op dat
moment ook nog niet.
De verrassing bij het kennismaken met mijn nichten Carola en Angela als
hofdames was natuurlijk des te groter en wel heel erg leuk. Wat zagen
mijn kleine nichtjes er beeldschoon uit. Overigens bleek vooral Angela niet
zo heel erg klein meer te zijn. Met haar naaldhakken was ze toch snel een
kop groter dan ik.
Tegen alle verwachtingen in was er van zenuwen geen sprake toen de
Pronkzitting zich eenmaal aandiende. Gewoon vooraf zoals elk jaar,
met de beeldschermen bezig zijn en voor de pauze lekker druk doen bij
de deur, met alle tedenkaarten en adreswijzigingen. Maar dan komt zo
halverwege de pauze van de Pronkzitting het moment dat Je eigenlijk wel
écht moet gaan omkleden. Toch wet lastig om ongezien weg te komen bij
de entree terwijl je daar al 14 jaar met de Pronkzitting staat. Dus heb ik
Ad Breedijk maar gevraagd of ik even weg mocht, waarna er toch wel een
soort glimlach op zijn gezicht verscheen. De onthulling en de hele avond
daarna was werkelijk grandioos. Wat een enthousiaste reacties en wat een
trotse Anton en Nel.

Naast de Pronkzitting zit zo'n jaar natuurlijk gezellig vol; het indrinkfeest,
het afscheidsfeest van Dirk, de Intrada, het kerstgala, de Bierfeste, het
jongerencarnavat, de 55+ pronkzitting, naar de basisschool, de scouting,
het groot carnaval, de MSN, de openingsavond en het uitdrinken en
dan hebben we het alleen nog maar over de officiële avonden. In deze
Reedeurper zal over deze feesten van alles geschreven worden, enkele
bijzondere avonden dit jaar vond ik toch wel het afscheidsfeest van Dirk, de
Lattenbrekers en de Bierfeste op locatie.
Vrijdag na de Pronkzitting het afscheidsfeest van Dirk. Met alle
oud-Prinsen en -hofdames, de meesten in hun oude outfit, en alle
anekdotes van ruim veertig jaar werden die avond naar boven gehaald
door de (oud) presidenten. Na afgelopen jaar weet ik nog zekerder dat, wat
Dirk samen met alle Reedeurpers de afgelopen 40 jaar heeft neergezet in
Reedeurp, onbeschrijfelijk is. Het maakt Reeuwijk-Dorp tot wat het is, een
dorp waar je nooit meerweg wil. Dirk bedankt!
Naast camavallen is skiën toch wel het leukste wat ik me kan bedenken
en als die twee dan samenkomen bij de Lattenbrekers, dan weet je van te

Maar ook de vele avonden. sketches en andere creatieve kronkels
maken Reedeurp tot wat het is, zoals het Legendarische nadrinken na de
jongerencarnaval in de kroeg, de fantastische Prinsenkar waar heel wat
raadsuurtjes in zijn gaan zitten, Dirk's tintje van de koningin waardoor ik
mijn ouders naar de Pronkzitting kon lokken, de boerenkool op zaterdag
waar voor het eerst in twintig jaar de Prins kwam, groot carnaval
zaterdagavond waar de Raad volledig uit zijn dak ging, de kerkmis waar
ik het nauwelijks droog hield bij het lied van Jos en Mona, de excursie met
de Raad naar het scheve raam in onze hooiberg, met hiervan 35 graden
omdat de koeling niet op koelen maar op verwarmen stond, het zicht vanaf
het podium bij Edelman waar een werkelijk uniek kteurenpallet zichtbaar
was in de mensenmassa bij de opening van de optocht, het aangelegde
tennisveld bij ons in de tuin, wat ik dagen later pas zag door de sneeuwval,
de MSN thuis bij de hoffies met een grote plons, omdat de rem iets te
glad was en het optreden van mijn grote held Bruce Springsteen, het
weekendje met de Raad en de vele vele andere avonden, creatieve acties,
gekkigheden. Reedeurp is echt fantastisch.
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Het jaar zit er bijna op, ook al hebben we nog de openingsavond, het
uitdrinken en het laatste stukje Pronkzitting. Ik had niet verwacht het zo
leuk te vinden en wit CaroLa en Angela nog bedanken voor het fantastische
jaar,Laura en Daan voor de geweldige begeleiding en Dirk en Charles voor
de uitverkiezing, de Raad voor de gezellige uurtjes en hilarische uitje, Rian
voor het vele ondersteunen en familie en vrienden dat ze er altijd bij waren
en overal aan mee deden. Maar natuurlijk vooral alle Reedeurpers en alle
vrijwilligers die, denk ik, het mooiste carnavatsjaar uit de geschiedenis van
de Reedeurpenarren mogelijk hebben gemaakt. Ook al beoordeel ik dat
natuurlijk wel door een roze bril. Reedeurp bedankt!

AIaaf Prins Pré van Hkuwdeurp de Ie
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HOFDAMES
CAROLA&ANGELA

Hofdames 2012-2013
Het begon op een maandagavond... Laura belde mij [CaroLal en vroeg
of ik die avond naar het schuurtje van Dirk kon komen om een filmpje
te maken voor de Pronkzitting, waarop ik wat moest vertellen over mijn
familie. Eenmaal bij het schuurtje zaten Daan en Laura daar, een beetje
vaag was het allemaal wel (ik zag ook nergens een camera... maar er
ging geen lichtje branden). Uiteindelijk werd ik gevraagd om één van de
hofdames van 2013 te worden, spannend!!
Een week later was Angela aan de beurt... Carota belde mij om te vragen
of ik even naar de loods van Daan kon komen voor een filmpje voor de
Pronkzitting. Laura en Daan vroegen of we het niet Leuk zouden vinden
om anders gewoon zelf op het podium te komen om wat te vertellen. "Dan
doe je wat Leuks aan, een mooie jurk ofzo", zei Daan. Pas na een aantal
hints begon er iets te dagen. Hofdame worden? Wat? Ik? Wij? Echt?! Is dit
een grap... Nee, het was echt! Tsja... en toen nog samen naar huis fietsen,
zander die glimlach op ons gezicht. Daar begon de eerste leugen. Leuk
hoor, als zusjes hofdame zijn, maar dat liegen en al die smoesjes worden
dan wel ineens dubbel zo moeilijk om geloofwaardig te laten overkomen!
Toch lukte het ons elke keer weer (sorry papa, mama en zusjes).
Een week later gingen wij er met Jorinda en Laura op uit, op zoek naar de
perfecte jurk! En dat is nog best lastig... CaroLa zag een mooie bruidsjurk,
maar ja die was wit... en kort... "Dat zat 'm dus niet worden", zei ze er snel
achteraan. Maar waarom niet? Volgens Jorinda kon een korte jurk in een
knalkleurtje juist prima, dus dat werd m dan! En toen afwachten maar,
want ze zouden speciaal voor ons gemaakt worden. Eindelijk was het dan
zover en mochten we de jurken gaan passen. Wat bleek; ze waren nog
veel te groot. Volgens de ontwerpster waren wij wel een paar centimeter
afgevallen. Toch moesten ze af, want die avond zouden de foto's gemaakt
worden en hadden wij onze eerste ontmoeting met de Prins!!

Dan denk je aan het eind van het feest lekker rustig naar huis te gaan, zit
heel het huis alweer vol om met z'n allen gezellig eieren te eten, melk te
drinken en 'Boer Zoekt Vrouw' te kijken.
Dit jaar hadden wij een extra feestje, want Dirk trad af als Vorst.
Een mooie avond waarop vele herinneringen werden opgehaald en alle
Prinsen en hofdames met elkaar op de foto gingen. Daarop volgde de
Intrada, vroeg uit bed om de dansmariekes aan te moedigen, waarbij
wij weer terugdachten aan toen wij zelf nog op het podium in onze
gardepakken stonden.
Hierop volgde de Christmas Party, waarop iedereen weer netjes in
galajurk of smoking kwam en wij voor de verandering niet hoefden
te bedenken welke jurk we deze keer aan zouden doen. En ja, als
hofdames heb je natuurlijk geen keus, dus ook wij gingen mee met de
Lattenbrekers. Wat een feest was dat! Nog nooit eerder hadden wij,
onze ouders en vriendinnen op de ski's gestaan, maar na twee dagen
les konden we allemaal (bijna) vlekkeloos van de blauwe piste af,op een
gebroken skistok en het knuffelen van een boom na dan. Ook de thema-
avond werd een groot succes, ditmaal op locatie wat de tirolersfeer en
gezelligheid compleet maakte! Vervolgens jongerencarnaval, waarbij het
voor sommigen misschien wel iets té gezellig werd, waardoor een aantal
het zwaar had tijdens 55+ Carnaval de dag erop... ;) Maar ook dit werd een
leuk feest met grappige acts van onze familie.
Het carnavatsweekend brak aan en wat een fantastische dagen waren
dat! Het begon met schoolcarnaval, waarbij ons zusje Marieke als stand-
in voor hofdame Carola werd gebruikt, wat bijna niemand doorhad!!
In de optocht zagen we de creaties van alle groepen en zondagochtend
een kerk vol met carnavalsvierders, wat een mooi gezicht is dat.

«HOFDAME WORDEN? WAT? IK? WIJ? ECHT?! IS DIT EEN GRAP... «

Er moesten bij elke jurk 27 (!!!) knoopjes af om ze in te nemen. Daarna
zijn we als een speer naar Danielta gereden voor onze haren en make-
up. Daan had inmiddels al een paar keer gebeld en bleef rondjes rijden
met de Prins. Eenmaal bij Dirk en Mientje aangekomen, bleef tot het
allerlaatste moment spannend wie onze Prins zou zijn en daar was hij
dan: Prins Drévan Nieuwdeurp de 1e, onze oom! Wat een verrassing was
dat! Na een gezellige avond werd het ook voor Laura nog even spannend
toen er plots een hert voor haar op de weg liep.
Toen moest het feest nog beginnen...Voor je het weet is het zover; de
Pronkzitting. Te Laat onder het mom van verslapen hebben en problemen
met de melkrobot, maar ondertussen druk bezig zijn met omkleden, haren
doen en make-up. Vol spanning liepen we richting het podium, onze drie
hints kwamen tevoorschijn en toen was het zover: Cheers' van Rihanna
ging aan en we kwamen tevoorschijn! Wat een opluchting, iedereen weet
het en je kan gaan genieten! Geweldige reacties, een avond om nooit te
vergeten! Na de Pronkzitting konden we er natuurlijk niet aan ontkomen,
de eerste afterparty was een feit. De eieren en bitterballen smaakten
goed, maar ook de boerenmetk mocht niet ontbreken. De volgende dag
ons indrinkfeestje; een zeer geslaagd feest waarbij de zenuwen van de
vorige avond waren verdwenen.
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Vervolgens in de polonaise met de kleine kids en ineens stonden onze
vriendinnen, die terugkwamen van Montfoort, klaar op het podium om
een geweldige act te vertonen. Meiden jullie waren super!
MSN mocht dit jaar bij ons thuis plaatsvinden met als thema: Bom in the
USA en onze eigen Prins als Bruce Springsteen! Overdag het spel"Snel
naar de bet", of was het toch snel in de sloot.. oeps! Vergeten te remmen!
Na zo'n jaar kan je zeker concluderen dat Reedeurp uniek is! Het is
geweldig om te zien hoe jong en oud met elkaar geniet en er een geweldig
feest van maakt! Tegen alle Reedeurpenarren die het carnavalsfeest dit
jaar met ons compleet gemaakt hebben, witten wij zeggen: BEDANKT!!
Jullie waren super!
Nu rest ons nog het uitdrinkfeestje en de vraag... Wie zullen de volgende
Prins en hofdames worden? Één ding kunnen wij alvast verklappen, het
wordt een topjaar met geweldige ervaringen, je zult het nooit vergeten!

liefs,
Hoffies Carola & AnSela
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Maar met goede spullen is het snel voor
elkaar en dus tijd zat voor carnaval'
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Nu ook winterstallingl
Voor al het onderhoud en reparaties aan uw motorfiets

maar dan zonder polonaise!

Zelfs OP een baróezelliö feest
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TWIMKEIS
GROEP 4 EN 5
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Alaaaf Reedeurpenarren !
Wij zijn de TwinkeLs, een nieuwe groep in de leeftijd van 8 tot 10 jaar.
Elke maandag avond dansen we van kwart voor zeven tot kwart voor acht
onder leiding van Femke de Wit en Maura VerkLeij.

Op de eerste maandag van februari begonnen wij onze eerste training
met de Twinkels! Eerst elkaar even Leren kennen, en daarna snel aan
de gang met de nieuwe dans. Elke maandag avond komen alle Twinkels
met veel enthousiasme binnen om nieuwe pasjes te Leren. Met het eerste
optreden dit seizoen bij de 'Zonnebloem' (dansen voor senioren) in het
vooruitzicht wordt er hard geoefend om alle pasjes zo goed mogelijk te
kunnen dansen.

Wij trainen nog even hard door voor onze eerste optredens en hebben at
erg veel zin om onze dans aan jullie te Laten zien op de Pronkzitting! Wij
hopen natuurlijk dat jullie allen komen kijken om ons aan te moedigen!

Groetjes van alle Twinkels & leiding,
Fleur, Kikki, lotte. Carmen, Demi, Daimy, llse, Didi,
Iseraldina, Fiona, Ueke, Bibi, Daisy, Maud, Ffcmke en Maura
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AIaaf Reedeurpenarren !
Na een super carnavalsseizoen zijn we alweer druk bezig met een nieuwe en we hebben er veel plezier op gehad. Daarna mochten we voor
showdans. Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, hebben wij vorig jaar de allerlaatste keer de showdans laten zien aan de kinderen op

te laten komen: 'de Twinkels'. kindercarnaval.

We hebben afqelopen jaar gedanst op een liedje van Chipz - Waikiki Omdat erditjaareen nieuwe groep bij is gekomen en de leeftijdenwatzij
ieach. We hebben de nieuwe meiden onze danspassen aangeleerd en verschoven, zijn er 4 meiden naar de Twinkels gegaan. Ook hebben we er

zelf ook een nieuwe dans geoefend. Daarna mochten we stralen op de een nieuw lid bij gekregen:Vanessza Verkerk. We zijn nu al weer hard aan
Pronkzitting! De zenuwen Liepen hoog op, maar toen we eenmaal klaar het oefenen vooreen nieuwe showdans, we hebben er al weer erg veel zin
waren met ootreden vonden we het toch wet ontzettend leuk. In november in! Komen jullie ons ook dit jaar weer aanmoedigen bij de Pronkzitting?
hebben we weer meegedaan met de Intrada in de categorie 'karakter'
Dit jaar was de Intrad a niet in Nieuwegein maar in Maarssen. Dit gebouw Aiaai ï
was minder qroot, maar met alle supporters uit Reeuwijk was het toch Daphne, Danique, Julia, Usanne, Ouinty, Sanne, Tessa,
lezeLtig. Helaas hebben wij dit jaar geen prijs gewonnen, want we werden BabettC, Yorinde, Marieke, Anne, VaNCSSia, Anna, Michdle
vierde, en Sanne.

)ala, waarbij we een kerstdans hebben
aedanst met de Sterren en de Vlammen. Na de kerstvakantie hebben
we nog een keer mogen optreden bij 55+ carnaval. Met Jongerencamava
hebben we als bedankje gezellig patatjes gegeten met alle dansgroepen
en Prins en hofdames. Hierna kwam het carnavalsweekend wel era
dichtbij en moesten we ons gaan voorbereiden op de optocht. De leiding

lacht om wat samen met de Sterren te aaan doen. Omdat
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Alaaaaaaf'
Na een super leuk carnavalsseizoen zijn we alweer druk bezig met twee
nieuwe dansen. Maar eerst nog even een stukje over het afgelopen jaar In
maart zijn we begonnen met 17 enthousiaste meiden. Elke maandagavond
werd er druk getraind om in november weer wat moois te laten zien. De
showdans werd gedanst op een mix van 3 liedjes. Met rode glitterbroekjes
en hoeden zagen de Sterren er stralend uit!
De Intrada was dit jaar in Maarssen. Alle dansgardes hebben weer erg
hun best gedaan. De Sterren gingen naar huis met de 2e prijs voor de
gardedansen de 1e prijs voor de showdans. Het was een gezellige middag
met een hoop Reeuwijkers in de zaal! We hopen jullie dit jaar weer te zien
tijdens de wedstrijden.
Methetkerstgata hebben we samen met de Vonkjes en Vlammen weer een
kerstdans gedanst. Daarna hebben we nog gedanst met jongerencarnavat,
55+ pronkzitting en gezinscarnaval. Samen met de Vonkjes hebben we
een kar gebouwd en de optocht gelopen. We waren boerinnen en de
Vonkjes waren koetjes. Het was een super leuk carnavatsweekend! We
hebben van niemand afscheid hoeven nemen, we beginnen dit seizoen
met 18 Sterren. We zijn nu weer druk bezig met trainen om in november
weer te straten op het podium. Wij hebben er alweer super veet zin in en
hopen jullie allemaal te zien in november!!

Groetjes en Alaaaaf !
Anouk, Eline, Manouk, Usa, Marleen, Sanne, Daniek, Tessa,
Sanne, Suianne, Hina, Ouinty, Annemarie, Suzanne, Bo,
Anouk, Usa, Owen, lisa, Sanne & lisan
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Alaaaaaf Reedeurpenarren,
Al is iedereen alweer met z'n gedachten bij aankomend carnavalsseizoen,
wij blikken hier nog even terug op het afgelopen carnavalsjaar. Ook
afgelopen jaar mochten wij onze vlammende dansen weer laten zien op
de 40e editie van de Intrada, wat in Maarssen werd gehouden. Er waren
weer heel veel Reedeurpenarren naar Maarssen gekomen om ons en
de andere dansgroepen aan te moedigen. Met 211 jurypunten voor de
gardedans vielen we net buiten de prijzen en werden we 4e. Maar voor de
showdans waren 211 punten wet genoeg voor een 2de plaats.

In het grote carnavalsweekend hebben we als Indiaantjes nneegelopen in
de optocht waar we er een groot feest van hebben gemaakt met elkaar.
Aan het einde van het afgelopen dansseizoen hebben we afscheid
genomen van Violet van der Berg als leidster van de Vlammen. We zijn
gezellig met z'n allen uit eten' geweest bij de Mc Donalds in Bodegraven
als afsluiting van het seizoen en als afscheid voor Violet en de Vlammen;
Marleen van Leeuwen en Edith hleemskerk die nu gestopt zijn. Femke
Baars komt onze groep dit Jaar weer versterken en hebben we lchelle
Smit als een nieuwe Leidster gevonden.

We zijn nu met lchelle en Jorinda als leiding alweer druk aan het oefenen
met de nieuwe dansen voor aankomend carnavalsjaar. En hopen dat jullie
allemaal weer komen kijken op de Pronkzitting op 9 november waar wij
onze dansen voor het eerst ten tonele zullen brengen. Het worden weer 2
super gave dansen dus komt dat zien!!! Tot bij de Pronkzitting!

Groetjes,
Maura, Sabien, Femke, Hina, llse, José, Mandy, laura,
febiënne, Manon, Silke, Valery, Maaike, Daphne, Daphne,
Femke, Jorinda en Ichelle

Dansmariekes
Reedeurp on stage!

Zondag 26 januari in Amicitia.
Komt u ook kijken?!
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Ik, Prins Dré van Nieuwdeurp de 1e, ondersteund door mijn beide
hofdames Angela en Carola de Wit, bij gratie van President, nieuwe
Vorst en wijze Raad van Elf, gebombardeerd tot veertigste Prins der
Reedeurpenarren, verklaar hierbij als volgt:

Punt 1
Dit jaar weer een Prins met echt Reedeurps bloed,
Dat geeft ons als carnavatLers weer moed.
AL 14jaar hou ik als penningmeester de centen in de gaten,
Daardoor worden in Reedeurp bezuinigingen achterwege gelaten.
En als ik niet over de Reedeurpse financiën waak,
Dan beschouw ik Industriële Automatisering als mijn taak.
Ook verhuur ik kantoren in mijn vrije tijd.
Maar carnavallen is toch wel de leukste bezigheid.
Ik ben helemaal gek op skiën tussen bomen en struiken.
Dus Lattenbrekers dit jaar allemaal achter mij aan, als we de bossen in
duiken.

Reedeurp verwacht dit jaar geen lange toespraken,
Maar we gaan er met z'n allen een fantastisch carnavalsjaarvan maken.

Punt 2
Reedeurp, dit jaar aan ons de mooie taak,
Om dit carnavalsjaar voorop te gaan in het feestgedruis en vermaak.
Want na jaren dansend met de Sterren en Vlammen op het podium te
staan,

Zullen wij dit jaar samen als hofdames verder gaan.
Wij houden wel van een feestje en hebben er zin in,
Dit wordt een topjaar met deze leuk Prins tussen ons in.
Carota en Angela is onze naam,
Als zusjes 'de Wit' staan wij dit Jaar in de polonaise vooraan.

Punt 3
Vandaag nemen we afscheid van de vorst.
Reken maar vanaf nu heeft de Raad heet wat minder dorst!

Zag u Dirk vroeger voor de Raad van Elf ook bledden bier halen?
De vraag is zal hij dit ook doen nu hij het zelf moet betalen?
Dus ziet u hem vanavond verdwaasd door de zaal fouchanceren,
wil u dan zo vriendelijk zijn hem naar de muntenbar te dirigeren!

Punt <
Strafpleiter Bram Moszkowicz is van zijn voetstuk gevallen,
zware criminelen konden bij hem bakken met zwart geld stallen.
De Raad van advocatuur heeft hem uit zijn ambt gezet,
en vanaf die dag vond hij Eva Jinek ook niet meer in z'n bed.
Hij zat moeten wennen aan water met brood en een pak met
gestreepte mouwen,
maar vooral om tijdens het douchen z'n zeepje goed vast te houwen!

Punt 5
De weekendrust is op het dorp weer in ere hersteld!
Ik heb de laatste vijf maanden de politie niet meer gebeld.
Het jarenlange probleem City Life is nu eindelijk opgelost,
het heeft de gemeente maar liefst een half miljoen euro gekost!
Ben gaan rekenen, als penningmeester toch één van mijn ambtsplichten,
Met zo'n bedrag kunnen we in Reedeurp in 1 keer ons pensioengat
dichten.

Punt 6
Woensdagmiddag, ik heb lekkere trek,
dus ik rij effe naar de visboer bij RVC voor een Lekkerbek.
Broodje paling, pangasius filet, harinkje kaken,
van enige romantiek was er geen sprake.
Zo snel als de visboer kwam, was hij ook weer verdwenen.
Het verhaal gaat: z'n vrouw nam de benen!
Er was echter geen sprake van misbruik,
hij zat gewoon met z'n paling in een andere fuik!

Punt T
Witje snel over het dorp, dikke pech !
Staat er alweer een kraan of een paal in de weg.
Vindt u het op de Dorpsweg ook zo'n bende!
Toch stelt dit niks voor want in New York hebben ze pas echt ellende!
Orkaan Sandy kwam nat, woest en iedereen begon te beven,
nou begrijp ik waarom ze orkanen vrouwennamen geven!

Punt 8
Rij je langs het oude klooster dan denk je, "wat is er aan de hand",
volledig in de steigers, wat gaan ze doen met dat monumentale pand?
Familie van Amsterdam is daar ingetrokken.
Van het beroep van haar zijn we wel een beetje geschrokken.
Kon je vroeger nog rustig tegen het klooster aan staan pissen,
tegenwoordig kun je zomaar de volgende dag je voorhuidje missen!

Punt 9
Pingen, skypen, Facebook en whats-appen,
anno 2012 hebben we geen tijd meer om gezellig met elkaar te beppen.
Organiseer je een Project X feest dan komen ze uit het hete Land,
en net als in Haren, je hebt zo een bak ellende en een hoop trammelant!
Dus mijn indrinkfeestje zal je niet op Facebook lezen,
jullie zijn bij deze uitgenodigd want morgen moetje op Reewal 38 wezen!

Punt 10
Vele Reedeurpers gingen afgelopen Carnaval stage-diven en bleven
ongedeerd.
Dat heeft de Oostenrijker Baumgartnertoteen enorme stunt geïnspireerd.
Die dacht in verhouding kan ik wel 39 km richting het heelal,
en vanuit z'n luchtballon maakte hij een gigantische vrije val!
In tegenstelling tot de Reedeurpers hun derriére,
ging Baumgartner wel door de geluidsbarrière!

Punt 11
Dirk, Charles, Daan, Laura, ze waren een beetje doorgeslagen,
Om een reserve Boskoper als Prins in Reedeurp te vragen.
Daar mag je dan ook niet veel van verwachten,
De praktijk: wat opzeggingen in verband met maagklachten.
Dit jaar komt het zeker weer goed,
Want weet, na zuur volgt altijd weer zoet.
Eindelijk zijn er spijkers met koppen geslagen,
Door mij, Prins Dré van Nieuwdeurp de 1e als Prins te vragen!
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Reedeurp; Eén grote Familie
Na de zomervakantie begint het bij iedereen weer te kriebelen en de
spanning stijgt als de Reedeurper zo vlak voor de Pronkzitting weer op
de mat ploft. Nog even een terugblik naar vorig jaar. Wat was het toch
attemaal weer gezellig en leuk!! Maar ook zijn we weer heel nieuwsgierig
wie er dit jaar vooraan in de polonaise zullen staan. Wie worden onze
nieuwe Prinsen hofdames?!
Al vroeg stonden de eerste Reedeurpenarren dit jaarte wachten om maar
niets te hoeven missen van het programma. De Pronkzitting begon met
een filmpje waarin de tweelingbroers John en Erie Rijnbeek op zoek waren
naar hun carnavalsfamitie. De tocht begon al zingend in het stadscentrum
van Boskoop. Rennend over de hefbrug en fietsend door Randenburg.
Op de splitsing Nieuweweg, MiddeLburgseweg vloog de tweeling uit de
bocht, echte " Krooshappers" te water. Hilarisch om te zien hoe ze al
schoonzwemmend hun Boskoopse kielen uittrokken op de muziek van de
Indische waterlelies van de Efteting. Gelukkig begon de zon te schijnen op
Kaagjesland. Eenmaal droog aangekomen op Reeuwijk-Dorp werden ze
ontvangen door de Raad van 11 die twee prachtige Reeuwijkse kielen aan
ze gaf. Er werden wat biertjes in Friends genuttigd waar ze live werden
toegezongen door Remco Vergeer. Na wat moed te hebben ingedronken
was het tijd om naar Amicitia te gaan. De tweeling en Raad bestegen in
een Lange polonaise al zingend het podium van de feestburcht. John en
Eric hadden hun carnavatsfamilie gevonden.
Voor het aftreden van onze Prins en hofdames werden we getrakteerd
op spetterende dansen van de Vonkjes, Sterren, Vlammen en Babes.
Met hun blauwe en witte korte broeken en hoge zwiepende staarten
kreeg menig moeder last van vochtige ogen bij de geweldige showdans
van de Vonkjes. De Sterren, in rode korte broeken nnet glimmertjes en
dito stropdas straalden tijdens hun perfect uitgevoerde showdans. De
spetterende gardedans van de Vlammen wist dit jaar weer iedereen te
verbazen, wat hebben we toch een danskwatiteit in huis. Ook onverwacht
bezoek van de koninklijke familie [koningin Bea, Wim-Lex en Maxima)
samen met de familie Flodder. Wat in eerste instantie een slechte combi
teek, liep gelukkig later heel goed af.En wat konden ze snel omkleden, in
een paar tellen waren de twee families getransformeerd tot sexy babes
die allemaal in een spagaat zouden kunnen.
Niet alleen hebben we afscheid moeten nemen van Prins Zotte Mathot
en hofdames Debby en Denise, maar ook van de Raadsleden en neven
William en René de Wit.
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Ook veel mooie woorden voor onze aftredende Vorst Dirk Vergeer van
ere-leden Gijs Hogenelst, Richard de Jong en burgemeester Christiaan
van der Kamp. Deze Laatste overhandigde aan Dirk een heuse koninklijke
onderscheiding. Dirk werd volledig in het zonnetje gezet door de
Reedeurpse familie en mag zich sinds november 2012 Souverein noemen.
De vrouw van Dirk, Mientje, heeft op de achtergrond altijd haar steentje
bijgedragen aan de vereniging. Dit werd met een grote bos bloemen
beloond.

Tijdens de pauze werden de loten verkocht om de 55+ pronkzitting
te kunnen bekostigen. De te winnen prijzen waren ter beschikking
gesteld door Edelman, Gasterij Vergeer, Vergeer Holland, All Green,
ldeas4Seasons en fruit van Arie Vermeulen en Arie Verkleij.

Na de pauze, met onze nieuwe Vorst Charles Stoopman, was het dan
eindelijk zo ver..... Onze kersverse Raadsleden René van Dijk en André
Verweij mochten de nieuwe hofdames achter uit de zaal ophalen. Op
het podium werden drie hints gegeven, een rode Scouting sweater, een
laarsje van de dansmariekes en een rubberen Laars om aan te geven
dat ze beide van de boerderij komen. Onder de narrenkoppen kwamen
de zusjes Carola en Angela de Wit vandaan! En wie o wie zou de Prins
warden? Onder de grote nar kwam André Vergeer met een glimlach van
oor tot oor vandaan. Prins Dré van Nieuwdeurp de 1e met zijn nichtjes
Carota en Angela zullen dit jaar voorop in de polonaise gaan! De rede-
commissie had ook dit jaar een uiterst hilarische rede gemaakt. Zoals
gebruikelijk werd het leven in Reedeurp en haar hele weide omgeving op
de hak genomen. Dit tot groot vermaak van het publiek.
De stekelbaars ging deze keer naar Ruud Baars, een van de drijvende
krachten achter de vereniging. Trots nam Ruud de Stekelbaars, die
onlangs bij hem in de schuur gesmeed was, in ontvangst. Dit jaar was
de artiest Jan Smit, of was het hem nou toch niet... Het was 'm niet,
maar immitator Nick Stricker deed niet onder voor de grote Volendamse
zanger. Het duurde niet tang tot Prins, hofdames, Raad en dansmariekes
het podium vulden om een polonaise in te zetten.
De Sterren dansten de glitters van de jurkjes met hun zeer geslaagde
gardedans. Nauwelijks te volgen hoe hoog die meiden hun benen kunnen
gooien. De fluorescerende accenten in de kleding van de Vlammen en de
hoge danskwaliteiten zorgden tijdens hun showdans voor een wervelende
show.

Na de showdans van de Vlammen gingen de gordijnen dicht. Eerst
verscheen er een kleine poppenkast op het podium. Maar toen het gordijn
open ging was het de taak aan de levensgrote Jan Klaassen en Katrijn
en hun poppenkastvrienden om het officiële programma af te sluiten.
Familie Straver-Uiterwijk hebben er een waar feestje van gemaakt in de
levende'poppenkast.

Tot slot bedankte onze President Daan vd Wolf iedereen die heeft
meegewerkt aan alweer een zeer gestaagde Pronkzitting.
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üitdrinkfeestje Dirk Vergeer
Je hebt hem vast en zeker wet voorbij zien komen dit jaar! Een blauw
bledje met 11 gaatjes in de vorm van een steek! Dit is het blijvende kado
voor onze oprichter en aftredende Vorst Dirk Vergeer.

Het idee is ontstaan tijdens een bestuursvergadering in een bootje op de
plas. Goed idee! Maar waar koop je die? Of laat je ze maken? De Raad
van 11 bood uitkomst en wilde ze zelf gaan maken. Ruud (stekel) Baars
werd opgetrommeld voor zijn bouwtechnisch inzicht en zijn werkplaats
met daarbij behorende kantine.

Met velen werden er avonden gewerkt want 125 bledjes is 1375 gaatjes
boren, vorm uitfrezen, netjes schuren, grondverven, spuiten, weer
schuren nogmaals spuiten, stickers erop, aftakken. Maar het resultaat
mag er zeker zijn!

Dus nu géén bledje bier meer bestellen! Maar gewoon een DIRKJE BIER.
(Wees er zuinig op en breng ze weer netjes terug naar de bar]
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Nieuwsaiena naar de foto's?

Scan deze QR code

Uitdrinkfeestje Dirk Vereer
16 november 2012
Zoals iedereen wel mee gekregen heeft is Dirk Vergeer na 40 jaar gestopt
als Vorst bij de Reedeurpenarren.
Wij, het bestuur, die wel van een feestje houden, vonden dan ook dat we
Dirk zijn loopbaan als Vorst moesten beëindigen met een feestje.
Dus: Zo gezegd zo gedaan!

De voorbereidingen voor dit feest begonnen al vroeg in juni met een
bestuursvergadering op de boot van Charles. Gastenlijst maken, een
locatie zoeken, de catering, een programma maken, datum plannen,
een cadeau verzinnen, enz. Gelukkig heeft het bestuur al meer feesten
georganiseerden was alles "bijna" zo geregeld.
Op vrijdag 16 november waren de oud-prinsen, oud-hofdames, oud-
Raadsleden, oud-bestuurleden, oud-presidenten en de familie van Dirk
en Mientje welkom in de tot feestzaal omgetoverde schuur van Rob en
Angelique Verweij.
De schuur liep al snel vol met allemaal Reedeurpenarren in kiel en alle
oud hofdames in hun hofdame jurk.
Dirk Vergeer opende zelf deze bijzondere avond met de eerste notulen.
Daarop volgend kwam de eerste Raad van 11 op in oude witte lakens, net
zoals bij de oprichting in 1973.

Toen iedereen de koffie op had, begon oud president Toon Baars aan een
heel uitgebreid verslag over zijn jaren als president. Zo kwamen door de
avond heen at de oud presidenten aan het woord, met leuke anekdotes van
ieder jaar. Omdat Dirk een echte fan is van het Nederlandse lied, mocht
een artiest van Nederlandse bodem niet ontbreken. Niemand minder dan
Guus Meeuwis zorgde ervoor dat iedereen zich in de polonaise aansloot
tot in de late uurtjes.
Om Dirk te bedanken voor at die mooie jaren, is ter ere van Dirk een
speciaal bierbted ontworpen. Vanaf 16 november haat je niet meer een
btedje bier maar een Dirkje bier, met uiteraard plek voor 11 biertjes.
Ook is hem een fotoboek van alle Prinsen en hofdames vanaf 1973 tot
2012 cadeau gegeven. Bij elk jaar staan foto's en een stukje geschreven
door de Prins en hofdames voor of over Dirk.

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid.
Zonder jullie had dit feest niet zo'n groot succes geweest !!!
AIaaf Het Bestuur

Graag wil ik alle Reedeurpers bedanken voor de manier waarop we
de afgelopen 40 jaar carnaval hebben gevierd in Reedeurp.
Tevens ben ik zeer vereerd voor de hoge onderscheiding die ik van de
vereniging en van Hare Majesteit heb mogen ontvangen, met daarop
de afscheidavond die de vereniging voor ons hebben georganiseerd

Namens oud vorst. Soeverein Wrk en Mientje, Bedankt!
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Even een terugblik van het afgelopen jaar van de Buitenfeestoptocatie-
commissie. Een jaar waarin we het genoegen kregen van Prins Dré van
Nieuwdeurp de 1e en zijn hofdames Angela en Carola. Dit jaar zonder
groots geplande bbq onder het mom van 'vergaderen', maar een simpele
korte vergadering waarin de taakjes zorgvuldig werden verdeeld. Iets na
elf over elf, na het bekend worden van de Prins en zijn hofdames, werd
er druk vergaderd over waar het indrinkfeestje kon gaan plaatsvinden.
Wij dachten aan het mooie stulpje van Dré Vergeer, want een boer heeft
ruimte genoeg zou Je zeggen, maar het hek bleef gesloten. Wat voor
opties waren er dan nog meer? Bij de Hofdames, alleen Anton vertelde
dat hij dan s'nachts bij de Pronkzitting al wel vast naar huis kon gaan
om de boel op te ruimen en dan nog niet op tijd klaar zou zijn... De C1000
werd daarna als optie genoemd, maar dat was een onnnogelijke taak om
dat voor de Buitenfeestoplocatiecommissie voor elkaar te krijgen, zelfs
voor ons. André gooide een balletje op bij Bob Vermeulen, maar dat was
te klein. Uiteindelijk belandden we weer bij Joost en Miranda van der
Waaij. Joost en Miranda bedankt. Vele handen maakten licht werk en
binnen een mum van tijd was de volle schuur omgetoverd tot een knusse
feestzaal. Er werd gefeest tot de late uurtjes en Thijs is het nog gelukt
met de record poging in je auto? Na het indrinkfeestje kon iedereen vijf
dagen herstellen en toen begon alweer het afscheidsfeestje van Dirk
Vergeer. Bij Rob en Angelique Verweij in de schuur werd een super feest
georganiseerd, waarbij veel oude Prinsen en hofdames aanwezig waren.
Het was een gezellig feestje waar het 'Dirkie' geïntroduceerd werd en
de nieuwe Arne Jansen werd vervangen door de zachte G uit het Zuiden.
Na oude verhalen te hebben opgehaald en flink te hebben gedanst, ging
iedereen voldaan naar huis. De voorbereidingen voor het themafeest
begonnen weer. En wij als Buitenfeestoplocatiecommisie waren weer
gestrikt om het één en ander te regelen samen met het bestuur. Na 2
avonden rond gereden te hebben en verschillende mensen aangesproken
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te hebben, hadden we dan eindelijk een Locatie voor het 'Bierfest'. In
januari stonden de bierpullen en tafels klaar voor een echt 'bierfestijn'.
Onder het genot van een dansje, en een bier en bratwurst was iedereen
in zijn element. De avond werd afgewisseld door spectaculaire artiesten;
Daan, de trekspecialist en onze enige echte Danny Christiaan met stip
gestegen naar nummer 1... en nog een paar B-artiesten. Mathot en
Angela bedankt, tot aankomend jaar!! Maandagmiddag was het weer
feest voor de Buitenfeestoplocatieconnmissie. Na een rondje Reeuwijk
te hebben gereden kwamen we uit bij Paul en Anita Streng. Na uren te
hebben geveegd was het ijsvrij. Met een schitterend danspodium danste
iedereen de sterren van de avond, hlet barpersoneel zorgde er voor dat
niemand droog stond. Paul en Anita bedankt! Wij vonden het een erg leuk
en voldaan jaar en met de vele hulp was het leuk om al deze feestjes te
mogen organiseren.

Ps; Als er nog mensen zijn
die dit jaar van plan zijn in
Reeuwijk een schuur te
gaan bouwen. Willen jullie
dan even contact opnemen

met de buitenfeestoplocatiecom missie,
zodat wij kunnen kijken of de schuur
wel groot genoeg is en voldoet aan
onze eisen.

liefs Rob, Ruud Marcel, Unda, Riek en Patty
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Reedeurp op xijn kerstbest!
Zaterdag 15 december vierde carnavalsvereniging De Reedeurpenarren
haarkerstgata.Deavondwaaropdezaatgevutdismetdamesingalajurken,
cocktailjurkjes en de heren in pak. De grote zaal van Gasterij Vergeer
was in sfeervolle kerststijl versierd. De enige van de feestavonden waar
een liveband speelt. En ook de enige avond waarop atle dansmariekes
van carnavalsvereniging samen, het publiek trakteren op een dans op
kerstmuziek. Het nummer 'My only wish this year' van Britney Spears
schalde door de zaal terwijl de meiden van 7 tot 16 jaar in zwarte outfits
met kerstmutsen op, de kerststerren van de hemet dansten.

Het was ook de avond waarop de "Dirkjes" geïntroduceerd werden. Een
Dirkje is een dienblaadje in de vorm van een steek met elf uitsparingen
voor (desnoods) een biertje. De Raad van Elf heeft bergen van die'DirkJes'
uit hout gezaagd, van een blauw kleurtje voorzien en het Reedeurper logo.
Het door de kerstcommissie bedachte "Changer!" na de openingsdans
van Prins Dré van Nieuwdorp en zijn hofdames Carola en Angela'kwam
niet van de grond. De band verleende haar medewerking niet aan dit
plan waarop de dansers steeds een andere danspartner hadden moeten
zoeken. Na eenmaal changer te hebben geroepen liet de band het erbij.
De dansvloer stond toch at vol dus daar lag het niet aan, maar het effect
had zeker voor veel hilariteit kunnen zorgen.
Aan het einde van de super gezellige avond waren er voor alle aanwezigen
heerlijke kerstchocolaatjes in een feestelijk verpakking.

KERSTOAIA
15 DECEMBER

y.
.v.
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Carnaval Westendorf 2013
Op woensdagavond 9 Januari vertrok een bus met 75 Lattenbrekers,
inclusief Prins D ré en zijn hofdames Angela en Carola naarWestendorf.We
verbleven in een heel mooi hotel Mesnerwirt. Na een zeer voorspoedige
reis kwamen we al om half 8 aan in Westendorf. Hier werd iedereen

voorzien van een super lekker ontbijt, om zich daarna als een speer om
te kleden om de piste onveilig te maken. Door de grote diversiteit aan
leeftijden (18 tot en met 78 jaar] splitste de groep zich op in diverse
groepen, zoals skiers, steeërs en wandelaars.

Door de grote hoeveelheid nieuwe Lattenbrekers zonder ski-ervaring, was
er zelfs een lesgroep van 16 personen geregeld. Deze hadden het skiën
at snel onder de knie en gingen rap de bergen af en weer op. Keurige
prestatie. Om 4 uur in de après-skibar ging Hans z'n grote portemonnee
open, waarna het feest Losbarstte. De après-skibar zat onder het hotel,
dus je Liep de trap af en je sloot aan in de polonaise. Samen met Toontje
Wouters en andere gekke DJ's was het iedere dag beregezellig. Dolf en
Knakkie konden nummers zoals: 'Waar is toch mijn Caravan?' en Gerrit
Dekzeil' en ook het nummer over een sneeuwwitte bruidsjurk aanvragen.
Marcel zag hierbij zijn kans schoon om Maaike ten huwelijk te vragen.
Maar Maaike heeft nog steeds grote twijfels, ondanks het aandringen van
de DJ. Na de nodige polonaise en grote glazen bier Liep je de trap op en zat
je in de eetzaal met super lekker eten. De organisatie had voor onder het
eten 2 Tiroolse topartiesten geregeld. Iedereen was als Tiroolse/TiroLer
verkleed en stond op de banken en tafels mee te dansen. Ook hadden
we onze eigen artiest mee genomen [Daan van Leeuwen) die met zijn
accordeon de vogeltjesdans ten gehore bracht. Hier houdt de organisatie
van: eigen inbreng. Bedankt Daan! Men had de keus om op tijd zijn bed op
te zoeken met de lift naar boven, of met de trap naar beneden om zo tot in
de late uurtjes door te gaan.

Vrijdagmorgen werden we wakker in een echte winterwereld met witte
bomen en daken en grote sneeuwvlokken. Maar dat maakte de pret niet
minder. Voor Pascal Uiterwijk was het een iets mindere dag, hij crashte
heel hard met een snowbike op de zwarte piste. Dit was even schrikken,
maar na een nachtje ziekenhuis was hij weer de ouwe. Dit leverde hem
wel de jaarlijkse 'niet te stoppen-bokaal' op die hij een jaar lang op de
schoorsteen mag zetten. Zaterdag was een schitterende dag, helaas wel
weer de laatste. Boven op de berg in een paraplutentje werd er hard
gedobbeld met heerlijke Amaretto Disarono (dank je wel Dolf). Marcel,
Ruud en Johan vonden het zulk heerlijk spul dat ze 's middags al vroeg
beneden waren en weinig honger hadden. Ze hebben heerlijk in de kelder
geslapen en gingen lekker nuchter en uitgerust de bus in.

Na het Laatste avondmaal werd al het personeel, ook uit de keuken, en
de eigenaren Hendrina en Jacob super bedankt met een groot applaus.
Zondagmorgen waren we om 10 uur weer terug op Reedeurp, waar weer
een heerlijk ontbijt klaar stond bij Gasterij Vergeer. Na een bedankwoordje
van Prins Dré en zijn hofdames Angela en CaroLa, gecombineerd met de
wist u datjes, samen met de laatste pilsjes, ging iedereen uitgerust naar
huis terug. Het was weer een super jaar. Namens het bestuur iedereen
bedankt en tot volgend jaar!!

Hans, Aad. Diederik, Hick en Marco
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Thcmafeest Bierfeste
Dit jaar was er geen thema avond, maar een themafeest wat een middag
én avond besloeg: Het Bierfeste. Vele vrijwilligers hebben aan deze dag
meegewerkt en er zo voor gezorgd dat het een knalfeest werd!

In de voorbereiding werd gezocht naar een geschikte locatie. Een lage,
knusse, gezellige schuur zodat je met een beetje aankleding direct de
juiste sfeer creëert. Maar ja, wie heeft zo'n schuur die qua grootte en
locatie ook nog eens geschikt is voor een goed feestje. Zo kwamen we bij
Marcel Mathot uit. Knus... dat is niet het eerste woord wat bij me opkomt
als ik deze loods zie. Op 19 januari, opeen ijzig koude dag, vond het feestje
plaats. Na plaatsing van het podium, de tafels en banken, de eettentjes
en de doeken en decorwanden van Jorinda vd Werf was het duidelijk: op
deze locatie kan een goed feestje gevierd worden! Knus en gezellig was
het zeker!
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De ijzige kou zorgde nog voor wat opstartproblemen. Na het plaatsen van
de tap bleken de leidingen bevroren, maar at snel kon het barpersoneet
het ene na het andere biertje tappen en stroomden de gasten binnen
in hun dirndl of lederhosen. DJ Jor-D draaide de ene na de andere
Schlagerhit en er werd volop gedanst. De fotografen konden hun geluk
niet op: wat zag iedereen er goed verkleed en feestelijk uit! Natuurlijk was
er ook een heerlijke Tiroler maaltijd te krijgen met bratwurst, schnitzel of
sauerkraut, verstrekt door dames in, uiteraard, dirndl.

Artiest Thornston von Lippe Biestervetd, met pruik, leverde een Leuke
bijdrage aan het Schtagersfeste. Maar er waren ook volop topartiesten
van eigen bodem, zoals Daan van Leeuwen. Hij kreeg de zaal goed tos
met zijn vrolijke noten op zijn accordeon. Maar er was ook een geweldige
act van onze eigen Dennie Christian, vertolkt door Nick Lindhout. Ook de
Alpenzusjes (Rosanne en Sylvana Spruit) waren naar het feest gekomen
en gaven een leuk optreden en bij het optreden van prins Dré de 1e en
zijn hofdames Carola en Angela deden alle Reedeurpenarren enthousiast
mee. De Reedeurpenarren kunnen terug kijken op een geslaagd Bierfeste.
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Telefoon(0182)393048

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.

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

Kom langs in onze showroom en maak kennis met het
assortiment en de service van Radio van Dijk.

Radio van Dijk
• zeer groot assortiment

• veel artikelen op voorraad

• persoonlijke bediening

• installatie en instructie thuis

• eigen technische dienst
Service van de zaak

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

Tempel, Reeuwijk

Tel. 0182 393038

I Peter v.d.Viist
AANNEMERSBEDRIJF

_T

Aannemersbedrijf Peter van der Vlist

Th. van Leeuwensingel 46
2811 BN Reeuwijk

Tel.: 06 - 538 969 S3
Fax:0182-301341

www.petervdvlist.nl
info@petervdvlist.nl

I Peter vd.Viist
SETONWERKEN
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JEUGD l
LUCKY LUCK

Jeugdprins
Hoi ik ben jeugdprins Lucky Luck.
Ik vond het echt heel Leuk om jeugdprins te zijn, het Leukste vond ik dat
ik gekozen werd tot Prins. Ria van Raalten (juf Mariëtte) kwam bij ons
in de klas. Zij ging kiezen wie de hofdames en de jeugdprins werden, ze
had een grote hoed bij zich. Eerst gingen we de jeugdprins kiezen. Alle
jongens moesten hun naam op een briefje zetten en dan opvouwen. En in
de hoed doen. En dan ging zij een briefje uit de hoed grabbelen. Ze pakte
een briefje en ging eraan voelen en zei dan: "ehh nee deze niet, deze kan
niet feesten, ja deze dat is de goede denk ik", zei Ria van Raalten. Mijn
gevoel zei dat ik het was en toen ging ze het voorlezen en toen maakte
ze het nog heel spannend en toen zei ze het en ze zei LUCAS, ik ging
helennaal uit mijn dak. En toen werden de hofdames gekozen. Dat ging
hetzelfde en op het eerste briefje stond Milou en op de tweede Lucca.
En daarna gingen we thema kiezen en dat werd Roodkapje. En mijn
naam werd Prins Lucky Luck. Eerst hadden we jongerencarnavalen toen
moesten wij eerder komen en de ouders moesten ook komen want we
gingen foto's nemen ook met de grote Prins en hofdames en ook met je
ouders. Toen had ik mijn pak en staf al. Maar die werden toen ingenomen
want ik werd gekroond. Toen dat gebeurde was heel de zaal vol ik was
echt heel zenuwachtig maar toen gebeurde het ik moest komen en toen
gaf Daan luit de Raad van Elf) mijn hoed en mijn staf en toen kon het feest

beginnen. Daarna hebben we met heel de klas de kar mooi gemaakt. En
daarna kwam de optocht we moesten er heel vroeg zijn en we moesten
daar heel lang wachten tot we gingen beginnen. De tocht duurde echt
heel lang mijn voeten werden echt ijskoud brrrr. Maar het was ontzettend
tof iedereen zwaaide naar ons en we konden feesten enzo. Toen we
aankwamen werden er prijzen uitgedeeld en dat mochten ik, MiLou en
Lucca doen en daarna moesten we naar kindercamaval en toen gingen
we door met feesten.
De week ervoor was er 55+ carnaval dat was toch wel echt het leukst er
kwamen bekende artiesten zoals Mariska van Kolk en nog een andere
man maar daar weet ik de naam niet meer van. Ik ben ook naar voren
geroepen samen met Milou en Lucca en toen mochten we bij de grote
Prins en hofdames zitten en kregen we wat drinken. En toen Mariska van
Kolk kwam mocht ik samen met haar zingen. De kerkmis daar moest ik
ook heen dat was heel Leuk want normaal in de kerk zitten de mensen
er altijd in nette kleding en nu was iedereen verkleed ik moest ook een
kaarsje aansteken. En na de mis was het afgelopen.

©roeten jeugdprins liucky luck
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JEUGD HOFDAMES
MILOU EN LUCCA

s

Jeugd hofdames
Juf Mariette kwam als Ria van Raalten de klas binnen met een gek
masker op,het zag er heel erg Leuk uit.
De jongens kregen als eerste een klein papiertje en daar moesten ze hun
naam op schrijven. We begonnen met de Prins. Na veel tromgeroffel riep
ze heel hard LUCAS!!!! doorde hele klas. Nadat het weer stil was moesten
de meisjes hun naam op het briefje schrijven. Het ging ongeveer hetzelfde
maar alleen werden er nu 2 lootjes getrokken voor de hofdames. Mijn
Lootje viel zelfs uit de hoed! Toen begon ze te praten tegen juf Wendy (mijn
moeder dus] die zat toen achteraan in de klas en zei ongeveer bent u
dit dus er werd al geroepen het is Milou ja het is Mitou!! Ik dacht laten
we het eerst maar even afwachten. Ze begon weer te praten tegen juf
Wendy. Degene die op dit papiertje staat Lijkt wel heel erg op u en toen
wisten we het allemaal zeker dat ik het was. Dus uiteindelijk riep ze Milou
door de klas, ik was natuurlijk super btij! Na dat het weer stil was moest
natuurlijk de tweede hofdame worden getrokken. Er kwam weer een heel
praatje van Ria van Raatten. Toen ze eindelijk uitgepraat was riep ze hard
Lucca door de klas. Toen moesten we voor de klas komen staan met de
Prins in het midden natuurlijk. Daarna gingen we met de Prins, hofdames
en de Raad [de rest van de klas is de Raad geworden) de polonaise Lopen
door heel de school.

Vervolgens zijn Lucca en ik op internet gaan kijken voor jurken. In de
kerstvakantie zijn wij met onze moeders en het zusje van Lucca naar
Honselerdijk gegaan. Daar hadden ze allemaal hele mooiejurken hangen,
we moesten kiezen tussen een rode jurk of een blauwe. We trokken eerst
de rode aan maar omdat Lucca en ik toen nogal bleek waren stond dat
niet dus trokken we de blauwe aan die stond at stukken leuker. Een
weekje later moesten we op school op de foto in de jurk en zagen we
Lucas voor het eerst in zijn pak. Na een paar weken begon het carnaval

met op vrijdag het tienercarnaval. Eerst werden er foto's gemaakt, ook
met de ouders en onze jeugdraad en natuurlijk Prins Carnaval en zijn
hofdames. Daarna barste het feest tos en werden we eerst voorgesteld
als Jeugdprins Lucky Luck en zijn hofdames Milou en Lucca !! Ook zijn
we bij carnaval van 50-plus geweest. Als hofdame kreeg je taken en dat
was leuk om te doen. Met de hele klas en hulp van ouders hebben we
onze kar voor de optocht gemaakt. Op schoot hebben we ook carnaval
gevierd en daar waren Prins Carnaval, de hofdames en een paar leden
van de Raad van Elf ook bij aanwezig. Natuurlijk werd daar ook polonaise
gelopen. Daarna barstte het echte carnaval in het Dorp Los. Het begon
met de optocht, waar wij als tweede wagen in meereden. In het Dorp
hebben we de prijzen uitgereikt aan de jeugdoptocht en vierden we het
kindercamavat. Op zondag was er natuurlijk de camavalsmis in de kerk,
dat was ook een mooi feest. Toen was voor ons het laatste optreden op
zondagmiddag bij het familiecarnaval. Weer was het erg druk, maar
vooral erg gezellig.
Het was voor mij de allereerste keer dat ik zo carnaval gevierd heb. Ik
heb er heel erg van genoten en het ontzettend Leuk gevonden dat ik dit
jaarjeugd hofdame mocht zijn. Een mooie foto met Lucas en Lucca heb ik
daarnaast ook nog als een mooie herinnering, Elina en Gepke Jullie ook
nog allebei heel erg bedankt voor al jullie hulp en begeleiding.

Alaaf van Milou
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Receptie, dineremiwomilvullende arrangementen
Onze feestzaal is volledig vernieuwd en nu extra sfeervol!
Landelijke omgeving nabij de Reeuwijkse plassen
Ook uw adres voorjulbileum-en bedriifsfeesten

^c^

s familie Vergeer nodigt u graag uit
'n vrijUSjvend ffKsprék om de vele mogelijkhede

vlijk toe te lichten.
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Gasterij Vergeer - Amidtia/Friends, Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk
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Tropical Beachparty
Ook in 2013 kon een feestje voor de camavaltende jongeren in Reeuwijk
niet ontbreken. Met de hulp van een paar enthousiaste jongeren [Silke,
Mandy, Fleur, Roei, Niels en Daan) konden we weer aan de slag om een
leuk feest te organiseren. Dit jaar werd het een carnavalsavond met een

zomers tintje: 'Tropical Beachparty'.

Na een paar vergaderingen was het zover, met z'n allen Amicitia mooi
zomers versierd en wachten op de eerste gasten... Bij binnenkomst kreeg
elke camavatLer een gadget die niet kon ontbreken bij dit thema. Elke
camavallende feestganger kreeg een hlawaii-slinger, waardoor de hete
zaal er extra vrolijk en s zomers uitzag. Prins Dré van Nieuwdeurp de
1e en Jeugdprins Lucky Luck openden de avond onder begeleiding van
hun mooie hofdames Angela & Carola en jeugdhofdames MiLou en Lucca.
Toen de DJ de hippe nummers draaide barstte het feest tos! Tussendoor
werd er nog ge-limbo-danst, waar de Prins en hofdames uiteraard aan
meededen. Er werd volop gedanst en het was een avond waar iedereen
super van genoot! Helaas kan een feest nooit oneindig doorgaan en rond
middernacht werd het allerlaatste nummer gedraaid waar iedereen nog

even helemaal op Los kon gaan...

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

Pe Jongeren Carnaval Commissie
Arjan van Zoest
laura van Delft
Daisy de Jong
NickStohwiJk
RolfVerkleij

Judith van leeuwen
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van Meurs
Uw vlees

SPecialisl

MiereakkerlO tel: 0182 39 41 95

Reeuwijk

^sy :D-

s>
•A

• lïLliKTKOTIÏCHNIliK
Tel. / fax 0182 883018 I Mob. 06118631041 Email: info@vtechmontage.nl

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

A. DE JOKG
[i^iddelburgseweg 7

2741 LB Vifaddinxvssn
Telefoon:

(0-182)3951 54
06-50461232

Alaaf alaaf in een
tuin verzorgd door:

Hoveniersbedri}f
Middelburg

Zit u altijd gaaf!
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Vooi at uw feesten en paitijen op maat!
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55+ Carnaval
Een week voordat het grote carnaval los barst in Reedeurp is er niet alteen
een avond waarop de jongeren hun carnavalsfeest hebben, maar worden
de 55+ers van Reeuwijk ook uitgenodigd voor een gezellige middag
carnaval. Het programma lijkt een beetje op die van de Pronkzitting, maar
dan met veel meer extra's. De Prins en hofdames zijn al bekend,dus is er
meer ruimte voor artiesten, al dan niet in de vorm van een 'eigen inbreng'.
Er wordt naar deze middag uitgekeken, want al ver voordat het
programma begint komen de eerste nieuwsgierige carnavalsvierders
binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie en een stroopwafel
wordt er gewacht op de start van het programma. Na het openingsfilmpje
van de tweeting John en Eric Rijnbeek opende president Daan vd Wolf
de middag: "Welkom bij de Reedeurpse familie". En dat Reedeurp een
grote familie is, dat werd al snel duidelijk. Zelfs de Koninklijke familie en
de familie Flodder waren welkom in Amicitia. Die ook nog eens gingen
dansen in best uitdagende jurkjes. Menig mannenhart ging er sneller van
kloppen en klopte daarna gelukkig ook gewoon weer door...

Net voor de pauze wordt er teruggeblikt op het moment waarop Dirk
Vergeer zijn lintje ontving en tevens Soeverein werd.
Na de pauze was er een daverend optreden van zangeres en musicalster
Mariska van KoLck, zeer bekend door de vertolking van blonde Greet in de
muscial 'De Jantjes'. Mariska kreeg at snel de Prins, hofdames en Raad
van 11 op de dansvloer en in de zaal werd de polonaise ingezet! "Geweldig
hoe ze het doet, net alsof ze bij de Reedeurper familie hoort", was een
veel gehoorde opmerking van de senioren in de zaal. Hierna werden we
nog getrakteerd op optredens van de Prins en hofdames, maar ook van
'Boer' Pascal van Dijk. De orde van de Reedeurpenarren werd uitgereikt

aan Marijke van Veen voor haar vele vrijwilligerswerk in Reeuwijk.

Spontaan als ze is, gaf ze haar orde als ode aan alle vrijwilligers die deze
bijzondere middag mogelijk hadden gemaakt. Wat wederom met groot
applaus werd ontvangen. Deze gezellige middag werd officieel afgesloten
met de veel besproken 'Poppenkast act'. Wat deden ze het weer Leuk!
Het was weer een supermiddag met een advocaatje met slagroom, een
jonkie of gewoon een lekker pilsje. Leuk om iedereen weer eens even te
zien. En natuurlijk het allerleukste: artiesten van eigen bodem waardoor
veel: "Dat is er toch eentje van...", "Toch?"!

. ^<.'
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Naast een optreden van zanger Mick Harren werden de 55+ers ook
getrakteerd opeen eigen inbreng van de familie van de Prinsen hofdames.
Zij vertolkten een medley van zingende families van weleer, zoals de
Jackson 5, Pointer Sisters en Gibson Brothers. Hieruit kon worden
opgemaakt dat de oudste leden van de vereniging nog een lekker riedeltje
kunnen meezingen. Trotse opa's en oma's keken vol bewondering naar de
dansen van de Vonkjes, Sterren en Vlammen. Ze waren ook dit jaar weer
beter dan vorig jaar meende menig 55+er.

'Geweldig, hoe ze het doet,
net alsof ze^bij de Reedeurper famitie hoort",

^ speciale vorsten editie W www.reedeurp.nl |31
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Wie o wie zal Prins Dré van
Nieuwdeurp de 1e opvolgen?

Waag een gokje in de
prinsenpool!

221
55+ CARHAVAt

Een gezellige middag voor
55+ers! Een feest vol lokale

en nationale artiesten.

141
KERSTGAIA

Alvast in kerststemming
komen? Kom dan naar

Amicitia met als dresscode:
Bal Masque
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Optocht, kindercamaval, zaterda

zondagavond, schuurfeest, dweilen,
Mis het niet en kom ook naa
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