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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 44 voorgaande
jaren. 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 vereniging 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
camavalsvereniging 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 altijd af met de Ledenvergadering aan
het begin van het boerenkielenbal. De vergadering was van
20:30 tot 22:00 uur waarna de voetjes van de vloer gingen op
feestelijke pianomuziek. Het verslag van deze avond verschijnt
op de website. 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
RobVerweij
Leonie Bitter
Raymon van Dijk
Daan van Leeuwen
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Beiorgen Coördinator
Gepke van Wijngaard Familie Uyterwijk

Paulien Kwakemaak
Debby Vermeulen
Ellen v.d. Made
Mereniquev.d. Made
Ingrid de Jong
Simonevd Werf
Lizette van Zoest
Rene/PauLa Hogenelst

Marielte van Wognum
Dorien v/d Werf

Bewrsers
Judith Week
Dirk Vergeer
Astrid Hogenelst
Arjan van Buuren
Jolanda de Jong

Systeembeheerders
Brent Verkerk
Joppe de Schepper
Richard de Jong
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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 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 officieel
galafeest met een geheel eigen sfeer.

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
de kleinschaligheid is en was het idee!", vult Jos aan.

Tijdens de diverse carnavalsavonden werden grote artiesten
geboekt, zoals de Bob East Show Band, Dennie Christian, Hans
Klok, Anita Meijer, Benny Neyman, 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.

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.

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. 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 Boney M-act met Paul Streng, Hans Verkleij, Ton van Veen op
hoge hakken en Peter Verdenk 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 (mannengroep) 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 Verkley [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.

reedeurp.nl
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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.

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 tienercamaval te
verplaatsen naar de vrijdagavond om zo de zondagmiddag
vrij te maken voor het gezinscamaval. Aansluitend aan de
altijd drukbezochte kerkmis kon iedereen dan gelijk door naar
Amicitia. De eerste editie van de kerkmis vond plaats tijdens het

Geachte Prins Hans 40+ der Reedeurpcnarren

Hel best bewaarde geheim van Rceudeuip is niet zoals
icdcreei! beweerd de naam van de nieuwe prins, maar het
afscheid van dc oude prins. Alleen de raad, de vlammen, ac
oude prinsen cn liet bestuur weten namelijk van dit geiieim,
dat jaariijks plaatsvindt op de elfde van de elfde in de hui-
selijkc sfeer van de oude prins. Aangezien het voorgekomen
is dat de hapjes en zelfs een keer de drank op was, kondig
ik hierbij mijn bezoek aan.

It .................... (naam) kom op vrijdagavond van ,/..... uur
tot ...... uur. Ik drink ........ flesjes bier irf ...,...:.... glazen

.. cn lust geen ................... Als de drank iwegtijdig
op mocht zijn ga ik ...............................................

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, Lean 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

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 camavalsverengingen boven de rivieren. Rudolf, Jos
en Richard zijn dan ook trots een steentje te hebben bijgedragen
aan het succes van deze geweldige vereniging.
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Of ik een stukje in wit 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, maarwie is dit?" Direct bericht
terug: "Geen vragen, mond dichten 3 uurop 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" naarde Prinsenkar. Ik vraag nog of het als barman
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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 lincl. 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 schoten. 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

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, das
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 at 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 monnent geweest dit jaar en ik stond
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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
kippenvelkon hebben. Voor de kroeg was het Bar-gezetlig 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...,
kartoffelsatat.

Aan het eind van zo'n carnavalsjaar restten alleen maar
schitterende herinneringen. In ons stukje op de site hebben we
iedereen at 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 alten!!

Daisy van der Werf
'ró •'iQvyma-'1;' 20"4

Pronkzitting 2014 Dansen en als je bij je oma wil logeren zeg je oma
opeens Fred van der Werf wordt prins dus ik mocht nog na de pauze
blijven was super leuk de mooiste dag uit mij leven"!! — with Nikki
Vergeer and Fred van der Werf.
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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 haarde slapeloze
nachten beginnen. Alle smoezen zijn uit de kast gehaald voor onze
mannen, want die wilden we echt niks vertellen. Goh, wat kan je
daartoch 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!"
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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 doorgingen.

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 verkleedpartijtje 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 mogelijkwas 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 drie dagen lang feest. Vier 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 Otsthoom 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.
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'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 jin^ dit jaar het dobbertje onder?

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

Bouwt Prinsenkarren net xo makkdijk en lender 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 ïie Je hem even een pauie 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,

lo bouwde hi] op een Mauwe maandag voor de kroeg een waar buitenbad en

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

Ook heeft hij al twee opvolgers, zijn zonen Lars & Jort.

Vaak op bexoek 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 lijn 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 sauw naar voren want ik begin xowat 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!
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Het zaagseizoen komt er weer aan.
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Maar met goede spullen is het snel voor
elkaar en dus tijd zat voor carnaval!

)OG EVE E N
ECHANISATIE

www.hoogeveenmechanisatie.nl
T.061381 9464
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PAUL'S MOTOREN • WWW.PAULSMOTOREN.NL. 0182 301 305
REPARATIE • ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • ZELFBOUW PROJECTEN

Voor al uw loon-, grond-,
en kraanwerk!
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Altijd handig voor, tijdens en na de carnaval !!!
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Waar is dat feestje ?!
Hier is dat feestje !!
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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" vormt. Dit is vanuit
de Lucht gefilmd!!!! Het thema voor deze Pronkzitting is duidelijk,
'Reedeurpatwork", daar gaan we de komende paar uur mee aan

de slag.
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nu echt voorbij, de nieuwe Prins en hofdames staan al te wachten
om zich na weken van zwijgen te laten zien. Maarvoordat 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 het 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 feestkteding komt tevoorschijn. Het dak gaat er af!
Arjan, Andre en WilLiam laten zien dat ze naast playbacken ook
kunnen dansen! En Debby, Denise en Nikki 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!

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 gebeurt 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 klaar staat voor de vereniging. Dit keer
naar Martijn van Leeuwen. Nadat hij jaren in de Raad van 11 heeft
gezeten en heet 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
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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, maarwat
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 d it jaar in terecht kwamen. Na een kleine inspectie
zagen we snel dat er dit jaar jam mer genoeg niet gesloopt hoefde
te worden. Wel moesten we de vloer dichtleggen. Nou hebben
wij een stel truckers in de gelederen, die hiervoor een mooie
vracht pallets konden gaan halen. 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 drie uur 's middags 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. Dat werd zeer op prijs gesteld. AL met al
weer een zeer geslaagd buitenfeestoplocatie-feest.
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'Life is what happens while you are busy making other plans.
[John Lennon]
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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 Rijndann.

sUB
5i

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 is het 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
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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.
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KERSTGAIA

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! Maar als deze om 24:00 plaats vindt, krijg je
daar om 21:00 de zaal niet mee vol. Toen ontstond het idee om
een basisles stijldansen te gaan geven.
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Dit omdat lang niet iedereen, zoals vroeger in zijn tienerjaren,
meer 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 een dansles te komen verzorgen.
De PR-commissie zorgde ervoor dat de dansles in de uitnodiging
aangekondigd werd 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, 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. Maar liefst zestig dames
met kerstmutsen op knalden 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 van de vloer. Uiteraard mocht
een klassieke kersthit af en toe niet ontbreken.

Inmiddels waren Prins Frederikus en zijn hofdames Carota en
Yvonne druk aan stickeren geslagen om de danskoppels voor
deze avond samen te stellen. Iedereen kreeg een sticker met
een nummer opgeplakt om vervolgens op de dansvloer naar
de danspartner met hetzelfde nummer 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 en 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 gata-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!
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TRADITIONEEL STUCWERK

SPUITWERK

SPACIITELPUTZ

SAUSWERK

LIJST EN ORNAMENTWERK

ummix
Licht & Getuid

Met Carnaval leveren wij grote geluidssets...

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

Lummix Licht & Geluid
Rick van Noort
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geluids en beeldapparatuur
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T: 06 30 00 76 01
www.lummix.nl • E: info@lummix.nl
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€1,00
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Voor u een probleem?

Kwalitaria Miereakker
Miereakker30B • Reeuwijk • 0182 769249

Kwalitaria Zus & Zo
Koningin Wilhelminastraat 67 • Reeuwijk • 0182300030
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Het was weer zover, voor. de 23e keer verzamelden
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 veel gezelligheid. Henk at lekkere broodjes van zijn eigen

3.ffietafel" en de Prins met zijn Hoffies trakteerden de bus op
iigs^ker slaapmutsje. Jopie had ook weer als vanouds haar

eigen''"^brouwen drankje gemaakt en liet iedereen hiervan
genieteri^ok werd er nog een leuke film vertoond, alleen is nooit
verteld wa^r deze overging. ...»awM»,

Rond 7.30 uur kwam WestendgjlF'in zicht e^Uachtte ons een
lekker ontbijtje. Het bestuur kr|^'g intussen wee^at goede moed,
omdat er veel twijfelaars tuss'en de Lattenbrekq^ zaten dit jaar:
wel of niet mee, gaan we skiën, snowboarden afhandelen... Maar
we 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!
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Is ftet diner verzorl
'voor de BPere Lattenbr

Een bijzonder opvallend gebeuren dez.
hoeveelheden roerei gegeten wordt doi
potentie verhogend te werken, maar dj
berekend in Hotel Mesnerwirt. Daar
de Lattenbrekers, werd er een decibeli
geplaatst. Er werd een absoluut recc
en ja, tevens tot ringtone verwerkt.

Igen is dat er enorme
|e mannen. Het schijnt
zijn de bedden niet op
'el snurkers zijn onder
•r op een van de kamers

/an 70 decibel gemeten
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
onderje 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!
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Op zaterdag 24 januari was het tijd voor het Rockstarthemafeest.
Ondanks het lastige, niet carnavaleske thema was vrijwel
iedereen weer verkleed met tatoeages, (lucht)gitaren, punkhaar,
leren jasjes en broeken.

Als surpriseact kwam 0-Best optreden. Zoals altijd was het
moeilijk in het dorp om een geheim te bewaren. Ook nu waren
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 voorbereiding bij kijken. Zo hebbben ze
de laatste weken twee in plaats van één 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 Olsthoom 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!
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Na veel geregeL stond er weer een leuke middag op het
camavalsprogramma 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 Bemadette 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 Olsthoom 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 afgestoten 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 gestaagde 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!
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wij ontzorgen

MEIGEBOUW^EEUWUKI
kantoren j vergaderruimtes l werkplekken j en meerl J

0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nt
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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
warden met een Boerenbruitoft waar iedereen jaren later nog
over zou spreken, maar wie moest het bruidspaar zijn?
Pieter Carlier tiet als Pierre la Lumiere dat jaar zijn licht als Prins
over het camavatsjaar 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 volgden waren reuze spannend.
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Met mijn ouders Leo en Cock Vergeer en An'e en Come Verkley
in de rot van "on"echte ouders en schoonouders werd 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 verzamelden
we met ouders en opa's en oma's [Tinus en CorVerschie, 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
vervoersmiddeten 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 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 nnet boerenreedeurpers die zich moeiteloos in hun rol
schikten 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 lekken Al is het huwelijk hierna snel gestrand en
heet ik inmiddels alweer 25 jaar Judith Week heb ik er als echte
Reedeurper nog steeds goede herinneringen aan.
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Marcel Mathot

Tempel, Reeuwijk

Tel. 0182 393038

^rticjOEyi. iNBQÜWAPPARATUUR • TV & AUDIO . REPARATIE

Groot assortiment,
prima service

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

witgoed, inbouwapparatuur en meer. In onze show-
room adviseren wij u rustig en uitgebreid.
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Alle apparatuur wordt bij u thuis geleverd.
Wij installeren en geven bedieningsinstructie.

Kom langs in onze showroom en maak kennis met het
assortiment en de service van Radio van Dijk.
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Radio van Dijk
• installatie en instructie thuis
• eigen technische dienst
Service van de zaak

zeer groot assortiment
veel artikelen op voorraad
persoonlijke bediening iJL

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel(0182) 39 33 66 |(ii-]|Jji

I Peter vId.VÏist
AANNEMERSBEDRIJF

I

Aannemersbedrijf Peter van derVlist

Th. van Leeuwensingel 46
2811 BN Reeuwijk

Tel.:06-53896953
Fax:0182-301341

www.petervdvlist.nl
info(S)petervdvlist.nl

I Peter v.d.Viïsi
^ËTONWERKEN
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3&u<)cjl|?rt.t^s «itA. kofc'loimes ga.ko&e.t^. tve. ka.c'lc'lfct^.
Loofcjas gs,rvia&><;fc e.^v ma.Ar •4- jok^ge.t^.s uhïtt<Aat^ 'PrlKS
lAiorAe.i^., tk z.afc c'loi.o.r t^Ot.fcuurLij^ bij. TO&M. uüv. k^.e.fc
(*iLLcl&t^ bagLt^^vett ku^oi.m T'rE.t'vs Pre.c'le.rtkus me.fc
z.tJM. kof'C'lAIW&S (AS. kt&S tt^, om die, loofcjes fcs. got.Ok.t^,
fcre.t.ike.t^. Ee.rsfc toie.rc'latA. c'la. kof'dlo>.mes ge.koz.e.k^.. Er
uJOi.s grofce. sp&^vbvt.t^g bij cle. me.i.c'le.t^, omAot.fc bij^voi.
Ifec'lere.e.i^. me.acle.ac'l. UE.fce.tt^c'lfeLtJk' t^Are.i^ k&fc Ltsa.t^.t^.fe

"oe.i^. gtt^g Prti^s Pre.c'lertkus kefc Loofcje
voor ole. 3e.u<)clprti^.s fcr&^t-ie.t^. a^v ui.fce.Lt^ril&LtJk u^Ot.s
i><: ke.1:! Er voLgdla ae.t^. grofce. poLot^aise. Aoor cA.e.
sckooL,

Mfcjt^ i^a.oim ifje.rcA. Luiuki Ae. Lfce.ui*a. T?e. r^se.rve.-
kof'ci.a.ma u^ixs Tasso^ eM. ras&rva-Oau^c'lpriK.s u^cx.s
Se.t^.s, He.b ae.rsfce. fe.&sfc ih>o^s Rae.dle.urp o^v Sfcoige, dlok.fc
MO.S t^e.e.L L&uU. Et^. fcoaM k<A»a.m kafc SoKgarÊKcotrt'i.a.vOt.l
op v.<&.^\ vrcJcl.oLga.vot^c'l 1.1^, Anitctfcta. T>a.E: u>a<».s eai^ l^e.aL
Le.ut*; fae.sE' Efcrsfc uje.rcAe.t^. ar foto's ge.mc».oi.t<i: 'wei
k&E gaz.iM e.t^ dlAari^.oi. u^a.s ke.fc fa&sfc. txx.Ot.r i»»arcll tk
ge.kroot^.ct. oils 3e.ug<Aprit/».s (Aoor c'le e.ckfce. frtt^s,
üa.oi.ri^oi. t-iuJAm SS'*~ co^rlvot.va.l, cll&(: u^ois e.e.t^. ke.e.L lauk
e.t^. ge.^.e.LLtg fae.sfe. Er kuAOk.m Le.mAMc'l uit Amsfce.rcA.Am
opfcrad.&t^., It< vot^A Jla.fc toiafc mL^vc'le.r oi.Ak^.ge2.tet^ tk
voor f~Ê>-t£t/t,oorc\. pe.t^.,

T>e. ihtoet^.sc'lot.c) voor coiT'tvoivoi.L gtt^.ge.t^ u^e. d.e. köi.T' t?ouifc>e.K
mefc kae.l groap S', ket fckayMa. u>»as Sup&rke.LcS.Êt^, Ik
voK.d die. koir z.e.lf kae.L moot ga<*aordleK. u&fc uAaake.KJl
op ^.Oi.fcardlot.g k;iA>o.m dia op&ocró, »»e. var^.oi.mÊLrile.tA. btj
EclalmOk.^v at^. gLk^ge.^ acKfcar c'le PrLKse.^vkar oioii^., T?e,
opfeockfc i*i0is kaet Leuk, er sfcokA.c'laK ve.e.L met^se.K
Lo.t^.gs cl.e ka.k^l: at^ E.K. ke.fc dlorp Ok.L ke.LemAOLl. Moi.
de. opfcockt moctó Lk ook c'la pnJsuifcratkL^vg vairt.
die. kt.k^Ae.ropfcockf: dlo&t^j cA.oi.i: <o»As ke&L Leuk om
fce. J.oeK.. ü&a.r^oi («^oim Kt.i^.ci.&rcAr^vAva.L me.i: Leuke
spe.LLe.fcJe.s, T>e. ocróe.K.cA. e.rt^o».
q|iKge.t^. (A>e t»v&0i.r d^e. üe.rk, AACk.r |^\\\<\^\l.<^l.^^^<nw
moesfc t.k aat^. stukje, voorta^.e.t^ |$
me.fc mLJi^ kofc'lAmes, ïo.Ar^oi $
ifcXKS ke.b Cïre.z.Lk^.scoi.rK.o^va.L, (x.at^. ^
ke& &lMcll u^ariAe.^v miJK sfeaak e.^ ^
ke.ep oi.fget^.omet^ e.i^ tfc»0t.s LU' t*ae.ar ? "t ?
geihiooi^. Luu.k VAK Le.e,ui*>e.^.. ^ ft
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Uvi Hout voorraad op??
\^ij"'lw^'CTt,gez.aagd w g^rioof^ haardhout,
?itón of gftm^ngd.

ï. HavtrKamp w P. van Os

Voor pr^un ep Iwftringsvoorviaardfcn
nwm ('ontvet ^yönp op.

Tri. <>.lrt^w^tqp 0(o5'l<^%2^ •; shavtrKamp@live.nl
T&l P. van Os o(o542.8540>2. • info@p^nos.nl
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van Meurs
Slager Traiteur

Miereakker 12 tel: 0182 39 41 95
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• lïLEKTROTIiCHNIIiK
Tel. / fax 0182 883018 I Mob. 06118631041 Email: info@vtechmontage.nl

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

A. DE JONG
hfllddelburgseweg 7

2741 LB Waddinxveen
Telefoon;

(0182)3951 54
06-50461232

Alaaf alaaf in een
1111 Kt^i y4*] f f •• rrj

Hoveniersbedrijf
Middelburg

Zit u altijd gaaf!

T. 06 - 54 70 58 25
jorinda@artdecor-reeuwijk.nl
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Vooi at uw feesten en parijen op maat!
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Met U^AS c'lood.sfci.L t.k^ cA.e. t-iLas. T?e. kuf'cA.oime.s atfl. c'la
Prt^is giirt.gii:.^ <Ae. looi:Jas trat<>-ie.t^. Eersi: cJle. koftAArvtas
at^ i*aa kourcA&M &Ls aarst Li.SA^it^.a atA. fcoat^. Da.pkt^.e. at^
oils LAAksfce. Tass& aLs re.se.rva. Et^ t-oe.^v koord.at^ u>ie
Luuk a.Ls 'Pri.irt.s e.^ fcoat^, Oe.K.s aLs de resarva-'Prtt^s. Er
u.ie.rd.at^ f-oko's gemaakt: e.t^. ja ko^v t^tks o.t^cA.ars dloi.t^
LAcka^v, To&t^ gi.Kgat^ u^e. Lottvgs aLka t<La.s om ta Löifcat^
z.tet^ udia Prttvs e.i^. kofiAa.nrte.s u.ioi.rat^.
T>a aersfce. z.Ot.fcariA&g voit^, die, karsfcvAl^At^feta róCkS cia C'IOK)
d.oj: i*ae jttrkafcv git^cjat^ passet^.. l'ya gLt^gairt. t^ao^r die.
ujE.i^.kaL Hot^t^e.LoaLoa Ik^. Laid.ai^.. üa u^&g moe.sfee.i^ i»»a
Küg ukiaL avat^ z.oeke.t^. op cAa ir&Le.foot^. va.t^. üoi.pkt^e.'s
moe.ci.fer, <S-aLul<'ki.c) kabbfebv u-xi cl.e. u^&g u^al gevot^d.at^.,
Toe.*^ iksa cia.oi.r t?it^^ve.t^l<i^A»va^i, kake.K. irife ot^z.a oge.t^
ui.!:, tv'a [\ixckd&^ a.1 «.ttt^ voorke.ur &at^. kL&ur: z.e.e.groe.t^,
t\?e. ke.fc'be.^v •4- Ïurkat^ ciapQ.st: ae.rsfc eat^. c'loKkarbLAttuJe.
mal: roz.at^. £t^ ut.fce.tt^.<Aalyi< ts kei: rila f:i*ïae.cAa gaidorc'l&t^,
^e. kfcbb&t^ t^ug S jurt<e.t^ ypo.sk, woi.ar d.te. voiA.cS.at^. i»»e.
t^tks. Toat^ gtK.gfetA. w.xe. tza.&r Ae. \/S^.T>j o»vi bij La PLa.ce.
fce. e.fcai^.. Txk.pkM.a &^ Ma.^voak (Lts<\k^t^as 2.us) moe.sfcat^
t^.Aa.r cia róc, c'lafc |*»AS op c'la ^a vercAt.apttrt.q. MA^oat<
bfclcl.a LtsAt^t^a om gel-A !:& koiwat^. bra^vg&t^. T?A|
u.it.Ld.a ifl-fct: go.a.^v trfijket^. of Llsok.t^.t^.e. ><|(JO.»M, mAd.r cS.t.e
gi.K.g t^.e.i: omkoog aK. Txiipkl^e. t^,<\Ar be.^acie.t^,. Toa^v
gtM-gat^ <*>& tt^. die. V^-T) kfcjke.^ of 2.a si.e.rckc'lat^. kacil<Ae.t^
at^. cA.ft.Ar ^.tj^v i*ia tt^. ge.slft.a.gd.. T>& sckoet^.e.t^. ke.bbe.t^
u^e. rilot.ar t^iaf: gavoi^cJle.^>., c'li.a kabfc'i

(e.vot^.c'lat^. bij Voit^. Hare.^.

p S' ja.t^ua.rt glt^.ge.K u^e. foto's ma.kat^, He.aL cA,a
kla.s sfcot^A LM spoit^t^it^ci voor cAa cl.e.ur ta «joi.cktfet^,
Luuk dleed. d& dve.u.r opet^ voor ot^.s. Jfedle.re.at^ ka&k
bLtJ, mAOir u-fw. ka.cJlrilaK. kot.o.sfc <Aus wje. moasfc&tA. ga.ui*»
fübo's go^oi.^ moi^e.t^.. He.fc ^.y^ kfela Lfeuke moüi,a fofco's

LtA.. fOfc^V ClLkkQeLt^ y*ï€. t^OCl ciA.K.tfci a.e. KLOISS<

om üKz.e jurk ta skot*>at^. Oa.mme.r gat^oag kotc'ldlaiA «>»&
aaK. gascki&c'i.e.t^E.sfcoafcs to&i^ uja (:arugt<ifc>arMetA.. Z.ag ja
ook iróafc e.r ti^. dia liira.K.E: sfcot^.cl?! Cs-rofet» 'S''! l!!" O» ae.t^.
vnJci.Ag u^arc'le.t^, ua& u.tfc Aa kLa.s ge.kao.Lc'l vour e.e.tv
i.róe.rvi&iA». T>&f: voor cA.e. KtJU up da ifcittA.te.r, ook u.saL
ktjk' op Raeutrótjk, u^as. Er i*aarcA,et^. a.LLamAAl vrot.gaK
ge.sfce.Ldl over koe. i*»fe kal: vik^.ci.at^ om Oe.ugrilprt.i^s a^v
kofrilan^feS (:& •z-cjt/l" ^'ot': vi-l/lc^^t^ l*ly supar
me.ga ve,fc cooL""" T?& r&si: voi.i^ kal: tt^fc&rviauj |$|
git^g ke.aL goferil. üoi.oi.rt^.A gi.l^.ge.t^ uja op die. |\|
foko me.!: ke.aL di.e. kta.s. Nu komfc e.r ae.t^. |^
kfclfc. s.rge. foufc ttA. d.e. kr&tA.Ï:, |*»AK.E: Ltsoit^i^.a 's ^
varilfer ke.ak t^i.at 3aM., m&oi.r 3os, Ei^ üoi.pkt^&'s ^
mofedlfer kafcfc i^te.fc ELLi.s, ma.ft.r ELLfeS. |^|
Ma.&r daAr t<i.2.&i^ uje. cj£i*ioüt^ ov&rke.at^. \

Z.oALs ge.uJOOt^Lyk gtt^.ge.t^ >kie b'ij Ltsa.t^.K.e, u^ear ot^s
koi.a.r cA.ue.^v. Ct^. MoiT"JOt.t/>. ciaacJl ot^.z.a. rviA(<:e.—itp. Voür
kafc Oot^.cjaret^.cOk.r^A.vtt.l b&got^, gtt^.ga.1^. (»»& fe&rsi; me.i:
aLLe. d.Oi^.syoe.p^^. frt.&t: afcfei^. Et^. toei^. gE.t^.gaK. ida cl.a
gruaps^otus iiViOk(<at^.. We. ujfcrcA.^t^ ti^. d.e. z.a.aL giiroe.pat^
e.t^ 1>oK>.t^. sfcfcLc'LÊ ot^.s voor. TU&IA. kot^, k&f: 4-e.asfc E><\S ackS:
b&git^.tA.e.i^., Vwi c)ttrt.get^ oük t/>.oc) e.e.tv u^Ok.rmii^.g—ttp riloe.t^.
T?e. Sfcarrfct^. riladle.t^ ook kut^ Sküi*aci.oit^,s. TttSSe.McAoor
gtt^gtit^ ide. out-; t^üg Llmbo-at^.. Ei^. ACk.t^ kfek fei.i^.c'la
cA.e.dle.t^. ]*»& ae.t^. cooLtt^g-rilüu^i^. Kat: U.>AS ka&L gfe.z.e.LLt.c)"!
Hei: E.s tóe.e.r fcijd. voor sckoüLcoi.rMOt.vo.L! T?e. juffa^v
At^ouk ai^ Mtt.rttfeSa. i*»Arat^, rile. ür&Sfet^fca.fcürfet^, VA^V
Aa 6Z<T skoifc». £r tfcie.rd.at^ AlLamoia.L le.uka SüfelLal: ie.s
gadloi.a.t^ e.1^. u^e.^vsaM. varvulcl.. T>e. eLvaK. grofepe.^i kAc'lAe.i^
ge.u^ot^t^.aK. dlus uJiJ ook!!"!"!!! T>e. Pri.t^.s e.t'i ^^J^ kü^f'i.e.s
kifcta.nie.t^. ook l^og ave.K.. Aoi.t^ k&i: e.tirtcA.fe loie.rril ar a&t^
super La.t^.ga poLot^.o.lsa gakouAat^. H&fc ]A)AS aai^. super
Le.uk& c'loi.g!"

z.Oike.rcA.ag |*IAS c'la opkockfc. lAjt] karilc'lai^ ook e.at^.
kar (.^.aLf) gamo>.<xkfc wfei: kfei: fcke.ma SUPERHELt>£N. l\/&
gi^vge.^ e.ve.t^ bij d.a oi.M.c'larÊ koirrfei^ ki.jke.t^. v.\^. toaK.
róe. fcarug kukta.m&^i raad d.e. t<i0ir i*i&9; cA.us lAitJ n'ioe.sfcat^
i^v 0*^2.6 jur><: t^.aa.r tAa Ua.r ra^t^at^.. (l^t.k.i.kikt.) R.cck
u^ia.s e.e.M kfeLe. goadla T?3 feM. c'lraoi.Ldle. aLLerMAOi.L ke.La
go&Ae. muz-l&k. T?a Prtt^.s z.akta ds. LotAbste 1 tM dla

g&zé.Lllc)"! EM. ujij ^aK. Lu.uk) mocróai^ cle prtJ^.e.M.
vüor da j&usgc'lopirockt: utfcrai.kai^. üaart^a. U^AS e.r
Ktt^c'le.rcoi.rt^a.voil. t^e. mo&ste.i^ ot^s c'lAt^sje. dloe.t^.. Out<
moe.sfce.tA. u-ie. ds:. (<ACII vcM^. Forfcuit^-tïri.lz.a^v ui.(:re.it<ai^
Lt.SAt^t^a kAci. 2-eLf ook ihta.E: gaujo^vi^at^. JM die. l<;&rt<
rwofcsire.K u.se. afeM s(:ttl<Ja voorLa^.e.^1 &t^ cila.i: gt-t^c) ke.e.L
goacA. Toat^. gittg Aa CArt^.&.voi.lsmts st^e.L u^e.e.r voorbij,
Et^ gtKgaK, i*ie. t^.AOi.r Amtcifct.oi. om Ca-e.^'.tM.scAr^vOt.voiL fcfc
vte.r&t^. tx^&r u-xird. le.uk fe.e.st ge.vte.rd,, Aot.M kai: att^.cl
u-»er<A Luute: z-^]^ sfce.ek Afgacl.a.OkK. e.t^ (:oe,t^ UJAS kij u.aaar
ge.tdoot^. Luul< vat^. L6&ui*ie,t^. t^e. krag&t^. oot< t^og ae.t^
ca.cAe.oi.ufcJa. He.fc u.ia.s e.e.tA. su.pe.r fa.^fcOkSfci.sck joi.Oi.r"

G-ro&fcje.s jfeugd.kofAoime.s Li.sa.i^.^a at^. TïApkt^e.'
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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 1 1 zitten relaxed op het podium en kunnen
samen met de artiesten, eigen inbreng en dansmariekes alte
ouderen van Reeuwijk laten genieten. En genieten dat doen we
met z'n alien. 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 jouw '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, leder 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!
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CARNAVAl OP SCHOOL

Gcrardus Majella School
Vrijdag 13 februari 2015 was het zover: Carnaval op de GMS!De
kinderen kwamen allemaal mooi en leuk verkleed naarschool. En
het werd een groot feest! Alle kinderen hebben hetzenuwslopende
spel "ik hou van Holland" gespeeld o.l.v. enthousiaste ouders. Bert
Snippert was een super Linda de Mot. 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 schoot hebben de kinderen
Prins Carnaval, Frederikus de 1e met zijn hofdannes 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 hoogtepunt van velen!
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't h ieder jaar weer 1:0 moeilijk om te beslissen;
Wie vangt die Orde, wie kan er zo goed vissen?
We zoeken iemand, woonachtig midden in ons nwoie dorp,
Als je goed kan gooien is het slechts op één steenworp.
We lijn op xoek naar een persoon met een vesf bekend gexicht,
Geboren in het jaar dat R.V.C/33 is opgericht.
Als lid van de V.U.T. ploes staat dexe man al lanfle 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 omsevinj,
Als voorzitter, penningmeester en secretaris : met veel bezieling en beleving.
We xten 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 graas bedanken,
Kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken
Dames en heren, graag een warm applaus waarmee u dexe man omhelst:
De orde van de Reedeurpenarren 2015 gaat dit jaar naar niemand nninderdan:

f

GERARD

IK MEMORIAM
ARIEVERKLEY

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 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 1 2 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 boerenbruitoft
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 An'e en
Carrie. 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
n ieder geval nog wet 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.
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OPTOCHT

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 eraan 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
Camavalsvereniging met 3 mannen en een vrouw. Na ruim een
uur kwamen alle betrokken partijen toch wet 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 kannen
of kilometers om moet rijden via Bodegraven? Het doem 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
camavalsweekend 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! Alaaf, de optochtcommissie.

Optocht en Valentijnsdag 14 februari 2015
Mooi weer 10 a 12 graden, het is 13.45 uur. De klokken van de
kerk beginnen te luiden. Het dweitorkest begint te spelen en dan
weetje 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 voorwoorden, 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, aldus
onze trouwste toeschouwer van de optocht, Tiny Lindhout.

BElEMWAOEfcl

leder 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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30JAHUARI
55+CARNAVAL

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

12 MAART
VRIJWllUeERSFEEST

Feestje voor alle actieve
commissieteden. Uitnodiging volgt nog,

2APMI
PRINS & HOFDAMES

ALle oud-Prinsen en oud-hofdames
zijn van harte welkom,

De uitnodiging volgt nog.
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