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Deze Reedeurper zit in een wel heel bijzonder jasje. Een 
feestelijk jasje waarmee we het 44e carnavalsseizoen, het 
jubileumjaar, inluiden. In de Reedeurper blikken we zoals 
gewoonlijk vooral terug op het afgelopen seizoen, maar in 
deze speciale editie kijken we ook naar de voorafgaande 44 
jaren terug. Niet te missen in deze editie zijn het verslag van 
de prins en hofdames, het interview met een aantal leden 
die een grote bijdrage aan de verenging hebben geleverd en 
een mooi artikel van onze hoftapper. Verder leest u verhalen 
over de diverse feestavonden en leuke wist-u-datjes over 
de organisatie. Ongetwijfeld weet u dat er heel wat komt 
kijken bij de organisatie van alle activiteiten. Als grote 
carnavalsvereniging kunnen we dan ook niet zonder alle 
vrijwillige hulp. Daarom willen we hierbij alle vrijwilligers 
weer heel erg bedanken voor alle geleverde inzet!

Op het moment van verschijnen van deze Reedeurper is het 
bijna tijd voor de wisseling van het prinsenpaar. Wat waren 
Prins Frederikus en hofdames Carola en Yvonne een gezellig 
en enthousiast paar. Wie o wie krijgen komend jaar deze eer?! 
Voorafgaand aan de start van dit nieuwe seizoen ronden we 
het lopende jaar af met de ledenvergadering aan het begin van 
het boerenkielenbal. De vergadering is van .. tot .. uur waarna 
de voetjes van de vloer gaan. U bent van harte welkom om te 
luisteren naar de organisatie van de carnaval, maar wij horen 
ook graag uw ideeën, vragen en opmerkingen. 

Daarnaast kunt u het bestuur het hele jaar door bereiken via  
bestuur@reedeurp.nl.

In deze Reedeurper dus een beetje oud & een beetje nieuw. 
Nu we het daar toch over hebben, kijk gelijk even naar de 
middenpagina voor de feestagenda van dit jubileumjaar! Wij 
hopen u komend carnavalsseizoen weer tegen te komen op 
een of meerdere van onze feestavonden.

Alaaf, het Bestuur:
Daan van de Wolf
Charles Stoopman
Laura van Delft
André Vergeer
Rob Verweij
Leonie Bitter
Raymon van Dijk
Daan van Leeuwen
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INTERVIEW
OUD BESTUURSLEDEN

Creatieve krachten maken de vereniging. Dit jaar vieren wij als 
vereniging ons 44-jarig bestaan. Een jubileum om trots op te zijn, 
want carnaval in Reedeurp is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een waar dorpsfeest voor jong en oud. Wat is toch het geheim 
van Reedeurp? We vragen dit aan 3 oud-bestuursleden van de 
Reedeurpenarren die jarenlang hun ‘steentje’ hebben bijgedragen 
aan dit succes: Rudolf Vergeer, Jos Benschop en Richard de Jong. 
Op de bank bij huidig bestuurslid Leonie Bitter is er weinig voor 
nodig om dit mysterie te ontrafelen. 

We gaan terug in de tijd naar begin jaren 90. Rudolf, Jos en 
Richard waren inmiddels genesteld in het bestuur en vol lef en 
overtuiging werden er allerlei nieuwe ideeën gelanceerd. Eén 
van de eerste vernieuwingen, weet Rudolf nog, was de restyling 
van het Sneeuwballenbal, nu bekend als het Kerstgala. Amicitia 
werd omgetoverd tot een ware chique balzaal met echte lakeien 
aan de deur. Daarnaast kreeg elke Reedeurpenar een aparte 
uitnodiging, wat ook nieuw was voor die tijd, met daarbij een 
gericht kledingadvies: ‘Kerstbest’. Door deze aanpak werd het, 
mede dankzij een goede band en echte dansparen, een echt 
galafeest met een geheel eigen sfeer. 

Kenmerkend voor Reedeurp is het voelbare enthousiasme bij dit 
soort nieuwe initiatieven. Naast de officiële carnavalsmomenten 
en ‘gewone’ spontane feestjes bij Reedeurpenarren thuis was 
er behoefte aan een tussentijds feestje. Het trio vertelt: „In de 
zomer was er eigenlijk een langere periode niets, dus daar moest 
verandering in komen”. Daarop bedachten Toon Baars, Toon 
Vergeer, Hans Bunnik, Chris de Heij en Rudolf Vergeer een eerste 
opzet voor het zogenaamde Mid Summer Night-carnaval. Dit 
event kreeg ook als eerste in de historie van Reedeurp een geheel 
eigen commissie, waarbij ze zelfstandig nieuwe ideeën konden 
bedenken en uitvoeren. 

De eerste editie van MSN had als thema ‘Carnaval del Rio’ en 
was op het jongensplein in Reeuwijk-Dorp. Er waren rond de 
150 mensen. “Wat waren we trots!”, aldus de heren.  Na 2 jaar 
verhuisde MSN naar de St. Catharina-locatie met een heus 
‘Festival del Monde’ waarbij de uitnodiging de vorm had van een 
paspoort. Vele edities volgden waarbij er elke keer weer een 
nieuwe feestlocatie werd gevonden. Bij ieder feest was het wel 
weer een uitdaging om zo origineel mogelijk uit de kast te komen, 
interactie te creëren en leden - en niet-leden - te verrassen. Na 
een feest werd er altijd geëvalueerd om te bekijken wat nog beter 
of leuker kon, met behoud van kwaliteit en het lokale gevoel. „We 
wilden geen grote groepen mensen van buitenaf aantrekken, juist 
het lokale gevoel is en was het idee!”, vult Jos aan.

Tijdens de diverse carnavalsavonden werden grote artiesten 
geboekt, zoals de Bob East Show Band, Denny Christian, Hans 
Klok, Anita Meijer, Benny Nijman, Lee Towers, Sugar Lee 
Hooper, Imca Marina en Manke Nelis, waarbij laatstgenoemde 
op z’n zachtst gezegd niet geheel helder ten tonele kwam… Al die 
artiesten vormden elk jaar weer een flinke kostenpost en legden 
daarmee beslag op een groot deel van het budget. 

Vanuit dit oogpunt kwam Gijs Hogenelst met het idee om meer 
‘eigen inbreng’ toe te voegen. Een schot in de roos, want er bleek 
veel talent bij de leden van de Reedeurpenarren verscholen 
te zitten. En tot de dag van vandaag is de eigen inbreng een 
waar fenomeen binnen de vereniging. Van hele families tot 
vriendengroepen, iedereen vindt het een eer om tijdens het 
carnaval te mogen optreden. 

Het hoogtepunt van de ‘eigen inbreng’ vinden de heren toch wel 
de openingsact op de pronkzitting met ‘Waar zijn de mannen’. 
Ook de Bonnie M-act met Paul Streng, Hans Verkleij, Ton van 
Veen op hoge hakken en Peter Verdonk als Bobby Farrell wordt 
nogmaals geprezen.

De dansmariekes mogen natuurlijk ook niet ontbreken in dit 
verhaal vindt Richard. „Bij zijn eerste Pronkzitting als President 
was de zaal maar half vol, door de jaren heen werd het steeds 
eerder op de avond druk”. Dit onder andere door een geheel 
nieuwe groep Vlammen en het starten van de Sterren onder 
leiding van Ciska en Patty. Dit zorgde voor veel extra publiek van 
trotse ouders en opa’s en oma’s die op tijd aanwezig waren en 
vooraan wilden zitten om hun (klein)dochter te zien optreden. Ook 
de Waakvlammen waren een prachtig ludiek voorbeeld van het 
danstalent in Reedeurp. De dansgroepen van de vereniging zijn 
tot op heden verder uitgebreid voor alle leeftijden en zijn zelfs zo 
populair dat er een wachtrij is. „Dat is toch prachtig!”, aldus de 
trotse oud-bestuursleden.

Met de komst van dit trio in het bestuur van de Reedeurpenarren 
werd er een helder doel gesteld: draagvlak creëren voor 
Reedeurp. „Toen ik voor het eerst naar de Pronkzitting ging, 
werd Arie Verkleij (de melkboer) de eerste ’onverwachte’ Prins. 
Deze nieuwe insteek was succesvol. Iedereen, jong en oud, kon 
wel eens de volgende Prins zijn. Of ‘ie nou ondernemer was, 
voetbalde bij RVC of lid was van de Scouting dat maakte allemaal 

niet uit. Als hij maar actief was in het verenigingsleven van 
Reedeurp. Later kozen we voor ieder jaar ook nieuwe hofdames!”, 
legt Richard uit. Een gouden greep want daarmee werd het voor 
alle vrouwelijke Reedeurpenarren ook spannend zo tegen eind 
oktober. De prinsenpoule bracht eveneens altijd beroering, want 
iedereen dacht wel een idee te hebben over wie de nieuwe Prins 
en hofdames zouden worden, waardoor steeds meer mensen zich 
erbij betrokken voelden. Het uitdrinken van de Prins is ook op 
een leuke manier ontstaan. ‘Ome’ Hans 40+ wilden we verrassen 
met een bezoek op de vrijdagavond voor de Pronkzitting. Om te 
voorkomen dat hij niet genoeg hapjes in huis had, kreeg Hans 
een week van te voren allerlei antwoordformulieren, met: “ik kom 
met X personen, ik hou van paling en chips en ik drink 10 bier”. 
Een traditie voor het uitdrinken van de Prins was geboren. 

Bij de optocht was dit drietal ook al vroeg betrokken, eerst op een 
eigen kar en later als raadsleden op de Prinsenkar. Ook toen al 
stonden er bijna meer mensen op de karren dan langs de optocht. 
Samen met Joost de Jong, Marcel Schoonderwoerd, Leon van der 
Werf en Peter Verkleij vonden we dat de optocht te snel voorbij 
was en daarom wilde we meer feest na afloop van de optocht. 
Met een brief inclusief tekening hebben we het bestuur overtuigd 
van ons voorstel om een kasteel voor de kroeg te bouwen, die wij 
dan zogenaamd gingen bestormen. In het midden van het kasteel 

ontstond er zo een prachtige feestlocatie waar je lekker uit de 
wind en in de zon kon nagenieten van de optocht. Een geweldige 
actie vol spontaniteit en creativiteit.
De maandagmiddag ‘op locatie’ is er ook zo ingeslopen. Op de 
boerderij van tante Jans - naast het schuurtje van Dirk – kwamen 
in 1997 een aantal leden van de vereniging spontaan langs 
voor ‘een feestje’. Toen Jans dit prima vond, kwamen er echter 
steeds meer en meer Reedeurpenarren ‘spontaan’ langs en zo 
ontstond het eerste zogenaamde schuurfeest in de loopstallen. 
Het tienercarnaval was voorheen altijd op zondagmiddag. Deze 
middag werd steeds minder goed bezocht, dus werd gezocht 
naar een alternatief. Besloten werd om het tienercarnaval te 
verplaatsen naar de vrijdagavond om zo de zondagmiddag 
vrij te maken voor het gezinscarnaval. Aansluitend aan de 
altijd drukbezochte kerkmis kon iedereen dan gelijk door naar 

Amicitia. De eerste editie van de kerkmis vond plaats tijdens het 
carnavalsseizoen van Prins Arie 2000 in 2000-2001. De dienst 
werd geleid door pastoor Van der Meer. Het succes van deze 
vrolijke mis bleef ook in de media niet opgemerkt en haalde zelfs 
de landelijke tv.

Maar het zijn vooral de ludieke acties, het saamhorigheidsgevoel 
van jong tot oud en de creativiteit waardoor we nu nog zo’n grote 
en bloeiende vereniging hebben. Met ruim 700 leden horen we 
bij de grootste carnavalsverengingen boven de rivieren. Iets om 
met elkaar trots op te zijn. Rudolf, Jos en Richard zijn dan ook 
trots een steentje te hebben bijgedragen aan het succes van deze 
geweldige vereniging.

In de zomer was er eigenlijk een langere periode niets, dus 
daar moest verandering in komen”.

Het succes van deze vrolijke mis bleef ook in de media niet 
opgemerkt en haalde zelfs de landelijke tv. 
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PRINS
FREDERIKUS DE 1e

Of ik een stukje in wil leveren op maximaal 1 kantje… Pfff, waar te 
beginnen, want er zijn zoveel memorabele dingen gebeurd, dat ik 
wel 6 kantjes vol kan schrijven. Maar goed, het begin. Woensdag 1 
oktober, SMS van een onbekend nummer: “Ben je thuis en heb je 
tijd?” Dus antwoord: “Ik ben thuis, maar wie is dit?” Direct bericht 
terug: “Geen vragen, mond dicht en 3 uur op Schinkeldijk 12”. OK, 
het zal toch niet… of toch wel…?? Gauw een vergadering afgezegd 
en naar de Tempel. Daan staat me al op te wachten en Laura zit 
aan de koffie. Yep, dit zou het wel eens kunnen zijn. Na wat (van 
mijn kant ongemakkelijk) gepraat over mijn werk en hoe het gaat, 
komt dan de vraag of ik dit jaar van kar zou willen wisselen van 
“Altijd Vierkant” naar de Prinsenkar. Ik vraag nog of het als barman 

is, omdat André even uitgeschakeld is, maar het gaat toch echt 
om de hoofdfunctie. JA, natuurlijk wil ik dat!! We praten daarna 
nog even verder, maar omdat ik nog aan het werk moet, sta ik na 
een half uurtje weer buiten. Van de 2 vergaderingen die ik nog 
had die dag, heb ik weinig meegekregen, want mijn concentratie 
was volledig weg… ‘s Avonds maar een fles wijn opengetrokken 
en denken over wat dat allemaal gaat betekenen. Veel merk ik, 
want dit gaat in bed ‘s nachts gewoon door. Bar weinig geslapen 
en als ik Daan de volgende dag app of iedereen dat heeft, krijg 
ik te horen dat dat wel een paar weken kan duren… Nou, da’s 
lekker… en dan ook nog eens 5 weken je mond houden… Mijn 
smoes moest worden dat ik naar de VS moest voor mijn werk, dus 
dat ben ik maar snel gaan verspreiden, omdat de meesten op dat 
moment toch nog niet dachten dat de Prins al gevraagd zou zijn. 
In de weken die volgden, begon het natuurlijk meer te leven 
en werd het dus ook steeds lastiger. Michel Wassenaar hielp 
nog door een onhandige opmerking in de kantine, wat snel de 
conclusie gaf dat hij het was en dit haalde de aandacht enigszins 
weg van mij, nog bedankt Michel! 
Toen de avond dat ik mijn hoffies ging ontmoeten. Dit is voor mij 
het meest zenuwachtige moment geweest dit jaar en ik stond

serieus te trillen op mijn benen. Uiteindelijk was dit nergens 
voor nodig, want met Carola en Yvonne heb ik de 2 beste meiden 
gekregen die ik me had kunnen wensen! De rest van de week 
vlogen de app-jes heen en weer, ik wist niet dat er 15 in 10 
minuten pasten… De ochtend van de Pronkzitting ben ik om half 
9 met mijn koffer richting Schiphol gegaan, om de schijn op te 
houden. Die dag maar wat plaatsen bezocht in Noord-Holland en 
toen terug. De avond zelf natuurlijk een spetterende onthulling 
en vanaf dat moment werd het echt een rit in een sneltrein. 
Teveel zaken om op te noemen zijn er langsgekomen, maar 
hierbij een paar hoogtepunten. In Montfoort was ik mijn hoffies 
kwijt en kreeg er 2 minder knappe exemplaren voor terug. 
5 Weken werken aan 400 fietsbellen klaar krijgen. 4 Dagen 
Lattenbrekers… 1 mega groot feest met prachtige optredens van 
mijn hoffies met vriendinnen en de iets oudere dames-garde. 
Danswedstrijd in Noordwijkerhout inclusief sauna, 55+ Carnaval 
met verrassingsoptredens van familie (incl. levensgroot paard!) en 
vrienden, plus de Raad die mijn rede had verbouwd. Karbouwen 
(… niet van mijn kant natuurlijk, dat wordt niks) en de carnaval 
op de scholen. En dan 14 februari, Edelman, wat een pracht 
gezicht als je al die mensen verkleed voor je ziet staan! Toen de 
vierde 1 er niet was, voelde ik al nattigheid en werd ik verrast 

door mijn kar-maten met mijn “Exen”, de eerste tranen van het 
lachen van het weekend waren er! Niks is natuurlijk mooier dan 
vooraan de optocht het Dorp op te komen rijden, wist niet dat ik 
zoveel kippenvel kon hebben. Voor de kroeg was Bargezellig en 
‘s avonds werd mijn broer als stand-in voor Daan geïntroduceerd. 
Zondag enorm verrast door een optreden van mijn vrienden in de 
kerk en ‘s nachts door de van Roonen boven de Tocht gehangen, 
om daarna de schrik weg te drinken in hun bar/kar. Maandag een 
prachtfeest bij RVC en direct erna met z’n allen eten en dweilen 
in Amicitia, wat zeker voor herhaling vatbaar is. Als afsluiter 
natuurlijk het Kabouterfeest en de hoogtepunten op dikke t…, 
kartoffelsalat. 

Aan het eind van zo’n carnavalsjaar restten alleen maar 
schitterende herinneringen. In ons stukje op de site hebben we 
iedereen al bedankt, maar ik wil natuurlijk graag mijn 2 kanjers 
Carola en Yvonne nog extra bedanken, want zij hebben er zeker 
voor gezorgd dat het voor mij onvergetelijk is geworden!! En 
verder herhaal ik nog even 1 zin uit datzelfde stukje: Wat een 
waanzinnig Dorp hebben we toch met z’n allen!! 
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DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2014

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

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

Zoveel vrijwilligers…. Reedeurp kan echt niet zonder

Maar bij wie ging dit jaar het dobbertje onder?

We zoeken dit keer een bescheiden Reedeurper, hij zat jaren in de Raad,

Bouwt Prinsenkarren net zo makkelijk en zonder grote praat

Hij boort, hij zaagt , hij schroeft aan 1 stuk door in zijn werkplaats aan de Brug, Grote klasse!

Slechts heel af en toe zie je hem even een pauze inlassen

Deze vakman maakt bieropeners, beugels in de poort bij Happz en beugels waar je van alles aan kunt hangen

Wat hij aan de muur schroeft hoef je nooit meer op te vangen

Onze vriend heeft voor Reedeurp werkelijk de gekste dingen gedaan,

Zo bouwde hij op een blauwe maandag voor de kroeg een waar buitenbad en 

heeft hij ook als Leeuwen-temmer in de piste gestaan!

Hij vormt een prachtgezin met vrouw Angela  als ex hoffie en hun zonen Lars en Jort,

Vaak op bezoek bij  Arie en Leny waar nog wel eens een in- of uitdrinkfeest gehouden wordt!

Zijn hele familie is al jaren lang op de Reedeurpse toer

Ook zijn vader was eens Prins en...oh verrek het is mijn broer! 

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

Kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken

Dames en Heren, graag een kleine ovatie terwijl u staat,

Omdat de Stekelbaars dit jaar naar niemand minder dan Tinus oftewel

Martijn van Leeuwen gaat!

4 Dagen Groot Carnaval waar we natuurlijk niks wilden missen. 
Dus als eerste aanwezig en als laatste  naar huis, ons eerste 
motto: de dood of de gladiolen. Optocht was waanzinnig, waar 
we gelijk al wel wat misten en dat was het fotomoment op de 
Nieuwdorperweg. Hoffies stonden op de kar van hun vriendinnen 
en de Prins dronk een biertje op de kar van de kerk. Maar ach, 
we hadden goeie vervangers op de kar. Emmertje op de kar 
als toilet is echt een uitkomst, dat vond William Olsthoorn ook.  
Zaterdagnacht om 4 uur app-te Yvon naar Carola een foto van 
pikzwart badwater met de vraag of ze haar jurk nog een keer 
moest wassen, want er droop nog steeds baggerwater uit. 
Waarop Carola zei: ‘Welnee, hange en legge!’ Daan v/d Wolf die 
elke keer weer zei: “Hofdame voor, hofdame achter… Volgens mij 
leren ze het nooit.” Rene van Dijk die volgens ons het liefst voor 
altijd in een tutu wil lopen. Raymon van Dijk met zijn love joint, 
die drie dagen later nog werkte volgens hem. Daan van Leeuwen 
die volgende keer graag hofdames wil die op tijd naar huis gaan. 
Marcel Verweij die maar niet begreep, waarom hij altijd de sjaak 
was met handje raden en wij zeiden: “misschien moet je eens 
leren tellen”. 

Ons tweede motto: blijven nadenken, zelfs dat is bijna het hele 
weekend gelukt.  Ook de kerk was echt zo mooi om samen 
met je zingende Prins door het middenpad te lopen, echt een 
kippenvelmoment. Al stonden sommigen wel raar te kijken, toen 
wij verkleed in tutu aankwamen met als reden dat onze jurk 
nog niet droog was. Geintje natuurlijk. Ons carnavalsnummer 
is ‘Dikke t..., kartoffelsalat’ geworden. Wat hebben we die vaak 
gehoord, we gingen hem zelfs missen, dus hebben we onze 
ringtone aangepast. We kunnen nog zoveel vertellen maar 
we moeten stoppen. Al met al een top jaar waar we natuurlijk 
iedereen voor willen bedanken, maar vooral onze onvergetelijke 
Prins, de Raad, het bestuur, alle vrijwilligers, familie, vrienden 
en vriendinnen.

HOFDAMES
YVONNE & CAROLA

Tja en dan wordt er gevraagd een stukje te schrijven met de 
hoogtepunten van ons Hoffies-jaar. Hebben jullie even!?!?

Eerste week oktober toen alle voorpret begon. Op maandag Daan 
en Laura bij Carola voor de deur, waarop zij reageerde dat Harold 
niet thuis was. Pas later realiseerde ze zich, dat ze voor haar 
kwamen. Op woensdag, na twee slapeloze nachten, Yvonne met 
een smoes meenemen en toen konden ook voor haar de slapeloze 
nachten beginnen. Alle smoezen zijn uit de kast gehaald voor onze 
mannen, want die wilden we echt niks vertellen. Goh, wat kan je 
daar toch goed in worden en wat een lol hebben wij daarin gehad. 
En maar blijven gissen natuurlijk, wie o wie wordt onze Prins? 
Als het maar niet…… of zou toch super zijn als…… Eindelijk ging 
het gebeuren, maandag 3 november bij Charles thuis wachtend 
op onze Prins. Van alles bedacht, maar nooit Fred van der Werf. 
Dus stom verbaasd, maar echt fantastisch. We keken elkaar 
aan en zeiden: “Gekker kunnen ze het niet verzinnen, wij gaan 
knalllluuuhhhh!”

Maar ja, dan nog een week je mond houden en nog gekkere 
smoezen verzinnen, want wie komt er nou op maandagnacht om 
twee uur thuis? Maar ook dat ging goed. Toen eindelijk zaterdag 
8 november, stiekem naar familie Gabriels wat ook best een 
uitdaging is. Jurk aan, fles drank naar binnen en dan naar het 
podium. Wat een ervaring als je onder de plu staat en dan achter 
in de zaal al je vriendinnen hoort gillen na de eerste aanwijzing. 
Alle reacties en felicitaties, geweldige avond. En na deze avond 
volgden nog heel wat leuke avondjes die vaak tot in de vroege 
uurtjes door gingen. 

Zo moesten we al snel met de Raad naar een oersaaie buutavond 
in Montfoort, waar we in no time  onze jurken kwijt waren door 
een verkleed partijtje met Marcel en Arjan. Zelfs Boskoop ging

 foto’s van ons maken. Dus van oersaai naar een vreselijk gezellige 
avond. Lattenbrekers was voor ons niet nieuw, maar al wel een 
aantal jaar geleden. En wat fantastisch dat al onze vriendinnen 
meegingen, die ook altijd in zijn voor leuke en gekke dingen. 
Dus nummer in elkaar gedraaid en onze Prins verrast. Met drie 
meiden op een kamer gingen we de eerste nacht nog even een 
borreltje drinken. Twee mannen mee, die meteen reageerden hoe 
het in hemelsnaam mogelijk was dat drie moeders  binnen 24 uur 
zo’n puinhoop van hun kamer maakten. Jullie zijn hier niet langer 
dan 2 uur geweest!!  Waarop wij zeiden dat het toch wel mee viel, 
we hebben toch nog een paadje om te lopen! Maar goed, met 80 
gekken op een hoop en het is vier dagen lang feest.
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Ik, Prins Frederikus de 1e, ondersteund door mijn beide 
hofdames Carola Verweij en Yvonne de Wit, bij gratie van 
President, Vorst en wijze Raad van Elf, gebombardeerd tot 
tweeënveertigste Prins der Reedeurpenarren, verklaar hierbij 
als volgt:

Punt 1:
Er is lang naar gezocht, want tja, je kan er bijna niet meer 
buiten. Dit jaar een Prins die zich ook in een andere taal dan 
Reedeurps kan uiten. Door de weeks werkzaam als project 
manager voor een groot Amerikaans bedrijf.
Ben ik verder een blije vrijgezel, die polonaise hoef ik niet 
persé aan mijn lijf. 16 Jaar Raadslid geweest en nu nog diverse 
taken bij RVC. En mocht u me daar niet vinden, heeft u een 
grote kans in het Roadhouse café. De laatste jaren actief bij de 
carnavalsgroep Altijd Vierkant, u weet wel van de eerste prijs en 
die man die graag een vrouw wil zijn.
Dit jaar zal die 1e prijs echter niet lukken, want zonder mij 
missen ze toch het creatieve brein. Mocht u mij gewoon een 
keer willen spreken, zoek dan het huis met de voordeur met 
weinig verf. Hier voor u staat een trotse nieuwe Prins, normaal 
geheten Fred van der Werf!

Punt 2:
In heel Reedeurp zijn wij bekend.  En hebben er al heel wat 
uurtjes op zitten in deze tent. Normaal daar achterin aan de 
bar.  En in de optocht met onze meiden op een kar. Dit jaar in de 
optocht vooraan, en naast onze prins op het podium staan!
We hebben er zin in en zijn erbij, wij zijn Yvonne de Wit en 
Carola Verweij!

Punt 3: 
Kent u het sprookje van die mega stallen. Wel dat sprookje dat 
is uit, want alle varkens zijn weg en de stallen liggen plat bij 
Johan Spruit! Daar waar wij als Reedeurpers heel vaak te gast 
mochten zijn. Staat nu niets meer overeind en dat is helemaal 
niet fijn. Spreek hem er gerust maar eens op aan dat doet echt 
geen zeer, en gelukkig, die stank cirkel van 500 meter heeft hij 
ook niet meer!
Het bedrijf verhuisde naar Brabant en de varkens gingen mee
Maar je moet er toch niet aan denken, Johan met een zachte G

Punt 4
Na het succes van Ronald en Gré, de Buurtsuper op de hoek
steelt Jumbo hun idee met ook een voetbalplaatjes boek.
CVC, RVC, de hockey, welke plaatjes zou u willen?
Anders geef je ze aan die kinderen, die er buiten om staan te 
gillen. Zitten ze op een rol? Doe dan maar die van CVC, want dat 
komt altijd nog een keer van pas, als ik zonder papier zit op de 
WC.

Punt 5: 
Reedeurpenarren, ga vandaag de dag niet zonder mondkapje 
met het openbaar vervoer,voor je het weet wordt je besmet 
door een enorme Ebola boer. Op de catwalk van Parijs is een 
nieuwe trend gesignaleerd, deze mode is op deze snel om zich 
heen grijpende ziekte geïnspireerd. Dames, laat vooral de moed 
niet zakkenKom gewoon naar de Carnaval met mondkapjes en 
strakke plastic pakken.

Punt 6: 
Heeft Henk Krol met de verkiezingen ook u stem genoten.
Als u alles wist had u hem vast wel terug gefloten.
Alles voor de ouderen, dat had hij ons beloofd.
Maar wat blijkt, hij heeft werkelijk alle subsidiepotjes leeg 
geroofd. De verkiezingsuitslag , 2 zetels, het was hem gelukt.
Achteraf blijkt, het waren er eigenlijk 5, hij had er 3 achterover 
gedrukt.

Punt 7:
Dit jaar op maandag was het thema hakken in trainingspakken
Kom op mensen, zover laten we onze vereniging toch niet 
zakken? Er liep die avond dan ook maar 50 man ofzo rond
Waar was al de rest, inclusief mensen als Jopie of Aad de Kont.
Dit jaar wordt het weer dweilen, Nederlandse Muziek, polonaise 
en veel gebral en zeggen we allemaal tegen het bestuur, DIT is 
pas Carnaval!

Punt 8:
Ben ik een keer prins, het is voor mij ook moeilijk te bevatten, 
gaat onze optocht in Boskoop, bij die Krooshappers starten
vanaf november is onze hele dorp geïsoleerd. Omdat de 
gemeente de wegen nog steeds niet heeft gerealiseerd 
Natuurlijk ga ik dit als nieuwe Prins niet accepteren, mocht het 
nodig zijn, ga ik zelf die straten wel keurig asfalteren!
Als dit nou niet lukt, dan is het wel heel leuk voor die Boskoopse 
narren, zien ze eindelijk ook weer eens een paar fatsoenlijke 
karren

Punt 9: 
Onze eigen wethouder Wendy Verkleij, gaat als burgemeester 
naar het pitoreske Uitgeest verkassen. Maar wie o wie, gaat er 
nu op onze Dorpse belangen passen? Verder komt er dan ook 
nog een veel groter probleem naar voren, maar dat zal men 
alleen in de wandelgangen gaan horen. De Kijk op Reeuwijk 
wordt namelijk een veel kleiner formaat, omdat Wendy niet 
meer de openingen doet en eerste palen slaat. Natuurlijk wens 
ik haar wel alle succes in haar nieuwe baan, en hoop, dat we 
haar hier nog een keer als hofdame mogen zien staan. 

Punt 10: 
Kopiëren, faxen, scannen is helemaal passé, tegenwoordig is de 
trend printen in 3D. Ik heb het al een paar keer uitgeprobeerd 
en heb met succes de munten van Amicitia gekopieerd.
Als jullie twijfelen of ze op de echte lijken, hier heb je een 
handje….. (prins gooit munten) dan kun je zelf even kijken.

Punt 11:
Prins Robertus van Reesvelt de 1e is afgegaan door de zijdeur, 
het was wel weer mooi geweest, nu kunnen we ons op gaan 
maken voor een jaar ECHT feest. Hij mag zich weer druk gaan 
maken om z’n trekkertje, kraantje en Full Pull, zorg ik ervoor 
dat dit jaar wordt zoals het hoort, een gezellige boel!
Ik zal me dit jaar voor de echte Carnavals sfeer met Hollandse 
muziek hard maken, maar natuurlijk vooral dat alle drankjes u 
weer goed zullen smaken. Eindelijk zijn er spijkers met koppen 
geslagen, door mij, Prins Frederikus de Eerste als prins te 
vragen!

REDE 2014/2015



18 reedeurp.nl ** 44 JAAR ** ** 44 JAAR ** 19        reedeurp.nl

PRINSEN FEESTJE
INKLINKEN NIEUWE PRINS

PRONKZITTING
WIE O WIE??

Het is klokslag 20.00 uur als de lichten in Gasterij Vergeer  
gedimd worden, alle commissieleden en “artiesten” staan 
klaar. Het wordt stil in de zaal, terwijl het al helemaal vol zit 
met mensen. De spanning is te voelen, het is zover, we kunnen 
beginnen met de Pronkzitting! We beginnen met een filmpje 
waarbij we allerlei ondernemers aan het werk zien. We zien dat 
iedereen druk aan het werk is, totdat ze een telefoontje krijgen 
en wegrennen. Ze hebben enorme haast om ergens op tijd te 
komen. Rene Slappendel belt zelfs met een “vaste” telefoonlijn 
op de fiets. Allemaal leggen ze een stuk gereedschap in het gras 
neer, die samen de zin “Reedeurp at Work” vormen. Dit is vanuit 
de lucht gefilmd!!!! Het thema voor deze Pronkzitting is duidelijk, 
“Reedeurp at work”, daar gaan we de komende paar uur mee aan 
de slag.

Nadat Prins Robertus en zijn hofdames met de Raad op het 
podium zitten, volgt het ene optreden na het andere zich in een 
hoog tempo op. De Twinkels, Vonkjes, Sterren en Vlammen laten 
zien dat ze  een jaar keihard getraind hebben. Het ziet er allemaal 
top uit! Wat een geweldig gezicht dat zoveel meiden genieten van 
het podium, het dansen en het applaus! Als het doek dicht gaat en 
even later weer open staat er een heuse kapsalon op het podium. 
Kapster Mandy heeft het druk met 3 heren die de laatste roddels 
doornemen. Wat gebeurd er allemaal op het dorp, maar vooral 
wie wordt de nieuwe Prins! Arie, Henny en Michel hebben het 
er maar druk mee. Blaffende honden bijten niet. Ideeën hebben 
deze mannen genoeg, maar of ze gelijk hebben, dat zullen we 
later op de avond zien.

Elk jaar wordt ook de Orde van de Stekelbaars uitgereikt aan een 
Reedeurper die altijd klaarstaat voor de vereniging. Dit keer gaat 
deze naar Martijn van Leeuwen. Nadat hij jaren in de Raad van 11 
heeft gezeten, heel veel dingen heeft gemaakt voor de vereniging, 
is dit dik verdiend. Voor de pauze nemen Prins Robertus en zijn 
hofdames Sanne en Sandra afscheid van hun Prinsenjaar. Het is 

Zoals elk jaar is het voor de buitenfeestoplocatiecommissie 
weer een verrassing welke schuur we mogen ombouwen tot een 
feestburcht. Toen de Prins bekend werd, knepen we hem wel. 
Want Prins Frederikus heeft een fantastische voordeur, maar wat 
erachter zit is veel te klein voor een big party. Gelukkig boden 
de hoffies meer perspectief, want hofdame Yvonne is boerin. Dus 
een schuur moest geen probleem zijn. Zo kwamen we terecht in 
de oude stal achter de boerderij op de Middelburgseweg. Na een 
zware avond/nacht gingen we de volgende dag vroeg op pad om te 
kijken waar we dit jaar in terecht kwamen. Na een kleine inspectie 
zagen we snel dat er dit jaar jammer genoeg niet gesloopt hoefde 
te worden. Wel moesten we de vloer dichtleggen. Nou hebben wij 
een stel truckers in de gelederen, die een mooie vracht pallets 
konden gaan halen hiervoor. Na wat delegeer werk van onze 
chef de mission had iedereen zijn taak en werd de schuur snel 
omgetoverd tot een prachtig paleis. Jaja, zelfs onze handige Prins 
hielp mee met twee linkse handschoenen. We stonden versteld. 

Het feest begon om 3 uur en het werd al snel druk. Het was weer 
ouderwets gezellig, een super feest. De rede werd weer keurig 
voorgelezen door Prins Frederikus met hofdames Yvonne en 
Carola aan zijn zij. Nou waren de hoffies Yvonne en Carola dit jaar 
ijzersterk, maar 1 van hen heeft het einde van deze eerste avond 
niet gered. We houden het maar op een griepje. Na het feest zijn 
een aantal mensen van de commissie gelijk op ziekenbezoek 
gegaan, zo ongerust als wij zijn. Dat werd zeer op prijs gesteld. Al 
met al weer een zeer geslaagd buitenfeestoplocatie-feest.

nu echt voorbij, de nieuwe Prins en hofdames staan al te wachten 
om zich na weken van zwijgen te laten zien. Maar voordat we zover 
zijn, hebben we eerst nog een optreden van Marjan en Elles. Deze 
dames zijn op zoek naar een beroep wat bij hun past. Ze gaan 
van vuilnisman via marinier naar slager en tandartsassistente. 
Uiteindelijk houden ze hun geliefde zusterpakjes aan en sluiten 
ze samen met de in pyjama geklede Vlammen af.

Hierna is het toch echt tijd voor het spannendste moment van de 
avond. De onthulling van de nieuwe hofdames en Prins. Nadat 
de hofdames 3 aanwijzingen hebben gegeven, is het voor de 
meeste mensen in de zaal duidelijk. De hofdames voor dit jaar 
zijn Carola Verweij en Yvonne de Wit! Dan is het moment voor de 
Prins aangebroken, na weken van geheimhouding mag hij zich 
laten zien aan grote publiek. Onder de narrenkop komt Fred van 
der Werf vandaan, Prins Fredrikus de eerste! Wat een super leuk 
koppel! Dat komt helemaal goed! Nadat de rede is opgelezen, is 
het tijd voor de welbekende artiest…… of is Prins Frederikus nu 
de artiest? Lekker even de spanningen eruit feesten!
We eindigen het programma met een spectaculair optreden 
van de Kratvinders. Deze toppers zorgden voor een knaller 
van een eindoptreden. Op ronddraaiende panelen zien we een 
bouwvakker, boer en een pastoor staan. Hierna gaat iedereen 
aan het werk, het publiek wordt zelfs gezegend door de pastoor! 
Als de zoemer gaat is het tijd voor het weekend! De werkkleding 
gaat uit en de feestkleding komt tevoorschijn. Het dak gaat er af! 
Arjan, Andre en William laten zien dat ze naast playbacken ook 
kunnen dansen! En Debby, Denise en Niki stelen de show met 
hun sprankelende uitstraling! 

Door dit optreden heeft iedereen zin in een knalfuif! En dat is het 
geworden, nadat de Prins en hofdames gefeliciteerd zijn, is het 
tot in de laatste uurtjes gezellig gebleven! We kunnen terugkijken 
op een geslaagde Pronkzitting, waarbij “trots” het bijpassende 
gevoel is. Trots op alle mensen die meegewerkt hebben aan een 
eigen inbreng, trots op de Twinkels, Vonkjes, Sterren en Vlammen 
en trots op de mensen die helpen achter de schermen. Ja, trots 
dat zijn wij! Op naar volgend jaar!

T.D. Vermeulen@outlook.com
06-46171376
Warmoeskade 21
2771 NE  Boskoop
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Reedeurper
Hoftapper

Dat gevoel heb je allemaal wel eens wanneer iets tegen zit. Ik 
kan erover meepraten. Ongeveer een jaar geleden, dit stukje in 
begin juni geschreven, kreeg ik te horen dat er een kwaadaardig 
gezwel in mijn darmen zat. Deze vorm is goed te behandelen. 
5 bestralingen in Leiden en dan 18 weken chemokuur was de 
behandeling. Toen ik net met de 4de week begonnen was, kreeg 
ik een herseninfarct. Met de ambulance naar het ziekenhuis en 
gelijk behandeld met bloedverdunners via een infuus, ik moest 
wel gelijk stoppen met de chemo. Ik wilde die avond gewoon naar 
huis, want ik had nergens meer last van. Maar nee, ik moest nog 
één nachtje blijven ter observatie en die ene nacht kreeg ik nog 
een infarct. Toen was links alles verlamd. Na een weekje Gouda 
werd ik naar een revalidatiecentrum overgebracht, Rijndam 
in Rotterdam. Daar moest ik weer alles leren: lopen, wassen, 
aankleden, eten… De normale dingen die iedereen automatisch 
deed, opnieuw leren en er steeds bij nadenken. Inmiddels moest 
ik ook nog een operatie ondergaan om het stuk darm, waar het 
gezwel zat weg te halen, dat was in oktober. Na de operatie terug 
naar Rijndam om verder te gaan met de revalidatie. Inmiddels 
was de dag van de Pronkzitting aangebroken en Fred werd de 
nieuwe Prins. Ik ken Fred al jaren en feliciteerde hem via een 
telefonisch bericht, met de mededeling dat ik waarschijnlijk niet 
kon tappen met de optocht. De Prins is samen met zijn hofjes bij 
mij langs geweest in Rijndam.

12 december werd ik in Rijndam ontslagen en moest daarna lokaal 
verder revalideren. Nog een operatie om de tijdelijke stoma terug 
te plaatsen en vanaf februari alleen nog maar vooruit gegaan.
Ik had wel te horen gekregen dat mijn linkerarm waarschijnlijk 
nooit meer zal functioneren. En met één hand is het moeilijk 
biertjes tappen, dus dit ook doorgegeven aan de Reedeurpenarren. 
In 1976 ben ik in de Raad gekomen en heb ongeveer 15 jaar foto´s 
gemaakt. Hierna heb ik de stukjes in de krant geschreven van 
een avondje carnaval. Als iedereen nog lag te pitten, zat ik met 
het bier nog achter mijn wenkbrauwen klotsend, een tong die nog 
sliep en jeukende tanden voor de pc om een stukje te maken. En 

daarna ben ik de tapper op de prinsenwagen geworden. Tot dit 
jaar, na 37 jaar met de optocht mee te zijn gegaan, zou ik thuis 
zitten. Tenminste bij elke andere vereniging, maar niet bij de 
Reedeurpenarren. De week voor de optocht werd ik gebeld met 
het bericht dat ze met de optocht wilden stoppen voor mijn huis 
en of ik dan thuis zou zijn. Op de donderdag kreeg ik bezoek van 
enkele raadsleden die een bord met de tekst “hoftapper” bij zich 
hadden, dat ze bij mij boven de voordeur wilden plaatsen. Leuk 
idee! 

En tijdens de optocht zat ik in een rolstoel voor mijn huis met een 
schaal hapjes kaas en worst. En toen de prinsenwagen bij mij 
was, stopte de optocht. Een tafeltje en klein biervaatje werden 
voor mij gezet en de hele Raad van 11 met Prins en hofdames 
kwamen even bij mij een pilsje drinken onder het motto: “Komt de 
hoftapper niet naar ons, dan komen wij wel naar de hoftapper!” 
Een heel leuk en mooi gebaar. Later die middag ben ik ook nog op 
het plein geweest en mocht de hoogwerker in. 
Zo eindigde de eerste optocht waarbij ik niet actief aanwezig kon 
zijn, toch nog verrassend prettig.

“Life is what happens while you are busy making other plans.” 
[John Lennon]

Zaterdagavond 13 december vond het jaarlijkse kerstgala plaats. 
Omdat veel Reedeurpenarren de gewoonte hebben om ‘modieus 
laat’ te komen, waren we dit jaar op zoek naar een manier om de 
zaal vanaf het eerste moment lekker vol te krijgen. Maar wat moet 
je verzinnen om de nuchtere Reedeurpers op tijd naar de zaal 
te lokken? Teruggaande naar de kern van deze avond: het gala, 
bleek er naast een goede kerstband, iedereen in smoking of 
cocktailjurk en een fotograaf nog een belangrijk ingrediënt 
te ontbreken. Op een goed kerstgala moet natuurlijk gedanst 
worden! De danswedstrijd stond inderdaad alweer op de planning 
omdat deze toch ieder jaar weer voor hilarische momenten 
zorgt. Maar als deze om 24:00 plaats vindt, krijg je daar om 21:00 
de zaal niet mee vol. Toen kwam er het idee om een basisles 
stijldansen te gaan geven omdat lang niet iedereen meer, zoals 
vroeger, in zijn tienerjaren naar dansles wordt gestuurd. Dus nu 
moest er gezocht gaan worden naar een dansleraar die het zag 
zitten om een hele club Reedeurpenarren les te gaan geven. Met 
dit idee kwamen we al snel bij Marcel van Dijk, één van de meest 
getalenteerde dansers van Reedeurp, uit. Hij wist nog wel twee 
goede collega’s van de dansschool die dit aan zouden durven, 
namelijk Celine en Tanja. Een paar telefoontjes en app’jes later 
zagen deze twee meiden het helemaal zitten om ons een dansles 
te komen verzorgen. De PR-commissie zorgde ervoor dat de 
dansles in de uitnodiging aangekondigd zou worden en nu was 
het alleen nog maar afwachten of het plan om meer mensen 
vroeg in de zaal te krijgen zou gaan werken.

Eindelijk was het zover, de in kerstsferen gehulde feestzaal 
van Gasterij Vergeer zag er prachtig uit met de rijk versierde 
kerstbomen en kransen en de nodige nepsneeuw. Mede door de 
aangekondigde dansles was de zaal al vroeg op de avond goed 
gevuld. Met alle smokings en cocktailjurkjes zag iedereen er 
op zijn kerstbest uit. De avond begon met de dansles, zodat de 
juiste pasjes nog even aangeleerd of opgefrist konden worden. 
De dansleraressen Tanja en Celine leerden op vakkundige 
wijze alle aanwezigen de basis van de quickstep aan. De eerste 
danskoppels kwamen enigszins aarzelend de dansvloer op, maar 
door de goede instructies waren er al snel zo’n dertig koppels 
fanatiek aan het dansen. Het was een mooi gezicht hoe al deze 
Reedeurpenarren, soms onder lichte dwang van vrouwlief, door 
de zaal zwierden.
In de pauze van de dansles waren de dansgroepen van de 
carnavalsvereniging aan de beurt om hun spetterende kerstdans 
te laten zien. Met maar liefst zestig dames sterk en kerstmutsen 
op knalden deze dames op de dansvloer op een mix van 
verschillende kersthits. Daarna ging de stijldanscursus verder en 
werd iedereen ook de basis van de chachacha aangeleerd. Door 
het grote enthousiasme van de aanwezigen gingen de leraressen 
nog een klein kwartiertje door, iedereen wilde natuurlijk alle 
pasjes perfect kennen voor de danswedstrijd die nog zou volgen 
die avond! Na de dansles startte de coverband DRIVEN de avond, 
met hun brede repertoire van gouwe ouwe gecombineerd met de 
nieuwste hits kregen ze alle voetjes goed van de vloer. Uiteraard 
mocht een klassieke kersthit af en toe niet ontbreken.

Inmiddels waren Prins Frederikus en zijn hofdames Carola en 
Yvonne druk aan stickeren geslagen om de danskoppels voor 
deze avond samen te stellen. Iedereen kreeg een sticker met 
een nummer opgeplakt, vervolgens moest je naar de dansvloer 
komen om daar je danspartner met hetzelfde nummer op te 
zoeken. Dit systeem zorgde voor mooie combinaties: Jong & Oud, 

Schoonmoeder & Schoonzoon en sommige stellen zagen elkaar 
deze avond voor het eerst. Alle samengestelde danskoppels 
haalden werkelijk alles uit de kast om een felbegeerde plek in de 
finale te halen. De eerder op de avond aangeleerde danskunsten 
kwamen het beste uit de verf bij Dirk van Meeteren en Iris van 
Roon, zij mochten zich het galakoppel van de avond noemen.
Wie tussen het dansen door zichzelf in gala outfit wilde vastleggen, 
kon dit in het speciaal ingerichte fotohokje laten doen. Normaal 
gesproken staat de hoffotograaf om het jaar klaar met een 
professionele fotostudio om iedereen op de gevoelige plaat vast 
te leggen. Dat betekende dat er dit jaar geen fotomogelijkheid zou 
zijn, daarom probeerden we het eens op deze manier. Iets minder 
professioneel maar zeker net zo leuk! Met allerlei gadgets van 
snorren, brillen tot baarden was het een kwestie van één druk op 
de knop voordat de computer foto’s begon te maken. Snel van pose 
wisselen tussen de foto’s door leidde tot een geinig eindresultaat. 
Al deze foto’s zijn uiteraard terug te vinden op de website.
Als aandenken aan deze gala-avond kregen alle Reedeurpenarren 
een fietsbel van de Prins en Hofdames mee, deze fietsbellen 
zorgden op de avond zelf reeds voor een vrolijk deuntje. Het was 
een super avond!

KERSTGALA
13 DECEMBER
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LATTENBREKERS
WESTENDORF 

Het was weer zover, voor de 23 ste keer verzamelde 
87 Lattenbrekers zich in de kroeg. De Prins en zijn Hoffies waren 
klaar voor de sneeuw. Jan en Kees zorgden er voor dat we veilig 
heen en weer vervoerd werden met de bus. Na de koffie en het 
eerste biertje, de bagage ingeladen en rond 18.45 uur op weg 
richting Westendorf. Een grote groep achterblijvers zwaaide het 
gezelschap uit. Er was weer veel lekkers aan boord, maar vooral 
nog veel meer gezelligheid. Henk at lekkere broodjes van zijn 
eigen “koffietafel” en de Prins met zijn Hoffies trakteerden de 
bus op een lekker slaapmutsje. Jopie had ook zoals vanouds haar 
eigen gebrouwen drankje weer gemaakt en liet iedereen ervan 
genieten. Ook werd er nog een leuke film vertoond, alleen is nooit 
verteld waar deze over ging.
 
Rond 7.30 uur kwam Westendorf in zicht en wachtte ons een 
lekker ontbijtje. Het bestuur kreeg intussen weer wat goede 
moed, omdat er veel twijfelaars tussen de Lattenbrekers zaten dit 
jaar: wel of niet mee, gaan we skiën, snowboarden of wandelen… 
Maar weten intussen wel dat ze de volgende keer smeken om mee 
te mogen. Na een zonnige eerste dag vol winterse inspanningen, 
startte de fantastische apres-ski in de Karat Bar beneden in het 
hotel. Met veel eigen inbreng van met name de vriendinnen van de 
hofdames en niet te vergeten de artiesten van de groep begeleid 
reizen. Een enkeling is zelfs gecontracteerd voor een optreden 
op een carnavalsavond, geweldig! De kledingtip voor deze 
avond was Tiroler-outfit, iedereen had er gehoor aan gegeven. 
De band tijdens het eten zorgde voor Tiroler-muziek, zodat 
geen Lattenbreker meer aan tafel zat, ook overige hotelgasten 
dansten mee!
 
Na een lekker kort-langere nacht gemaakt te hebben gingen 
we met z’n allen, nou ja allen (de helft was niet zichtbaar), op 
de groepsfoto. De volgende keer toch maar vanaf het balkon 
een foto nemen, zal sneller en meer Lattenbrekers opleveren 
haha. De commissie had ook dit jaar weer 10 sneeuwfietsjes 
kunnen reserveren en daar hoort een helm bij. Nou die waren 
meegekomen! De originaliteitsprijs voor de creatiefste helm ging 
dit jaar naar Maurice met zijn toeterhelm, maar ook de anderen 
waren bijzonder. Een helikopter, drankjerrycan met kraan en ook 
werd een motor, Wi-Fi-apparaat en een radio gemonteerd op 
de fietsjes, geweldig! Na deze vermoeiende maar erg gezellige 
dag weer op naar de Apres-Ski. Aad op het podium, die wilde uit 
het bestuur, dat gaat zomaar niet  en werd tegengehouden door 
zeurende, zoemende bijen. Tijdens het diner verzorgde de Prins 
en zijn Hoffies een bingo voor de rijpere Lattenbrekers (diehards). 
De gemiddelde leeftijd van de groep was dit jaar door de oudere 
Prins en Hofdames aanzienlijk gestegen. Door alle drankjes en 
gezelligheid ontstaan er vaak wilde verhalen, die niet geheel 
de waarheid volgen en niet de houdbaarheid van 9 maanden 
halen. Sommige Lattenbrekers gingen nog laat het dorp in naar 
“Wonderbar”lijke gelegenheden en waren nog nooit zo snel 
verliefd en platzak geweest.

 

Een bijzonder opvallend gebeuren deze dagen is dat er enorme 
hoeveelheden roerei gegeten wordt door de mannen. Het schijnt 
potentie verhogend te werken, maar daar zijn de bedden niet op 
berekend in Hotel Mesnerwirt. Daar er veel snurkers zijn onder 
de Lattenbrekers, werd er een decibelmeter op een van de kamers 
geplaatst. Er werd een absoluut record van 70 decibel gemeten 
en ja, tevens tot ringtone verwerkt. Er was nog een record 
verbroken, Hans was zijn geld niet eerder zo gauw kwijtgeraakt, 
het personeel van de Karatbar heeft er hard voor gewerkt.
 
Deze wintersportdagen zijn bijzonder uitdagend, inspannend, 
grensverleggend en slopend. De emoties lopen soms hoog op en 
kunnen ervoor zorgen dat het zweet over je rug loopt en de stoom 
onder je helm vandaan komt.....
 

De laatste dag brak aan. Vanwege de regen/sneeuw waren er 
minder wintersportactiviteiten, maar een creatieve groep zorgde 
voor een gezellige spelletjesmiddag bij de Gerry’s Inn. Het was 
een mooi draaiboek met interessante drankspelletjes. Het werd 
zo gezellig dat werd besloten ook hier de Apres-Ski voort te 
zetten. Er was gelukkig geestelijke bijstand voor de Prins, overal 
waar hij gaat blijven ze hem volgen... Deze nonnen waren niet 
mis en zorgden voor enige beroering, maar ook voor een moment 
van bezinning voor het diner. Een van de nonnen kon zich nog wat 
herinneren uit vervlogen tijden en ging ons voor in gebed.
 

Vermoeid maar voldaan gingen we weer richting Reeuwijk, 
waar een lekker ontbijtje op ons stond te wachten in Hapzz. Een 
afsluitend woordje van de Prins volgde en ook de prijsuitreiking 
van de ‘’niet te stoppen’’-prijs, die was voor Aad. (Helaas toch 
volgend jaar weer mee!) Nog EEN biertje als afsluiting en toen 
weer lekker richting huis om nog een poosje na te genieten van 
dit ontzettend gezellige Lattenbrekersweekend. Het was weer 
toppie!
 
Groeten van Lattenbrekers Dorien en Jose

Voor u een probleem?
Voor ons een koud kunstje!

T. 06 22 01 98 13 - www.vanoskoeriers.nl
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Op zaterdag 24 januari was het tijd voor het Rockstar themafeest. 
Ondanks het lastige, niet carnavaleske thema was vrijwel 
iedereen weer verkleed met tatoages, (lucht)gitaren, punkhaar, 
leren jasjes en broeken. 

Als surpriseact kwam O Best optreden. Zoals het altijd moeilijk is 
in het dorp om een geheim te bewaren, waren ook nu wat mensen 
op de hoogte, maar voor de meesten was het een verrassing. 
Na afloop vroegen we Antoine Verweij hoe hij dit optreden had 
ervaren. Antoine vertelde dat ze nog nooit in Amicitia opgetreden 
hadden. De band vond het een erg leuk optreden en het was 
misschien wel hun beste optreden tot nu toe. Er kwam wel wat 
speciale voobereiding bij kijken. Zo hebbben ze de laatste weken 
2 keer in plaats van 1 keer per week geoefend. 

Het eerste nummer moest een echte knaller worden en de 
reacties vanuit de zaal waren erg positief! De band vind het leuk 
om het publiek bij hun optreden te betrekken en dat was bij dit 
optreden goed gelukt. William Olsthoorn heeft het optreden 
aangevuld met het nummer ‘de Slager’ en de hofdames hadden 
een nummer gemaakt voor Prins Frederikus op een lied van 
Monique Smit. Als uitsmijter werd de avond afgesloten met een 
luchtgitaarconcert door iedereen met een ‘gitaar’ op het podium 
te vragen. Wat een knallende avond!

Na veel geregel stond er weer een leuke middag op het 
carnavalsprogramma voor de vaders, moeders, opa’s, oma’s 
en kennissen van de dansmariekes: Reedeurp on Stage! De 
middag werd geopend door een kort maar krachtig optreden 
van de leiding van de dansgroepen. De choreografie was in 
elkaar gezet door Angela van Leeuwen. Buiten de spetterende 
optredens van de Vlammen, Sterren, Vonkjes en Twinkels waren 
er ook leuke spelletjes en een gastoptreden georganiseerd. De 
jongens en meisjes van Dorpsschool de Bron hadden onder 
leiding van Angelique Verweij en Bernadette Dorresteijn een heel 
leuk optreden neergezet op muziek van Kinderen voor Kinderen.  
Niet alleen de kinderen, maar ook de moeders deden hun voeten 
van de vloer met het spel ‘De lichaamsdans’. De lichaamsdans 
werd uitgevoerd in de vorm van een stopdans met een ballon. 
Er werd een kaartje getrokken uit de grote grabbelton. Op dat 
kaartje stond een lichaamsdeel en elke keer moesten ze het 
lichaamsdeel bewegen dat op het kaartje stond. 

De vier Showdansen die opgevoerd werden door de dansgroepen 
waren erg gevarieerd in de vorm van mixen van o.a. Beyonce, 
Redfoo, Vengaboys en Demi Lovato. Er was een jury opgesteld 
die de meiden na afloop van de dansen beoordeelde. Irma van der 
Werf, Ciska Dorresteijn en William Olsthoorn gaven complimenten 
over de hoge benen en leuke pasjes in alle Showdansen en de 
Gardedansen van de Vlammen en Sterren. Er zaten spectaculaire 
stukjes in die het erg leuk maakte om naar te kijken. De middag 
werd afgesloten met een dans van alle vier de dansgroepen bij 
elkaar. De grootte van de groep (rond de 60 meiden!) in combinatie 
met allemaal neon-accessoires zorgde voor een heel gaaf effect. 
Al met al was het weer een geslaagde middag en hopen we 
dat iedereen er weer van heeft genoten. Wij hopen jullie weer 
allemaal terug te zien bij de volgende Reedeurp on Stage! 

REEDEURP ON STAGE

ROCKSTAR
ROCK
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“On”echt getrouwd!!
Of ik even in de pen wilde kruipen en mijn herinneringen op zou 
willen schrijven over de Boerenbruiloft! Ik haal mijn fotoboek van 
zolder om de beelden weer een beetje op te poetsen maar helaas 
bevatte deze weinig foto’s meer. In de loop der jaren her en der 
gebruikt denk ik. Dan maar even graven en terugdenken. Volgens 
mij begon het met een vergadering van het toenmalige bestuur bij 
ons thuis, mijn vader zat hierin en er werd druk overleg gevoerd 
wat te doen met het 15 jarig bestaan. Het zou een groot feest 
worden met een Boerenbruiloft waar iedereen jaren later nog 
over zou spreken, maar wie moest het bruidspaar zijn?
Pieter Carlier liet als Pierre la Lumiere dat jaar zijn licht als Prins 
over het carnavalsjaar schijnen en nu wij in het dagelijks leven 
al enige tijd een stelletje waren was het volgens het bestuur een 
uitgemaakte zaak. Het moest strikt geheim blijven en de weken 
die volgde waren reuze spannend. 

 Met mijn ouders Leo en Cock Vergeer en Arie en Corrie Verkleij 
in de rol van “on”echte ouders en schoonouders werden er bij 
Hobbezak in Leiden de juiste kleding uitgezocht en jawel ook in 
mijn lengte was er een prachtige jurk te vinden. Oeps nu begon 
het toch wel iets echter te worden. Op de grote dag verzamelde 
we met ouders en opa’s en oma’s (Tinus en Cor Verschie, Theo 
en Rietje Groenendijk en Mien Vergeer) bij de melkboer en onder 
luid applaus stapte we met bruidsmeisjes Erika Vergeer en 
Monique v Zoest in de koets. We werden begeleid door een stoet 
van mensen die zich allen in boeren kledij gestoken hadden en 
op allerlei vervoersmiddelen naar het gemeentehuis kwamen. Zo 
lieten de Zeven Zotten zich in een gierkar vervoeren. Wat ik mij 
niet had kunnen bedenken is dat iedereen zo echt meeleefde en 
meespeelde dat het voor ons bijna eng was, zo echt leek het. De 
heer Verstoep trouwde ons in het “on”echt met een fantastische 
toespraak met veel hilarische uitspraken, maar door alle zenuwen 
kan ik mij de juiste woordspelingen niet meer herinneren.  Het 
gemeentehuis zat propvol met boerenreedeurpers die zich 
moeiteloos in hun rol schikte en ook genoten van het schouwspel. 
Terug in Amicitia werden wij op de receptie overladen met 
felicitaties en cadeaus met geweldige uitschieters in de vorm van 
diverse dieren, konijnen en kip met haan.  Na de receptie mocht 
iedereen aanschuiven aan de boerenmaaltijd van boerenkool 
met worst en ook dat was een prachtig tafereel waar helaas 
weinig foto’s van zijn. In de avond was er nog een optreden van 
ik dacht het bestuur en zij lieten de “klokken luiden” door de  
paters van Reedeurp. De zere voeten zijn mij ook bijgebleven 
want ook onechte trouwschoenen zitten echt niet lekker. Al is het 
huwelijk hierna snel gestrand en heet ik inmiddels alweer 25 jaar 
Judith Weck heb ik er als echte Reedeurper nog steeds goede 
herinneringen aan.
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PROBLEMEN!

PRINS

H
O
F
F
I
E
S

JEUGDPRINS

Het was begin december en eindelijk werden de 
Jeugdprins en hofdames gekozen. We hadden 
lootjes gemaakt en maar 4 jongens wilden Prins 
worden, ik zat daar natuurlijk bij. Toen we net 
wilden beginnen kwam prins Frederikus met 
zijn hofdames de klas in om de lootjes te gaan 
trekken. Eerst werden de hofdames gekozen. Er 
was grote spanning bij de meiden, omdat bijna 
iedereen meedeed. Uiteindelijk waren het Lisanne 
en Daphne. Toen ging Prins Frederikus het lootje 
voor de Jeugdprins trekken en uiteindelijk was 
ik het! Er volgde een grote polonaise door de 
school. 
Mijn naam werd Luuki de Leeuw. De reserve-
hofdame was Tessa en reserve-Jeugdprins was 
Jens. Het eerste feest was Reedeurp on Stage, dat 
was heel leuk. En toen kwam het Jongerencarnaval 
op een vrijdagavond in Amicitia. Dat was een heel 
leuk feest! Eerst werden er foto’s gemaakt met 
het gezin en daarna was het feest. Daar werd ik 
gekroond als Jeugdprins door de echte Prins. 
Daarna kwam 55+ carnaval, dat was een heel leuk 
en gezellig feest. Er kwam iemand uit Amsterdam 
optreden. Ik vond dat wat minder aangezien ik 
voor Feyenoord ben. 

De woensdag voor carnaval gingen we de kar 
bouwen met heel groep 8, het thema was 
Superhelden. Ik vond de kar zelf heel mooi 
geworden. Dat weekend op zaterdag kwam de 
optocht, we verzamelden bij Edelman en gingen 
achter de Prinsenkar aan. De optocht was heel 
leuk, er stonden veel mensen langs de kant en in 
het dorp al helemaal. Na de optocht mocht ik ook 
de prijsuitreiking van de kinderoptocht doen, 
dat was heel leuk om te doen. Daarna kwam 
Kindercarnaval met leuke spelletjes. De ochtend 
erna gingen we naar de kerk, 
daar moest ik een stukje 
voorlezen met mijn hofdames. 
Daarna was het Gezinscarnaval, 
aan het eind werden mijn steek 
en keep afgenomen en was ik 
weer gewoon Luuk van Leeuwen.

Het was een superleuk carnaval!!!
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Het was doodstil in de klas. De hofdames en de 
Prins gingen de lootjes trekken. Eerst de hofdames 
en we hoorden als eerst Lisanne en toen Daphne en 
als laatste Tessa als reserve. En toen hoorden we 
Luuk als Prins en toen Jens als de reserve-Prins. Er 
werden foto’s gemaakt en je kon niks anders dan 
lachen. Toen gingen we langs elke klas om te laten 
zien wie Prins en hofdames waren. 
De eerste zaterdag van de kerstvakantie was de dag 
dat we jurken gingen passen. We gingen naar de 
winkel Honneloeloe in Leiden. De weg moesten we 
nog wel even zoeken op de telefoon van Daphne’s 
moeder. Gelukkig hebben we de weg wel gevonden. 
Toen we daar binnenkwamen, keken we onze ogen 
uit. We hadden al een voorkeur een kleur: zeegroen. 
We hebben 4 jurken gepast: eerst een donkerblauwe 
met rozen. En uiteindelijk is het de tweede geworden. 
We hebben nog 2 jurken gepast, maar die vonden we 
niks. Toen gingen we naar de V&D, om bij La Place 
te eten. Daphne en Manoek (Lisanne’s zus) moesten 
naar de wc, dat was op de 5e verdieping.  Manoek 
belde Lisanne om geld te komen brengen. Daphne 
wilde net gaan kijken of Lisanne kwam, maar die 
ging net omhoog en Daphne naar beneden. Toen 
gingen we in de V&D kijken of ze sieraden hadden 
en daar zijn we in geslaagd. De schoenen hebben 
we daar niet gevonden, die hebben we in Gouda 
gevonden bij Van Haren.

Op 8 januari gingen we foto’s maken. Heel de 
klas stond in spanning voor de deur te wachten. 
Luuk deed de deur open voor ons. Iedereen keek 
blij, maar we hadden haast dus we moesten gauw 
foto’s gaan maken. Het zijn hele leuke mooie foto’s 
geworden. Toen gingen we nog gauw de klassen rond 
om onze jurk te showen. Jammer genoeg hadden 
we een geschiedenistoets toen we terugkwamen. Zag 
je ook wat er in de krant stond?! Groep 8!!!!!!Op 
een vrijdag werden we uit de klas gehaald voor 
een interview. Dat voor de Kijk op de winter, ook 
wel kijk op Reeuwijk, was. Er werden allemaal 
vragen gesteld over hoe we het vinden 
om Jeugdprins en hofdames te zijn. Dat 
vinden wij super mega vet cool!!!!!! De 
rest van het interview ging heel goed. 
Daarna gingen we op de foto met heel de 
klas. Nu komt er een hele erge fout in 
de krant, want Lisanne ‘s vader heet niet 
Jan, maar Jos. En Daphne‘s moeder heet 
niet Ellis, maar Elles. 

Maar daar lezen we gewoon overheen. Zoals 
gewoonlijk gingen we bij Lisanne weer ons haar 
doen. En Marjan deed onze make-up. Voor het 
Jongerencarnaval begon, gingen we eerst met alle 
dansgroepen friet eten. En toen gingen we de 
groepsfoto’s maken. We werden in de zaal geroepen 
en Daan stelde ons voor. Toen kon het feest pas echt 
beginnen. We gingen ook nog een warming-up doen. 
De Sterren deden ook hun Showdans.  Tussendoor 
gingen we ook nog limbo-en. En aan het einde 
deden we een cooling-down. Het was heel gezellig!!!
Het is weer tijd voor schoolcarnaval! De juffen 
Anouk en Marliese waren de presentatoren van 
de BZT show. Er werden allemaal leuke spelletjes 
gedaan en wensen vervuld. De even groepen hadden 
gewonnen dus wij ook!!!!!!!!!! De Prins en zijn hoffies 
kwamen ook nog even. Aan het einde werd er een 
super lange polonaise gehouden. Het was een super 
leuke dag!!!

Op zaterdag was de optocht. Wij hadden ook een 
kar (zelf) gemaakt met het thema SUPERHELDEN. We 
gingen even bij de andere karren kijken en toen 
we terug kwamen reed de kar weg, dus wij moesten 
in onze jurk naar de kar rennen. (hihihihi) Rick 
was een hele goede DJ en draaide allemaal hele 
goede muziek. De Prins zette de laatste 1 in de 
grond en de optocht begon. Op het dorp was het 
gezellig!!! En wij (en Luuk) mochten de prijzen 
voor de jeugdoptocht uitreiken. Daarna was er 
Kindercarnaval. We moesten ons dansje doen. Ook 
moesten we de Rad van Fortuin-prijzen uitreiken. 
Lisanne had zelf ook wat gewonnen. In de kerk 
moesten we een stukje voorlezen en dat ging heel 
goed. Toen ging de carnavalsmis snel weer voorbij. 
En gingen we naar Amicitia om Gezinscarnaval te 
vieren. Daar werd leuk feest gevierd. Aan het eind 
werd Luuk zijn steek afgedaan en toen was hij weer 
gewoon Luuk van leeuwen. We kregen ook nog een 
cadeautje. Het was een super fantastisch jaar!!

Groetjes jeugdhofdames Lisanne en Daphne!
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55+ Carnaval
Als Pronkzittingcommissie zijn wij zeer bevoorrecht. Wij 
mogen twee van de mooiste feestjes in het jaar organiseren. 
De Pronkzitting is een hoogtepunt, omdat dan de nieuwe Prins 
en hofdames zich bekendmaken. Het 55+ Carnaval is een 
hoogtepunt, omdat er deze dag echt genoten kan worden. Prins, 
hofdames en Raad van 11 zitten relaxed op het podium en kunnen 
samen met de artiesten, eigen inbreng en dansmariekes alle 
ouderen van Reeuwijk laten genieten. En genieten dat doen we 
met z’n allen. Er is toch niets mooiers dan vermaak in eigen dorp, 
georganiseerd door het eigen dorp en mogelijk gemaakt door alle 
artiesten uit eigen dorp!

Weet je wat nu zo leuk is aan het 55+ Carnaval… In de laatste 
weken en soms op de dag zelf komt er nog een eigen inbreng 
bij van de Prins en hofdames of van hun familie en vrienden. 
Vaak zeer origineel en verrassend voor de Prins en hofdames. 
Ook tijdens deze middag komen er nog weer zeer veel geheimen 
boven tafel. Yvonne, had jij verwacht dat jouw man op een paard 
door Amicitia zou rijden en dat jou ‘kleine’ mannen rappend op het 
podium zouden staan? Carola, wist jij dat jouw meiden dansend 
op het podium zouden staan met de nichtjes van de Prins en dat 
jouw man het zeer druk had met diverse eigen inbrengen? Oh 
en Prins Frederikus, had jij verwacht dat jouw vrienden voor je 
zouden zingen op het podium? Allemaal leuke verrassingen 
bovenop de bestaande eigen inbrengen van de Pronkzitting. 
Dit jaar hadden we als artiest Ans Tuin uit de Jordaan weten 
te strikken. Een pittige dame die het publiek lekker mee liet 
swingen en zingen. Tevens werd de Orde van de Reedeurpenarren 
weer uitgereikt. Het mooie aan deze onderscheiding is dat deze 
gaat naar een echte Reeuwijker, die zich inzet voor het dorp en 
zijn bewoners. Ieder jaar wordt deze weer uitgereikt aan iemand 
die zich belangeloos inzet voor het dorpsgevoel en de actieve 
verenigingen en/of stichtingen. Dit jaar werd deze mooie Orde 
uitgereikt aan Gerard Hogenelst.
Na het officiële programma werden de stoelen aan de kant 
geschoven en werd de polonaise ingezet. Iedereen kon nog even 
heerlijk feesten of met een borrel napraten. Wij willen iedereen 
die deze middag mogelijk heeft gemaakt weer zeer bedanken! 
Zonder alle artiesten uit eigen dorp kan deze middag nooit zo 
succesvol zijn!

Gerardus Majella School
Vrijdag 13 februari 2015 was het zover: Carnaval op de GMS! De 
kinderen kwamen allemaal mooi en leuk verkleed naar school. En 
het werd een groot feest! Alle kinderen hebben het zenuwslopende 
spel “ik hou van Holland” gespeeld o.l.v. enthousiaste ouders. Bert 
Snippert was een super Linda de Mol. In de onder- en bovenbouw 
hebben twee teams tegen elkaar gestreden. Ze werden natuurlijk 
aangemoedigd door hun achterban!! ’s Middags heeft er een 
lawaaioptocht plaatsgevonden in de wijk rondom  de school.
De kinderen hadden de leukste instrumenten meegenomen om 
zoveel mogelijk lawaai te maken. Een spandoek mocht hierbij 
niet ontbreken! Eenmaal terug op school hebben de kinderen 
Prins Carnaval, Frederikus de 1e, met zijn Hofdames, Carola 
en Yvonne, verwelkomd. De dag werd afgesloten met hossen en 
natuurlijk de polonaise!!

De Bron
Vrijdag 13 februari , wat waren de kids weer prachtig verkleed 
en zoals alle jaren, kunnen de juffen er ook wat van! De juffen 
act onderwaterwereld was hilarisch! De badjassen gingen uit, er 
kwamen prachtige badpakken tevoorschijn.  Uiteraard moesten 
er rekoefeningen gedaan worden en ja hoor, de juffen steelden 
met hun waterspektakel de show!

Jeugdprins Luuki de Leeuw en hofdames Daphne en Lisanne uit 
groep 8 hadden hun eerste officiële optreden. Zij openden het 
carnaval op school. Het feest werd compleet toen Prins knakworst 
en hofdames Carola en Yvonne binnenkwamen. Samen met een 
aantal van de raad genoten alle kinderen van het carnavalsfeest 
en vooral de polonaise was een hoogtepuntje van velen!

55+ CARNAVAL
REEDEURP AT WORK

CARNAVAL OP SCHOOL
GMS & DE BRON 
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Jumbo Jim Koster, Miereakker 18, 2811 BB Reeuwijk, Tel 0182-302160

Délifrance Reeuwijk, Miereakker 6, 2811 BB Reeuwijk, Tel 0182-391627

  Boodschappen

  Bedrijfslunches

  Verjaardagscadeaus

  Vrijdagmiddagborrel

  Overwerkmaaltijd

  Vers fruit voor iedereen

Goed geregeld

online besteld, snel geleverd

‘Als familie staan we sterk, alleen kunnen we het niet. We zijn 
superblij met ons gezin waarin het gewoon is dat we met elkaar 
sparren over nieuwe ideeën. Waar ieder meedenkt en de ruimte 

krijgt om zijn of haar eigen plannen uit te voeren.’ 

ORDE VAN DE
REEDEURPENARREN 2015

IN MEMORIAM
ARIE VERKLEY

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

Wie vangt die Orde, wie kan er zo goed vissen?

We zoeken iemand, woonachtig midden in ons mooie dorp,

Als je goed kan gooien is het slechts op één steenworp.

We zijn op zoek naar een persoon met een zeer bekend gezicht,

Geboren in het jaar dat R.V.C.’33 is opgericht.

Als lid van de V.U.T. ploeg staat deze man al lange tijd voor R.V.C. klaar,

En ook het klaverjassen organiseert hij daar al zo’n 30 jaar!

Maar nog langer is hij verbonden aan de Bouw- en Houtbond uit Reeuwijk en omgeving,

Als voorzitter, penningmeester en secretaris : met veel bezieling en beleving.

We zien hem ook hiernaast heel vaak aan het werk,

Nee… niet in de kroeg maar in de Petrus en Paulus kerk!

Als koster maar liefst 30 jaar actief en hiervoor onderscheiden door de Paus,

Dit feit alleen al verdiend een groot applaus!

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

Kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken

Dames en heren, graag een warm applaus waarmee u deze man omhelst:

De orde van de Reedeurpenarren 2015 gaat dit jaar naar niemand minder dan: 

Op 3 mei 2015 is Arie Verkley op 81-jarige leeftijd overleden. Nooit zullen wij vergeten hoe 

hij vol  trots plaats nam op zijn zetel op het toneel naast zijn hofdames Ria Groenendijk 

en Marja van Veen toen hij tijdens de pronkzitting in 1981 onthuld was en zich kenbaar 

maakte aan Reedeurp als Prins Adrianus de Eerste. Al jarenlang een welbekend persoon 

in Reeuwijk-dorp, dan kan je verwachten dat je ooit eens als  prins wordt gevraagd. Op de 

eerste werkdag na zijn benoeming als prins had hij wel veel meer tijd nodig dan anders om 

zijn melkwijk af te ronden, want iedereen die zijn SRV-wagen instapte moest natuurlijk zijn 

enthousiaste verhaal aanhoren. Na zijn prinsenjaar is Arie nog ruim 12 jaar bestuurslid 

geweest. Als we bestuurvergadering bij Arie hadden en we verwend werden door zijn vrouw 

Corrie bij de knapperende openhaard dan kon het weleens gebeuren dat in de loop van de 

avond Arie zijn oogleden zwaar werden na een lange drukke dag en we hem bij de rondvraag 

weer wakker maakten om te vragen of hij nog wat had in te brengen. 

Het absolute hoogtepunt tijdens zijn bestuursperiode was zondermeer de boerenbruiloft 

waarbij Arie en Corrie als ouders van de bruid optraden. De start van het feest vond plaats 

met het vertrek van het bruidspaar naar het gemeentehuis vanuit het huis van Arie en 

Corrie. Nadat Arie met zijn melkwijk was gestopt en zij naar hun appartement in Gouda 

waren verhuisd bleef het enthousiasme voor de Reedeurpenarren wel bestaan maar door 

de afnemende gezondheid werd het aantal bezoeken wel minder. Met groot plezier heeft hij 

in ieder geval nog wel het afscheidsfeest van vorst Dirk mee kunnen maken en heeft hij veel 

oud-prinsen en raadsleden kunnen ontmoeten. Met het overlijden van Arie verliezen wij 

een echte Reedeurpenar, maar wat blijft zijn de mooie herinneringen aan een trotse prins.

GERARD 
HOGENELST
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TOEN...

& NU...

DE OPTOCHT
REEUWIJK

Waar een klein dorp groot in kan zijn?…. In een carnavalsoptocht!
Wie had gedacht dat we de opening van vorig seizoen met Prins 
Robertus zouden kunnen overtreffen? Een optocht later met de 
harem van Prins Frederikus, maakte ook deze opening tot een 
start van een geweldig carnavalsweekend. Een perfect op tijd 
gearrangeerd stuk, gelopen koers zouden we dan zeggen. Een 
dikke pluim voor iedere Reedeurper die hier aan mee heeft 
gewerkt!
Dit keer willen wij jullie iets meegeven over welke voorbereidingen 
er aan een optocht voorafgaan. In het bijzonder de optocht van het 
afgelopen jaar, de route was halsbrekend voor de voorbereidingen. 
Vele maanden voor de optocht was immers bekend dat de 
onderdoorgang van de Oud Reeuwijkseweg niet toegankelijk 
zou zijn. Vele scenario’s passeerden menige overlegavond 
van bestuur en commissies. Starten vanaf de hockeyvelden? 
Een optocht samen met Boskoop? Een ingekorte route? Of 
kunnen wij er toch onderdoor? De plannen werden gesmeed, 
het ei van de zeldzame blauwe Reedeurpervogel werd in de 
broedmachine gelegd. Veel mensen hebben achter de schermen 
gewerkt tot een gezamenlijke oplossing met bouwer Heijmans 
en de gemeente. Zelfs het dorpsteam heeft meerdere keren in 
gemeentevergaderingen hun pleidooi voor de carnavalsroute 
kenbaar gemaakt. Hartelijk dank hiervoor!

Begin januari is er in een vergadering overleg geweest met 
alle betrokken partijen. Om jullie een voorbeeld te geven, deze 
instanties waren hierbij vertegenwoordigd: vanuit de gemeente 
‘afdeling evenement en vergunningen’ (2 man), ‘afdeling 
openbare werken/buitendienst’ (2 man), ‘afdeling milieudienst/
geluidhinderwet’ (1 man), de politie (2 man), een BOA (1 
man), de veiligheidsregio/brandweer (2 man) en uiteraard de 
Carnavalsvereniging met 3 mannen en een vrouw. Na ruim een 
uur kwamen alle betrokken partijen toch wel met een glimlach 
naar buiten. Het visitekaartje was afgegeven: een professionele 
vereniging die het goed geregeld heeft dankzij inzet van vele 
vrijwilligers, daar mogen wij trots op zijn! Het overleg ging deels 
over de route en deels over de vele regels waar de carnaval als 
vereniging mee te maken heeft/krijgt. Een ding scheelt, het 

worden er alleen maar meer… Er werd een alternatieve route 
aangedragen, starten vanaf de Meentweide (het voormalige 
Jumbo-terrein) was eigenlijk de meest voor de hand liggende 
optie om de route van vorig jaar te laten starten. Maar hoe kom je 
daar als je alleen maar de Nieuwdorperweg hebt om er te komen 
of kilometers om moet rijden via Bodegraven? Het dome scenario 
was geboren en twee (!) dagen voor de start van de optocht zou 
de klap met de hamer vallen. Mogen wij de Oud Reeuwijkseweg 
gebruiken of niet?! In spoed beraad met de veiligheidsregio 
en de verkeersregelaars is er een plan geschreven hoe wij 
de karren en mensen op zaterdag bij de Meentweide zouden 
krijgen, infobrieven voor de buurtbewoners werden gemaakt 
en omleidingsroutes werden uitgetekend. Twee scenario’s in 
een week tijd afgeleverd bij de gemeente en nog steeds geen 
vergunning voor de optocht binnen. Zal het gewoon niet lukken? 
Zouden we dit jaar echt mensen teleur moeten gaan stellen? 
Gelukkig maakte een verlossende e-mail van de Gemeente in 
de week voor het carnavalsweekend veel los, tot gebak aan toe. 
De spanning is weg, de broedmachine kan uit, het feest kan 
beginnen! Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Optocht en Valentijnsdag 14 februari 2015
Mooi weer 10 à 12 graden, het is 13.45 uur. De klokken van de 
kerk beginnen te luiden. Het dweilorkest begint te spelen en dan 
weet je het ... ze komen eraan!
De politie voorop en de kinderen vooraan met fietsjes en prachtig 
versierde karren. Nu is het de beurt aan de grote praalwagens. 
De Prinsenkar is prachtig en rijdt voorop. De Jeugdprins met 
hofdames en raad van elf erachteraan. Ik zie engelen, kerstmannen 
en kerstvrouwen voorbij komen. Het is te gek voor woorden, 3 
fietsen aaneen met mannen in ooievaarspakken. Kouwe K(n)ak 
vrouwen met koffertjes, de exen van Knak, Gooische vrouwen, 
indianen en zelfs een trekker bekleed met roze en paars. Mannen 
en vrouwen in roze-paarsen pakken erbij, heel veel Schotse 
pakken, papegaaien en Zeeuwse jongens en meiden. 
Ik heb ervan genoten, trots op ons dorp, wat een eenheid , allemaal 
verkleed en zo vrolijk. Ja, dat zijn mijn Reedeurpenarren.

BEZEMWAGEN
VAN DE OPTOCHT

Ieder jaar is er wel een vernieuwend element te bewonderen 
tijdens de carnavalsoptocht. Cor van Leeuwen, Peter van Dijk 
en Dennis van de Vlugt deden dit wel op een heel originele en 
tegelijkertijd praktische wijze. Met een echte bezemwagen, 
die in een paar dagen werd gefabriceerd door de heren, werd 
dit jaar de bonte stoet met praalwagens afgesloten. Compleet 
met blikvangers werden ruim 3 containers vol plastic en 
carnavalsafval gevuld. Zelfs de burgemeester hielp een handje 
om, volgens de door zichzelf ingevoerde regels voor de optocht, 
Reedeurp spoedig weer schoon te maken. 
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13 t/m 17 JANUARI
LATTENBREKERS

29 JANUARI
JONGERENCARNAVAL

Een heerlijk weekend skiën, sleeën, 
langlaufen en plezier met z’n allen in 

Oostenrijk. Mis het niet!

Jongens en meiden vanaf 11 jaar, kom
allemaal naar deze leuke avond!

31 DEC. / 1 JAN.
OUD & NIEUW

ZA 12 DECEMBER
JUBILEUMFEEST

30 JANUARI
55+ CARNAVAL

12 MAART
VRIJWILLIGERSFEEST

17 & 18 JUNI
MSN- 44 JAAR JUBILEUM

2 APRIL
PRINS & HOFDAMES

Kom jij samen met ons afscheid 
nemen van 2015 en het nieuwe jaar 

2016 inluiden?

Deze avond gaan we terug in de tijd!
Trek je 1e oudste pakje aan!

Een gezellige, feestelijke middag voor 
55-plussers en vol artiesten!

Feestje voor alle actieve commissiele-
den. Uitnodiging volgt nog.

Een gezellige weekend voor jong & 
oud!

Alle oud Prinsen en oud hofdames zijn 
van harte welkom. De uitnodiging volgt 

nog.

6 t/m 9 FEBRUARI 
GROOT CARNAVAL

Optocht, kindercarnaval, 
zaterdagavond, carnavalsviering, 

gezinscarnaval, zondagavond, 
schuurfeest, dweilavond, dikke 

dinsdag! Zoveel leuks, voor ieder wat 
wils, je mag het niet missen!

Kom naar Reedeurp tijdens carnaval.
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OPTOCHTCOMMISSIE
WIST U DAT?

...er heel veel mensen achter de schermen aanwezig zijn om een optocht te realiseren.
…de optochtcommissie een aantal maanden van voorbereiding nodig heeft.
…wij bijna 40 agendapunten hebben voor een carnavalsweekend begint.

…Arjan warme vingers krijgt van het notuleren. (soms om half drie ’s nachts)
…Angela en Sanne voor het eerst op het podium waren als assistentes afgelopen jaar.
…zij dit komend jaar weer zullen doen! 

…als je niet bij een optochtcommisie-vergadering bent, je automatisch taken krijgt toebedeeld. 
    (vraag maar aan Bart) 
…er 13 verkeersregelaars nodig zijn om een optocht te begeleiden.
…zij al jarenlang bij Joke Hoogeveen op de koffie gaan en belangeloos een kop koffie en een lekker 
   broodje krijgen in de vroege morgen.

…elk jaar een avond in de brandweerkazerne wordt gehouden om de route door te nemen              
    met brandweer en politie.
…de optocht een eigen netwerk heeft voor calamiteiten en dat hier in de brandweerkazerne      
   een speciale centrale voor opgebouwd wordt  met een zendmast.

…de optocht in Reedeurp pas mag beginnen als de Krooshappers over de hefbrug zijn, zodat 
er een brandweerauto en ambulance aan de Oostzijde van Boskoop staat om de veiligheid te 
waarborgen voor het gebied rond Boskoop-Oost en Reeuwijk-Dorp.
…dat op de maandag het hele dorp wordt schoongemaakt en geveegd.

…er meer Reedeurpers  in de optocht meedoen dan er langs de kant staan.
…de optochtcommisie elk jaar een vaaruitje heeft op de presidentiele sloep van Charel.
…dat de optochtcommissie een super leuke en enthousiaste commissie is!!

…Angela en Sanne voor het eerst op het podium waren als assistentes afgelopen jaar.
…zij dit komend jaar weer zullen doen! 

“Waar het Carnaval thuis is!”

Voor al uw feestelijke aangelegenheden!

Dorpsweg 32, 2811KJ Reeuwijk - Tel. 0182-394 321 - info@gasterijvergeer.nl - www.gasterijvergeer.nl
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KINDER
CARNAVAL

Kindercarnaval
Na een geweldige optocht met heel veel kleine en grote 
deelnemers gingen om 15.00 uur de deuren van Gasterij Vergeer 
open voor het Kindercarnaval. Deze middag is voor kinderen 
van groep 3 t/m groep 8. De kinderen krijgen bij binnenkomst 
een plastic tas en een spelletjeskaart. De commissie had de 
welbekende spellen weer van zolder gehaald, zoals: blikgooien, 
een spiraalspel, de accubak, memory, een grabbelton, de 
mysterykast en het limonadepaard. Maar we hadden natuurlijk 
ook weer een paar nieuwe spellen verzonnen. Een torenpuzzel 
met foto’s van de dansgroepen, een grote loomtafel waar je een 
ballon of iets anders creatief kon loomen, clowntje mik, touwtje 
trekken, een denktafel met woordzoekers en een rebus. ‘Raden 
maar’ met dit jaar de leeftijden (alles bij elkaar opgeteld ) van 
de Jeugdprins, Prins Frederikus en de hofdames Carola, Yvonne, 
Lisanne en Daphne. Dit is bijna goed geraden door Noa Straver, zij 
won een leuk carnavalspakket. Ook het aantal Valentijnsnoepjes 
in een leuke pot moest geraden worden. Luka Buzdon zat er 
het dichtste bij en mocht de pot met inhoud meenemen. En 
natuurlijk was er het knakworst gooien: een grote boterham met 
nepknakworsten en als beloning een echte knakworst. Voor ieder 
was er wat leuks te doen, de kinderen moesten daarom vaak in 
de rij staan voordat ze aan de beurt waren. Kinderen bedankt voor 
jullie geduld, we hopen dat het ’t wachten waard was.
Groep 8, met carnaval beter bekend als de Raad van 17, met 
Jeugdprins Luuki de Leeuw en zijn hofdames Lisanne en Daphne 
kwamen rond 15.45 met een polonaise de zaal binnen en mochten 
gelijk hun optreden laten zien. Een lekker stuiterend nummer. 
Kort daarna mochten de Twinkels hun showdans laten zien. 
Lekker in hun optochtkleding, zodat ze daarna direct ook weer 
spelletjes konden doen. Rond half vijf kwam Prins Frederikus 
met zijn gevolg binnen. Hofdame Yvonne wilde graag even de 
microfoon, het was tenslotte Valentijnsdag. Maar het was niet 
om iemand een aanzoek te doen… Ze riep haar nichtje Judy 
op het podium om haar te feliciteren met haar 11e verjaardag. 
Ook mochten winnaars van de jeugdoptocht, de groep Dynamiet 
Dansers (enkele jongens uit groep 6), hun dans nogmaals laten 
zien aan alle aanwezigen. Wie weet hebben we volgend jaar ook 
een jongens dansgroep!?! 
Aan het eind van de middag kwam het grote Rad op het podium 
en werden er prijzen uitgereikt door Jeugdprins Luuki de 
Leeuw, Prins Frederikus en hofdames Lisanne en Daphne. Op 
de spelletjeskaarten van de kinderen stond een nummer wat 
overeenkwam met de nummers op het rad. Een puzzel met 1000 
stukjes werd gewonnen door Maud Verleun en Lotte van Vliet en 
het The Voice of Holland-spel ging naar Milan Heemskerk en 
hofdame Lisanne v/d Bas. Ook was er een feestpakket met de 
zeer geliefde bel. Dit werd gewonnen door Daniëlle van Leeuwen 
en  Emma Vergeer. Voor Mackenzie Stamps en Isa van Deest was 
er nog een carnavalspakket met een sleutelhanger met foto. En 
toen was het tijd voor de hoofdprijs van dit jaar: een etentje met 
de Prins en zijn hofdames. (Het liep ineens allemaal heel raar, 
echt op z’n carnavals) Daniëlle Schrieken, Merlijn van Deest, 
Sandor Verkerk , Jara van Veen, Sarah Vergeer, Joenne Koot en 
Lize v/d Hoeven zijn op 4 april met een vriend(in) bij de Prins en 
zijn hofdames wezen eten. 
Het was weer een super gezellig en geslaagd kindercarnaval!

CARNAVALS
VIERING

Zoals traditiegetrouw verenigd carnavallend Reedeurp zich 
zondagochtend in de Petrus en Paulus kerk voor de carnavalsmis. 
‘Ik zoek contact’ was dit jaar het thema verbonden aan deze 
bijzondere en unieke carnavalsmis van boven de rivieren. 
Het openingslied werd door niemand minder dan onze Prins 
gezongen. Onze dagelijkse ‘online contactmomenten’ liepen 
op speelse wijze als rode draad door kerkmis. De dansgroepen 
van de carnavalsvereniging zongen daarbij onder andere een 
toepasselijke versie van het K3-liedje Teleromeo. Jordy Vink 
verzorgde ook een mooi gastoptreden van het themalied op 
de klanken van Drink Rode Wijn. Ook werd de prins volledig 
verrast door zijn vrienden die hem vol overgave You’ve got a 
friend toezongen, waarna het (speciaal voor de gelegenheid 
samengesteld) mannenkoor en rest van de overvolle kerk in volle 
borst volgde. Het was ook dit jaar weer een bijzonder geslaagde 
carnavalsochtend, waar jong en oud samen vieren.
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GEZINS
CARNAVAL

mocht noemen. De middag vloog om en Daan kondigde het 
einde van de middag aan na nog een paar laatste dansjes en 
niet te vergeten de polonaise. Hierna was het helaas einde van 
de middag. Ook voor Jeugd prins Luukie de Leeuw en hofdames 
Daphne en Lisanne zat het erop. Nog een keer stonden ze met z’n 
drieën op het podium en werden ze verrast met een mooie foto en 
een super leuk t-shirt en een mok. Een leuk aandenken aan dit 
bijzondere carnavalsseizoen. 

Dit jaar nemen we als zondagmiddagcommissie afscheid van 
Marion Sluijs en Astrid Stolwijk. Marion is vanaf het allereerste 
begin betrokken geweest bij de commissie en gaat ons na heel 
veel jaren van ‘trouwe dienst’ verlaten. Astrid is inmiddels ook al 
weer heel wat jaren actief. We zullen de creativiteit, gezelligheid 
en vooral de geordende planning van Marion gaan missen. 
Meiden bedankt! 
Gelukkig hebben we ook weer twee nieuwe enthousiaste meiden 
gevonden die onze commissie komen versterken namelijk 
Annelies Streng en Jolanda van Leeuwen. 
Het was dit jaar een gezellige, misschien wat chaotische 
zondagmiddag met een groot enthousiast publiek. We zien jullie 
het komende jaar allemaal graag weer.   
 erop. Dit jaar nemen we als zondagmiddag commissie afscheid 

van Paula Hogenelst. Zij is vanaf het allereerste begin actief 
geweest in deze commissie. Paula bedankt! Het was een gezellige 
middag en we zien jullie het komende jaar allemaal graag weer.  
Alaaf.

Groeten van ons allen,
Marion, Jolanda, Paula, Astrid en Ciska

Zondagmiddag
De zondagmiddag dit jaar was weer een ouderwets gezellige 
middag met ontzettend veel kinderen maar ook vaders, moeders 
en vooral veel opa’s en oma’s. Iedereen had zijn of haar mooiste 
carnavalskleding aangedaan. Na de carnavalsmis liepen we 
met elkaar richting Amicitia, waar de koffie en thee al klaar 
stond. Voor wie wilde was er ook een lekker broodje, zo hoefde 
niemand met een lege maag aan de gezellige carnavalsmiddag 
te beginnen. De zaal was al snel aardig gevuld en voor je het wist 
was er muziek van DJ Ruud.. Voor de kleinste kinderen was er 
ruimte vrij gemaakt voor het podium zodat ze daar, zonder onder 
de voet gelopen te worden, heerlijk konden dansen en zelfs een 
voorzichtige polonaise in konden zetten. Op het podium kon ieder 
kind groot of klein zich laten schminken en daar werd ook dit 
jaar volop gebruik van gemaakt. Het duurde niet lang of diverse 
kinderen waren geschminkt als prinses of piraat. Wegens het 
grote succes van vorig jaar konden de kinderen wederom heuse, 
niet van echt te onderscheiden, tatoeages zetten. Er waren veel 
kinderen die dat wel zagen zitten en kwamen herhaaldelijk terug 
om zich van een nieuw exemplaar te voorzien. Ook was er voor 
de kinderen limonade op het podium en werden er snoepjes 
uitgedeeld. 

Rond half 3 opende onze President Daan de middag en heette 
iedereen van harte welkom. De zaal was inmiddels goed gevuld 
en ook in Happz was geen tafeltje meer vrij. Hoogste tijd om het 
programma van deze middag te beginnen. Als eerste mochten 
Prins Luukie de Leeuw en hofdames Daphne en Lisanne met de 
Raad van 11 het podium opkomen. De hofdames straalden in 
hun prachtige jurken. Dit jaar hadden ze wel een hele bijzondere 
kleur, wat de meiden prachtig stond. Prins Luukie de Leeuw 
keek super trots naar zijn hofdames. De meiden van de Twinkels 
stonden al klaar en werden door de hofdames naar het podium 
begeleid. De eerste taak van deze middag van hofdames Daphne 
en Lisanne zat er op. De Sterren lieten hun showdans zien en 
de zaal was enthousiast. Hier was hard op geoefend, dat was 
duidelijk te zien en er werd volop meegeklapt. Na deze super 
leuke dans was het tijd voor wat bekende liedjes waarop door 
iedereen meegedanst kon worden. De kinderen vonden het leuk 
om mee te dansen en wisten alle pasjes en gebaren met gemak 
na te doen. Dit was gelijk een goed moment om met zijn allen 
de dansvloer op te gaan. Op de leuke muziek van DJ Ruud was 
de dansvloer al snel gevuld en werd er heel wat geswingd door 
jong en oud. 

Na de pauze was er een optreden van de familie van de Prins 
en hofdames. Jan van der Werf kwam te paard naar het podium 
en samen met Harold en Leon zetten ze een leuke act neer op 
een Hollandse medley. Ook de kinderen van de hofdames deden 
mee en wisten zo hun moeders te verrassen. Als laatste was 
er het familie tegen familie spel. De familie Vergeer tegen de 
familie van der Werf en de familie van Leeuwen tegen de familie 
Vermeulen. Er moesten zoveel mogelijk vragen goed beantwoord 
worden en uiteindelijk bleef er één familie over die zich winnaar 

Voor groot, maar ook voor klein metaalwerk!!

• Staalbouw

• Hekwerken

• Trappen

  • Werktuigbouw

  • Bruggen

  • Speciaal maatwerk

Martijn van Leeuwen • Edisonstraat 18 • T. 0182 - 396689

www.MVLmetaalwerken.nl

“Er werd gestart met het liedje Feest van Kinderen voor 
Kinderen en daarna volgde in rap tempo het Vliegerlied, 

Superman, Chocolade en Pak je lasso maar”.
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BUITENFEESTOPLOCATIE
MAANDAG MIDDAG

DWEILEN OP
 MAANDAG

Voor dit feest mochten wij voor 1 keer gebruik maken van de RVC-
kantine. Wat een super locatie en luxe is voor ons. Maar de kantine 
was net iets te klein, dus hebben we de tent van de van Dijke cross 
er tegenaan gezet, zodat we genoeg ruimte hadden. De wc-kar 
hadden we niet nodig, alleen de witte bar voor in de tent. Met veel 
hulp hadden we in een paar uur alles voor een groot feest weer voor 
elkaar. De RVC-vlaggen werden verwisseld voor de Reedeurper-
vlaggen en wij waren er klaar voor. Sommige mensen kunnen 
zulke goede knopen leggen, waardoor we 1 vlag de volgende dag 
met geen mogelijkheid meer naar beneden kregen. Na enkele 
uurtjes kijken, besloten we de paal maar te laten zakken. Wat is 
de jongen die dat bedacht handig! Maar goed waar waren we... De 
kantine was al snel vol en ook Boskoop was weer van de partij. 
DJ Jordi draaide weer veel carnavalkrakers zodat de sfeer er snel 
in zat en onze Prins zijn favoriete beweging weer in kon zetten. 
Ook de hofdames waren weer niet te stoppen. De bittergarnituren 
gingen rond en zo ook de mannen met de pet, zodat we allemaal 
gul konden geven. Maar ook aan dit feest kwam een eind en in 
Amicitia stond het eten al klaar voor de vele mensen die zich voor 
het ‘Dweilen met de keuken open’ hadden opgegeven. Met een 
fanfare opgezet door de Prins en hoffies en een echte muzikant 
(Daan op accordeon) ging iedereen in een stoet richting Amicitia. 

De maandag beginnen we elk jaar met een ontbijt voor alle 
vrijwilligers die er het hele jaar door op een manier voor de 
vereniging zijn. Het ontbijt is bij Gasterij Vergeer, daarna pakken 
we allemaal de bezem en maken we “ons dorp” weer even netjes!
Ook dat hoort erbij, maar met zijn alle is het zo gebeurt.
Iedereen staat al te poppelen om naar het schuurfeest vanmiddag 
te gaan, er gingen al wat verhalen rond, maarja zal het dan echt zo 
zijn? Jahoor, de maandag middag in de RVC kantine, speciaal voor 
onze prins! Zolang iedereen op het schuurfeest is heeft Gasterij 
Vergeer de tijd om de zaal weer klaar te maken, dit jaar “ Dweilen 
met de keuken open”. Je kon je eigen stamtafel reserveren voor 
jou en je vrienden voor een klein bedrag p.p. Aan je tafel kreeg je 
een heerlijke carnavalslpreoverij geserveerd.
Het liep storm met de vooraf aanmedlingen, en de zaal zat ook 
ontzettend vol, wat een succes!
Met de volle buik kon er daarna genoten worden van een live 
optreden van Toontje Bouters en de dweil top 11!

In de zaal stonden de tafels klaar, zodat iedereen lekker kon 
eten en het feest tot in de late uurtjes door kon gaan. Het was 
weer bargezellig en de buitenfeestoplocatiecommissie is al weer 
benieuwd waar we volgend jaar terecht komen. Zet allemaal een 
hele grote schuur neer, misschien staan we volgend jaar dan bij 
jou op de stoep. 

•  groot - klein onderhoud
•  aanbouw - verbouw
•  nieuwbouw
•  tegel- en metselwerk

Bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.

Postadres: Overtoom 3  •  2811 LH Reeuwijk  •  Tel. (0182) 39 50 09

Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23  •  Mobiel: 0624 877 515

info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
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Gouda

Reeuwijk
Zoutman
Industrieterrein

Zoutmansweg

www.verwoerdreeuwijk.nl
Verkoop • Verhuur • Reparatie • Onderhoud

Einsteinstraat 19 • Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 15 05

(RVS)bevestigingsmateriaal (fi ets)sleutel service

werkkleding 
en schoenen

buitenboordmotoren

verf en bootlak

(tuin)machines en
gereedschap

Wijnproeverijen, Workshops
& Cursussen

Maaike van Leeuwen   06-12295175
www.senseofwine.nl
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Contact Advertentie

E: rob@verweijelektro.nl
W: www.verweijelektro.nl
T: 0182 - 359325

Voor al uw elektro technische werkzaamheden
neem contact op met:

Dit carnavalsjaar stond er voor de dinsdagmiddag een groots 
spektakel op het programma, namelijk: Het GROTE kleine 
kabouterfeest. Al vroeg stroomden de uitgedoste Reedeurpers 
richting de Middelburgseweg, alwaar zij in de schuur van de 
familie van der Werf werden ontvangen. Deze was voor de 
gelegenheid zo mooi aangekleed dat menig boskabouter er 
nog een puntje aan kon zuigen! Nadat de eerste groepen onder 
het genot van een drankje kennis met elkaar hadden gemaakt, 
mochten zij op pad voor een rondje Middelburg langs de familie 
Van Zoest, Van Leeuwen, Streng en tot slot Van der Werf. Om in het 
thema te blijven waren dit jaar de spellen allemaal groot, groter, 
grootst. Zo was er Reuze Mikado, Reuze blikgooien en ook het 
jaarlijkse schminken mocht niet ontbreken. Geëindigd werd met 
reuze Jenga. Maar voordat dit gespeeld kon worden moesten de 
verstopte blokken wel eerst gevonden worden. Een onmogelijke 
opgave bleek achteraf. Rick Gorissen had dit echter al vanaf het 
begin door en was er zo ziek van dat hij voor aanvang alweer in 
kabouterpas terug naar huis ging.

Nadat iedereen weer terug was op de feestlocatie was het tijd om 
een hapje te eten. Want een kaboutermaag is maar klein, dus die 
is zo leeg! 

Tijdens de altijd bloedstollende prijsuitreiking bleek dat het team 
met captain Leon de Jong de meeste punten had vergaard tijdens 
de spellen. Als prijs mocht Leon, zoals een captain dat betaamd, 
het hele publiek op sleeptouw nemen om de Kabouterdans te 
doen. En ook deze editie van de Dikke Dinsdag kon niet voorbij 
gaan zonder het optreden van een bekende A-artiest. Nadat 
Leon de Jong de zaal al lekker had opgewarmd, beklom niemand 
minder dan Hugo Beijeman het podium op de iedereen te 
verwennen met de bekendste Nederlandse meezingers. Na dit 
spetterende optreden draaide DJ Jordy nog eenmaal alle hits van 
het carnavalsweekend en toen was het aan Prins Frederikus en 
zijn hofdames om met iedereen nog een keer de hoogtepunten 
van het weekend door te nemen en af te sluiten. Ook dit was 
weer een fantastisch carnavalsjaar met vele hoogtepunten. 
Iedereen die aanwezig was en die dit jaar weer zijn steentje heeft 
bijgedragen om er weer een onvergetelijke Dikke Dinsdag van te 
maken: dank jullie wel!

DIKKE DINSDAG
HET GROTE KLEINE KABOUTERFEEST
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Le Tour de France!
De sleutel voor succes heb je zelf in de hand!

En voor plezier ook!

Stop de klimaatverandering, Bier is de ‘HOPLOSSING’

100% CO2 Neutraal

Dit jaar stond de rood-wit gekleurde feesttent in het weiland van de 
familie Van der Werf bij hofdame Yvonne aan de Middelburgseweg 
met als thema ‘Tour de France’. Vrijdagavond begon het feest 
tijdens de 70’s, 80’s en 90’s party met DJ Sandstorm. Een gezellige 
avond die druk werd bezocht. De DJ heeft vast zijn best gedaan 
maar het was in de categorie “die zien we nooit meer terug”.
Zaterdagmiddag vormde de polder het parcours van de Tour 
de France compleet met de start bij de Dom in Utrecht langs 
de dopingcontrole met daarna het klimmen en dalen op de 
Alpe d’Huez en vervolgens met de fiets op de rug over de 
kasseienstroken, over de seine naar de finish in Parijs. Het was 
een spannende strijd die er bij elke ronde steeds fanatieker aan 
toe ging. Antoine en Ouwe wisten met hun heerlijke commentaar 
op de Tour, de deelnemers goed op te jutten en het publiek te 
laten lachen. Helaas was dit de laatste keer na vele jaren,  
Antoine en Ouwe stoppen als duo voor msn, we gaan ze missen 
met hun geweldige praatjes! 

De kleinere toeschouwers konden zich heerlijk vermaken met 
de springkussens, schmink, poffertjes, limonade en ijs. Het was 
genieten zo in het weiland in de zon. 
Nadat de winnaars van de gele trui, bolletjestrui, jong talent, 
beste klimmer en beste sprinter waren gehuldigd had de familie 
Van Roon weer een heerlijke maaltijd klaarstaan. Na het eten 
kwam het feest al snel op gang met DJ Jordy waarbij iedereen 
met zijn voetjes van de vloer ging in wielrenner pak, gele trui, 
met baret óf stokbrood. Evenals de avond ervoor was de feesttent 
goed gevuld. De MSN commissie wil alle vrijwilligers en de buurt 
hartelijk danken voor alle hulp en de gastvrijheid, want door de 
hulp van een heleboel mensen was Midsummernight weer een 
groot succes! Ook willen we via deze weg onze toppers Jorien en 
Rianne bedanken, dit was hun laatste jaar in de MSN commissie. 
We gaan ze missen, maar gelukkig hebben we er 2 nieuwe 
toppers bij in de commissie: Carola de Wit & Anouk Groenendijk!

(foto van L naar R: Anouk, Rianne, Arthur (ouwe) Carola, Antoine, 
Bianca & Jorien)
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www.rijkenhuizen.nl

CARNAVAL: PLEZIER VOOR KLEIN &  GROOT! 
PRONKZITTING

KERSTGALA

LATTENBREKERS

Sommige tradities moeten blijven 
zoals ze zijn...

Fijne carnaval!

Reclame
(online) marketing

advies
grafische dienstverlening

online agentschappen

Bel, mail of loop bij ons
naar binnen, we helpen

u graag! Ook met carnaval, 
alleen is Bianca dan vrij ;-)

Kjoew BV
Edisonstraat 17

2811 EM  Reeuwijk
T. 0182 39 12 41

www.kjoew.nl
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WONINGBOUW UTILITEITSBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Vergeer Bouw | Edisonstraat 46 | Reeuwijk | 0182 39 79 99

www.vergeerbouw.nl

LOON, VERHUUR- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor al uw:
     sloopwerk en grondwerk
     machine verhuur
     levering van zand en grond (gemalen grond)

tel. (0182) 39 39 25
fax (0182) 39 42 90

NIEUWDORPERWEG 33 A
2811 LB  REEUWIJK

TELEFOON (0182) 39 25 14

GESPECIALISEERD IN: 
KOELCELLEN - VRIESCELLEN

AIRCONDITIONING - REPARATIE EN REVISIE

THEMAFEEST

JONGEREN
CARNAVAL

55+
CARNAVAL
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E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl

Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334

VOOR EEN 
NIEUWE FIETS OF 

REPARATIE
Agu fiets- en regenkleding

restaurantneo.nl

Café by Neo - Van Staverenstraat 22 - Reeuwijk

Restaurant Neo - Achter de kerk 5/6 - Gouda

KINDER
CARNAVAL

ZATERDAG
AVOND

CARNAVALS
VIERING

Wij staan graag voor u klaar!!
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B E S T  B R A N D S  I N  B U S I N E S S

Edelman BV
Schinkeldijk 56
2811 PB Reeuwijk
The Netherlands
info@edelman.eu
www.edelman.eu

EDELMAN WENST  
ALLE REEDEURPENARREN 
EEN LEUK CARNAVAL

GEZINS
CARNAVAL

ZONDAG
AVOND

MAANDAG
MIDDAG
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Import surpriseautomaten – kiddy rides – grijpkranen

www.dewitkinderautomaten.nl

De Wit en Zn v.o.f
Kaagjesland 5
2811 KK Reeuwijk
Nederland
Aad de Wit mobiel 06-22747913
William de Wit mobiel 06-53991929

The company that grows attention!

• Stickers 

• Spandoeken 

• Presentatie en promotie  

• Blinderen 

• Autobelettering 

• Reclameborden 

• Bewegwijzering

• Gevelreclame 

Edisonstraat 17
2801 EM Reeuwijk

info@signfarm.nl
productie-reeuwijk@signfarm.nl

T (0182) 359 072
www.signfarm.nl

MAANDAG
AVOND

DIKKE
DINSDAG

MIDSUMMER
NIGHT

ALAAF, HET 
WAS WEER

EEN GEWELDIG
CARNAVALS

JAAR!



JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf

Wij beschikken over een groot assortiment carnavalskleding 
voor kinderen en volwassenen. Meer dan 100 soorten hoeden, 

petten en maskers. Vele soorten pruiken, fopneuzen en gekke brillen. 
Grimas en Superstar schmink, haarspray en glitter makeup.

Maar natuurlijk ook alle benodigde accessoires o.a. boa’s, 
boerenkielen, toeters,  uiten, ratels, confetti, (helium) ballonnen, 

slingers en nslingers en nog veel meer!

Mobiel: 06-28 85 27 99
Voor uw groenafval

Alex Slaman
Nieuweweg 4
2811 PP  Reeuwijk
T. 06 30 09 76 75
E. info@lasbedrijf-slaman.nlan.nl

- 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)

NATIONAAL & INTERNATIONAAL
TRANSPORT VAN O.A.

ZEECONTAINER, STUKGOED,
DIEPLADER, WAGEN MET KRAAN

Nieuweweg 22 - 2811 PP - Reeuwijk Telefoon: (0182) 39 55 55 Telefax: (0182) 39 49 48

Sinds 1945!

Kinderdagverblijf 
Ouders Wensch

Een kinderdagverblijf op de boerderij 
met ruimte, dieren en natuur.

 
Bij ons is het altijd feest, 

kinderen genieten hier het meest.

Kinderdagverblijf Ouders Wensch
Germa van Leeuwen
Nieuwdorperweg 57
2811 LD  REEUWIJK
www.ouderswensch.nl 
Tel: 0182 394059

Kinderdagverblijf 
Ouders Wensch

Een kinderdagverblijf op de boerderij 
met ruimte, dieren en natuur.

 
Bij ons is het altijd feest, 

kinderen genieten hier het meest.

Kinderdagverblijf Ouders Wensch
Germa van Leeuwen
Nieuwdorperweg 57
2811 LD  REEUWIJK
www.ouderswensch.nl 
Tel: 0182 394059

Schildersbedrijf
Ballering

Voor al uw 
schilderwerk!

Dorpsweg 34 • 2811 KJ • Reeuwijk • (0182) 39 23 12



De finishing touch 
van ieder gerecht!

Vergeer Holland - P.O.Box 2, 2810 AA Reeuwijk - T: 0182 - 39 86 00www.vergeerholland.com

Vergeer Holland - P.O.Box 2, 2810 AA Reeuwijk - T: 0182 - 39 86 00 - www.vergeerholland.com

Vergeer Holland congratulates Tree of Life

with her first food magazine!

Vergeer Holland offers you a complete assortment of

portions, sticks, wedges and small blocks.

www.vergeerholland.com
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that’s cheese!

www.vergeerholland.com

Ambachtelijk 

gerijpt. 
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www.vergeerholland.com
Vergeer Holland - Postbus 2, 2810 AA Reeuwijk        T: 0182 - 39 86 00 - www.vergeerholland.com


