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VOORWOORD

Carnavalsseizoen 2016-2017 is alweer ten einde gekomen.
Terugblikkend leest u in deze Reedeurper meer over alle
feestavonden. Naast de vele traditionele topavonden was
er ook vernieuwing. Zoals de opening van het seizoen met
Reedeurp Open, een tennis en squashtoernooi en aansluitend
een gezellig feestje. Daarna volgden voor genodigden van de
aftredende Prins en hofdames een feestje. Op 12 november
is het dan eindelijk tijd voor de pronkzitting. De avond waar
velen naar uitkijken vanwege het geweldige programma,
maar vooral ook om te zien wie de nieuwe Prins en hofdames
zullen zijn. Dit jaar een Prins uit Reeuwijk-Brug. En wat voor
één. Stralend heeft hij samen met de hofdames alle feesten
bijgewoond en hier met volle teugen van genoten. De dag na
zijn onthulling mocht hij direct een feestje geven. Vervolgen
was er Kerstgala, de Thema-avond, jeugd- en 55+-camaval,
Groot carnaval en MSN. Uiteraard ziet u vele foto's van het
Groot carnaval met de grandioze optocht als hoogtepunt.

Er deden weer heel veel enthousiaste Reedeurpenarren mee
aan de optocht. Een genot om te zien super, super, super!
Na het camavalsweekend was het voor ons als bestuur nog
niet afgelopen, het werd tijd om de balans op te maken. Deze
balans hebben we op 12 mei aan u gepresenteerd tijdens
de Algemene Ledenvergadering. Een mooie vergadering,
waarbij we met de aanwezigen enkele stellingen besproken
hebben. Om u hier meer inzicht in te geven zijn enkele
punten uit de vergadering toegevoegd aan deze Reedeurper.
Voelt u zich komend jaar vooral ook uitgenodigd om bij deze
gezellige, inspirerende avond aanwezig te zijn. We horen
graag uw mening. Veel leesplezier en tot ziens op een van de
carnavalsavonden komend seizoen.

Het bestuur: Charles Stoopman, André Vergeer, Daan vd Wolf,
Rob Verweij, Daan van Leeuwen, Raymon van Dijk, Leonie
Bitter, Laura van Delft en Patricia Spa.
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VERGADERING MET AANSLUITEND EEN
GEZELLIGE AVOND IN DE KROEG.

KOM JIJ OOK?

UDENVEROADERIIÏ®
NOTULEN VAN 12-05-2017

Elk jaar organiseert het bestuur van de Reedeurpenarren
een Algemene Ledenvergadering voor haar leden.
Hierworden altijd interessante onderwerpen besproken. Deze
onderwerpen gaan over de geschiedenis, het heden en de
toekomst van de vereniging. Om je op de hoogte te brengen
van wat er deze avond besproken is, beschrijven wij hier een
aantal belangrijke punten uit de vergadering.

1] Ledenadministratie: Die gaat André aan Marieke de
Wit overdragen. Door een nieuw softwarepakket wordt de
administratie in de toekomst eenvoudiger. Tevens zal komende
jaren de automatische incasso voor het lidmaatschap
ingevoerd worden. In Boskoop hebben de leden pasjes
gekregen, maar dit bleek niet te werken. Zij gaan nu een app
introduceren. Wij zullen hun ervaringen volgen.

2) Stellingen:
Geldprijzen kunnen het bouwen van mooie karren

stimuleren. Eindconclusie van de aanwezigen: Mooie karren
ontstaan uit enthousiasme en niet door geld. Verder is het
belangrijk om de kinderoptocht te stimuleren. De jeugd is de
toekomst. Misschien werken dingen als schiLderworkshops
wel. Of misschien kunnen schilders restpartijen verf
sponsoren. De "Walk of fame" bij Vergeer is een stimulans.

Moeten we een club van 100 oprichten?
Eindconclusie: Nee. Je krijgt dan een groep binnen een groep.
Als we geld tekort komen, moet de contributie omhoog.
Eventueel is de prijsstijging alleen voor leden van 20 jaar en
ouder

Moeten we meer feesten op locatie organiseren?
Eindconclusie: we houden het zoals het nu is. Feesten op
locatie zijn leuk, maar moeten wel speciaal blijven.

reedeurp.nl 13
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Bezorgers
Judith Week
Dirk Vergeer
Astrid Hogenelst
Aryan van Duuren
Netty Uyterwijk
Eltes Naujoks
Pautien Kwakernaak
Ellen van der Made
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Merenique van der Made
Ingrid de Jong
SimonevdWerf
Lizette van Zoest
Marielte van Wognum
Dorien van der Werf
Hennie & Frank Vermeulen
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S^teembeheerders
Brent Verkerk
Joppe de Schepper
Richard de Jong
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; RAAD VAN 11 OF 12?
ALLE GEHEIMEN
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De mannen van de Raad van 11. Ze maken van elke camavals-
avond een feestje en zetten de boel lekker op stelten. Maar wie
zijn deze mannen? En wat doen ze allemaal? En waarom zitten
er 12 mannen in de raad van 11? Lees dit interview en je zult het
snel weten!

Wie zijn jullie?
Dat is een goede vraag! Nou eh, wij zijn dus de Raad van 11. Ik
denk wet dat wij voor een deel het gezicht van de vereniging zijn.
Binnen de Raad is iedere doelgroep wel vertegenwoordigd: er
zitten bijvoorbeeld mensen vanuit de scouting, RVC en vanuit
CVC. Samen zijn wij wel de doorsnee Reeuwijker. Van origine
zijn wij geen vriendengroep. Maar door alle dingen die wij samen
meemaken, worden wij denk ik toch wel een vriendengroep. Ik
zou jullie in ieder geval allemaal uitnodigen voor mijn bruiloft.
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Wat doen jullie?
Nou, niet zo veel eigenlijk haha! Als wij onze collega's vertellen
dat we in een Raad van 11 zitten, weten ze toch vaak niet wat
het precies inhoudt! Maar wat we doen, we zijn sowieso altijd
als eerste aanwezig bij alle feestjes en meestal gaan we ook als
laatste weer weg. De volgende dag zijn we vervolgens weer als
eerste aanwezig om de boel op te ruimen. Dat is niet vervelend
hoor, het is eigenlijk wel gezellig! Hoe mooi is het om 's ochtends
te horen: "heb je dat gezien" of "hé, waar zijn jullie nog geweest
om een ei te bakken?"Je hoort alle verhalen als eerste. Zo blijf je
wel in de flow. Verder bouwen wij vaak feesten op en de meesten
van ons zitten in een commissie.

Ook is een van onze belangrijkste taken bij de deur zitten. Dat
is niet vrijwillig, maar wet altijd gezellig. We zijn altijd met z'n
tweeën of drieën ingedeeld, maar meestal zitten er wel een stuk
of 5. Alleen met MSN is het lastig. Het is zo gezellig in de caravan,
dat het niet helemaal past om er met zijn 10en in te zitten!

Bied je jezelf aan om in de Raad van 1 1 te komen?
Nee, je wordt gevraagd voor de Raad van 11. Als Raad overleggen
wij overwie er in de groep zou kunnen passen. Daarna overleggen
we met het bestuur of zij het ook met de persoon eens zijn. Als
het bestuur het ermee eens is, vragen wij de persoon om bij ons
te komen. Natuurlijk kijken wij er wel naar dat er geen groepen
uit elkaar worden getrokken.

Hebben jullie ook mooie verhalen over hoe jullie gevraagd zijn?
Veel raadsleden zijn gevraagd op Strengpop. Maar bij Derek
hadden we iets leuks bedacht. Raymon stond met zijn auto voor
bij Derek thuis. Rob lag op de achterbank met een kleed over
zich heen. Raymon belde Derek op met de vraag om even naar
de auto te kijken. Er zou namelijk een oranje Lampje branden.
Toen zei Derek: "ooh, maar met een oranje lampje kun wel even
doorrijden!" Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar gelukkig
kwam hij toch kijken. We reden een stukje, maar natuurlijk ging
het lampje niet branden. Toen we wilden keren bij het huis van
Rob drukte Rob (die nog steeds onder het kleed lag) op het knopje
van de roldeur. Die ging toen open. Derek schrok daarvan en vond
het niet zo handig dat de deur zomaar openging. Toen Rob opeens
onder de deken vandaan kwam, wist hij genoeg.

Bij André was zijn tv kapot, en Rob kwam toen bij hem langs om
de tv weer te repareren. Op een gegeven moment kwam Raymon
naar binnen om even te helpen. Nu kan Raymon veel, maar als hij
beweert dat hij een tv kan repareren, dan weet je wel dat er iets
aan de hand is!

Ook bij William kunnen we een leuk verhaal vertellen. We stonden
bij William op een dinsdagavond voor zijn huis. ZAT ZIJN HELE
HUIS VOL MET MENSEN! Toen was hij jarig. Welke gek viert er op
dinsdagavond zijn verjaardag?! Toen wilden we hem naar buiten
lokken om een foto te maken. Maar hij zei: "nou, mijn hele huis
zit vol, kom maar een andere keer." Toen moesten we een week
later weer terug komen.

/ ^ ^

Vinden jullie het jammer dat jullie geen carnaval meer vieren
met jullie eigen vriendengroep?
Het went wel snel hoor! Het eerste jaar gaan sommige nieuwe
raadsleden op zondag nog mee naar Montfoort, dan gaan ze niet
mee naar de kerk. Maar het is natuurlijk zonde als je als raadslid
het optreden in de kerk mist! Daar oefenen we altijd een paar keer
voor! Voor het optreden gaan we nog even langs de dirigent. Daar
warmen we onze stemmen op, want vaak zijn we na de zaterdag
wel een beetje schor. Dat inzingen is altijd hartstikke gezellig.

reedeurp.nl 18
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Jullie zijn natuurlijk aanwezig bij elke avond. Maar welke avond
vinden jullie zelf het leukst?
Wij vinden de 55+ middag altijd heel erg leuk. We vinden vooral
het sfeertje leuk met al die oudere mensen. We zijn dan altijd nog
fit, omdat we de avond ervoor jongerencamaval hebben gehad.
Dat is altijd een rustige avond, dus daar rusten we goed van uit!
Maar eigenlijk is er geen enkel moment dat niet leuk is.
Hebben jullie wel eens een uitje met de Raad van 11 ?
Een keer per jaar hebben we een Raadsuitje. Het eerste jaar
gingen we naar Madrid. Toen we verzamelden, dachten we
allemaal dat we naar Zweden zouden gaan. Joost de Jong had
zelfs nog Zweedse Kronen opgezocht. Maar toen we op Schiphol
kwamen, vertelde de organisatie ons dat we naar Spanje zouden
gaan! In Madrid was het continu feest: Nederland en Spanje
hadden een WK-voetbalwedstrijd en later was er ook nog de gay
parade.
We zijn ook eens naar een foute carnavalsavond in Valburg
geweest. Maar er waren niet zo veel slaapplaatsen in Valburg te
vinden, daarom mochten we in een oude school slapen, die bijna
gesloopt zou worden. Op het feest nodigden we wat mensen uit
om tijdens een afterparty een eitje te bakken. Toen we weer bij
de school aankwamen, stond het helemaal vol met mensen!
Zij wilden wel een eitje bakken in hun oude school voordat die
gesloopt werd! Dat was een hartstikke gezellige avond!
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Waarom zitten er 12 leden in een Raad van 11 ?
Misschien zien jullie een beetje dubbel? Haha, nee grapje, er
zijn inderdaad 12 raadsleden. Maar eigenlijk weten wij niet hoe
dat komt! Misschien omdat we dan een reserve hebben? Er is
vaak wet iemand afwezig bij een van de feesten. Misschien weet
Daan het antwoord? Daan: "Ja, dat weet ik wel! Dat was serieus
een telfout. Een aantal jaar geleden, toen ik nog maar net in het
bestuur zat, gingen er twee uit de Raad. Maar in plaats van twee,
hebben wij per ongeluk drie nieuwe raadsleden gevraagd! Toen
dachten we: dat is niet zo handig! Toch hebben we het wet zo
gelaten."

Zijn er bepaalde regels binnen de raad van 11?
Ja zeker, we hebben sinds een aantal jaar de regel dat je voor
maximaal 11 jaar voor de Raad gevraagd wordt. Zo voorkomen
we vergrijzing binnen de Raad van 11 ;-). Ook hebben we een
ktedingreget. Als je je strikje kwijt bent of vergeten bent, moet je
10 muntjes in de pot betalen.

Hebben jullie nog tips voor de leden?
Ja! KOM OP TIJD! Want voor 10en gebeurt het. Wij zijn er altijd om
20.30 uur voor de deurdienst. Maar de eerste komt vaak om 22:30
uur binnen. De uren in de tussentijd zijn de gezelligste uurtjes
van de avond. Je mist dat we met een scooter door de zaat heen
scheuren. En dat we al jaren topless achter bar staan. Niemand
weet dat.
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Vragen en gevraagd worden...
;.: Zoals elke maandagavond oefenen we met

onze dansmeiden in Gasterij Vergeer. Toen we allemaal in onze
auto stapten om naar huis te gaan, reed er een auto voor mij op de
Kerkweg, die steeds Langzamer ging en stopte. Daar kwam Laura
uit en zij vroeg of ik haar even achterna kon rijden. Bij Van der
Wolf op de SchinkeLdijk ging ze het pad op. Het enige wat ik kon
zeggen toen ik uitstapte was: "eeh Lau, moet ik nu zenuwachtig
gaan worden?" Daan was heel toevallig nog even aan het werk
en na een kwartier over koetjes en kalfjes gepraat te hebben
kwam het hoge woord eruit: Zou jij één van de drie willen zijn dit
carnavals jaar?" "Eeeh, JA!" Met kippenvel op m'n armen en m'n
hart in m'n keel reed ik naar huis...

Diezelfde avond appte Michelle mij met de
vraag of ze een dag later na een date in Leiden nog een theetje
bij mij kon komen drinken. Ik dacht: ja natuurlijk, gezellig!
Aangezien het zes weken voor de Pronkzitting was heb ik nooit
aan een smoes gedacht. De volgende dag belde ze 's avonds aan,
maar ze stond niet alleen voor de deur. Ze stond er samen met
Laura en Daan. Jaaa en als dat trio ineens in Leiden voor de deur
staat dan weet je eigenlijk al genoeg.

^vS-
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Er volgden een paar spannende weken met geheime uitjes
en leugens die zich opstapelden. Zo heb ik wel drie keer in de
buurt van station Bodegraven staan wachten op de auto om naar
Veenendaal te gaan voor de jurken. Thuis dachten ze dat ik naar
Leiden was en al wachtend liet ik voorbijgangers geloven dat er
een hele goede Pokémon in de straat zat die ik wilde vangen.

Micnelle: Eigenlijk waren we er al snel uit welke jurk
we wilden. De eerste keer dat we met Jorinda en Laura naar
Veenendaal gingen voor de jurken was wel bijzonder. Ergens
achter in het Voshol had ik m'n fiets neergegooid tegen een hek en
daar opgehaald, wat een kriebels als i k daar weer aa n terugdenk!
Het grappige is dat wij ons geen moment druk hebben gemaakt
om wie onze Prins zou zijn, wij hadden in elk geval elkaar, onze
Prins kon het alleen maar nog leuker maken!

dy: Mijn verhaal begon pas drie weken voor de
Pronkzitting. Ik had het al een dag eerder kunnen weten. Maar
omdat ik te tang bij de voetbal en in de kroeg bleef zitten, was de
Prinsencommissie na 4 uur voor mijn huis wachten weer naar
huis gegaan. De volgende avond stonden Daan en Laura voor m'n
deur. Voordat ik begreep wat er aan de hand was, zaten ze al op

de bank en bestelden ze koffie en thee. Na meer dan twee uur
onrustig verhalen ophalen over voorgaande jaren, kwam eindelijk
de aap uit de mouw. Of ik op de Prinsenkar wilde komen staan?
Nee, niet als DJ, maar als Prins... Eigenlijk zonder overleg met
het thuisfront zei ik volmondig JA!

...iss; Eindelijk was er de avond dat Michelle en
ik gingen horen wie de Prins was. De enige hint die we hadden
gekregen was dat hij thuis een Quooker had. Tjaa, we hadden dus
echt geen idee.

o;-dy; Mijn hint was wel iets duidelijker; Vlug naar
een musical in Den Haag. De achternamen begonnen te dagen.
Maar ja, die voornamen.. dat konden er meer zijn.

M^.liclle: Een week voor de Pronkzitting werden we als
nieuwe hofdames opgehaald op een verlaten fietspad, om na
het doen van ons haar en de make-up, ongezien op de Reewal te
eindigen bij Charles en Esther thuis. Daar konden wij ons alvast
onthullen aan de oud-Prins en oud-hoffies en kon het wachten op
onze Prins beginnen...

Ik werd thuis opgehaald door Daan en moest
uiteindelijk even op de gang wachten. De hele kamer zat vol en al
ben ik normaliter niet zo zenuwachtig, nu was de stress in heel
m'n lichaam voelbaar. Uiteindelijk mocht ik eindelijk de kamer
in en daar stonden "mijn" hoffies Lisa en Michelle. We hadden
direct een klik en ik wist gelijk: dit gaat een TOP jaar worden!
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Het huis waarvan iedereen weet dat het daar gebeurt...
Lisa: De smoes voor de avond van de Pronkzitting
was de spannendste. Gelukkig hielp de NS een handje en was
ik voor het eerst ontzettend blij dat de treinen niet reden vanuit
Leiden. Hierdoor ging het echt niet lukken om op tijd bij de
Pronkzitting te zijn en hier baalde ik natuurlijk ontzettend van...
Maar in het geheim zat ik al met een kopje thee bij de familie
Gabriels. Als je dan in de make-up zit en je zus belt op,dat papa
me wel op wit halen met de auto en mama eten heeft bewaard,
dan is het wel even heel spannend om te liegen. Het was maar
goed dat ze mijn hoofd er niet bij zagen. De verrassing op het
podium was hierdoor wel nog groter.

reedeurp.nl 110
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al aanwezig bij Gasterij Vergeer, want je bent natuurlijk gewoon
dansteiding. We hadden alle muziek nogmaals getest en ook 'ons'
onthultingsnummer kwam voorbij. Je hebt het gevoel dat er op
je voorhoofd staat "Hoi ik ben hofdame" en met alle medeleiding
gissen wie het gaat worden maakt het ook niet beter. De hete dag
had ik niets gegeten, zodat ik 's-avonds toch in Happz wat kon
eten en het niet te erg op viel dat ik kapot ging van de zenuwen.
Het was onmogelijk voor mij om ongezien weg te gaan. Mijn
dansgroep moest dansen terwijl ik naar de familie Gabriels
moest. Eén appje naar een 100% te vertrouwen medeleiding: "Ik
ben zo weg, vraag niet waarom. Over een uurtje terug". Als een
gek ben ik naar de overkant van de straat gerend en in de pauze,
toen wij al met ons haar in de krul zaten, kwamen de eerste
appjes binnen op de leidingapp; "Mies waar ben jij..?!".
Jordy: Aangezien ik de weken ervoor veel weg
was geweest voor werk en studie, was het in eerste instantie
makkelijk om alles te verzwijgen. Maar hoe dichter bij de
dag kwam hoe vaker je werd geconfronteerd met vragen en
opmerkingen. Uiteindelijk had ik als smoes gebruikt; "Ik moet
helpen met licht en geluid, ik zie jullie daar wet." Ondanks dat
ik dit een paar jaar niet meer doe, werkte deze smoes tot m'n
verbazing en werd er nagenoeg niet doorgevraagd. Op de avond
zelf even met een vriend rustig een bakje koffie gedaan en
toen naar Gabriels gereden. Tegelijk met de oud-Prins en oud-
hofdames, die net waren afgegaan, kwam ik aan.
De laatste minuten voor de onthulling...
Jordy; Mijn hoffies waren er at en ik hees me in het
Prinsenpak. Eigenlijk was ik redelijk ontspannen. Na een biertje
en een Flügel met de oud-Prins en oud-hofdames was het dan
toch zover.

Het was tijd om onze Narrenkop op te gaanzetten en onze hints goed vast te houden. Stilzwijgend onder
begeleiding van de "oude" hoffies richting het podium en dan
begint het pas echt.

i

Lisa; Daar loop je dan met je Narrenkop op het
podium op. Je mag natuurlijk niets zeggen, want wie weet
herkent iemand je stem. De spanning bouwt op totdat je jouw
nummertje hoort, BAM! Het is bekend. Wat een feest en plezier
en vol adrenaline!

.JoE-dy; Ik hoorde de onthulling van de dames in
de zaal en zelf liep ik de laatste meters naar de deur. Mijn
enthousiasme sloeg ineens om in zenuwen. De ktapmars startte
en onder begeleiding van Sander ging ik op weg naar het podium.
Langzaam zakten de zenuwen en ik kon niet wachten om me te
laten zien. Hey DJ. Onder luid gejuich en een heleboel ontlading
stond ik daar ineens. Wat een energie!



Lisa; Hierna dacht ik eindelijk weer een nacht lekker
te kunnen slapen, maar nee hoor! Mijn adrenaline niveau was sky
high dus heb ik glunderend een nacht naar het plafond gestaard.

E
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The day after...
Michelle: Wij dachten alle drie na de pronkzitting een
heerlijke nacht te kunnen slapen zonder stress. Maar eigenlijk
begon nu alles pas en hebben we allemaal geen oog dicht gedaan
van alle ontlading en de supergave avond. Van ons indrinkfeestje
hebben we dan ook echt intens genoten en zo gaaf dat iedereen
daar dan bij is. Allebei de oma's van 80+ erbij in een kiel, wat wil
je nog meer

Jordy: In het oude Klooster kwam het feest al snel
op gang. En inderdaad, wat een trots als ook je eigen familie en
vrienden er zijn. Tot het voorlezen van de rede bleef ik gespannen
en kon ik er nog niet echt van genieten. Daarna kwam pas het
verlossende gevoel en konden ook wij ontspannen en genieten,
iets wat we zeker gedaan hebben.

L.isc,; Het was een ontzettend gaaf indrinkfeest.
Daarna deden we met elkaar nog een afzakkertje in Roadhouse.
Een theetje leek ons toen wel verstandig, maar ja onze Prins
bleek met safarishotjes te komen... Hierna hadden we met
elkaar ook nog een laatste drankje bij mij thuis en de toon was
gezet. Dit zou een topjaar worden met elkaar!

Op maandagochtend moe, maar stralend uitleggen aan anderen
watje hebt meegemaakt blijkt lastig. De reactie die ik kreeg: "Ik
snap er niks van, maar zie dat jij het leuk vindt".

Jordy: Ik moest ook nog even werken en heb
geprobeerd om het allemaal uit te leggen, maar met name mijn
Amsterdamse collega's begrepen er niets van. En dat terwijl ik
alweer heimwee had naar het afgelopen weekend en niet kon
wachten op wat er allemaal nog ging komen.
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De beleving...
Lisa: Wat volgde waren ontzettend veel leuke
momenten en feestjes. Zo deden we een hele middag over het
maken van de foto's voor de thema-avond uitnodiging. Dit kwam
vooral door de buien van slappe lach tussendoor. Ook de stukjes
door vrienden en familie waren echt heel gaaf. Bijzonder hoeveel
mensen zich inzetten om er een feest van te maken!

Michelle; Het kerstgala met onze familie en vriendinnen
in de danswedstrijd. De Thema-avond waarbij onze ouders met
elkaaroutf its hadden uitgezocht en het 55+carnaval, waarbij ze een
enorme act met elkaar hadden ingestudeerd. De Lattenbrekers
waarbij een onverwachte silent disco uitliep op een hilarische
avond voor in de boeken. Ook het afgaan op zondagavond, waar
onze vrienden en vriendinnen een enorme show van gemaakt
hadden. Maar zo zijn er nog zoveel hoogtepunten, die we eigenlijk
niet eens allemaal kunnen noemen in zo'n kort verhaal.

Jordy: Nooit gedacht dat wij dit mochten (en nog
mogen] beleven. De feestjes met de Jeugdprins en "zijn'
hofdames, een kerkmis speciaal voor ons geschreven,de hordes
mensen langs de kant tijdens de optocht en al die mensen
die uitbundig carnaval vieren. Alleen maar gezelligheid en
saamhorigheid. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, met
carnaval zijn we één grote familie.

We kunnen lang niet iedereen persoonlijk bedanken, maar met
name het thuisfront heeft me in dit onvergetelijke jaar door dik en
dun gesteund. Speciaal voor hun een dikke knuffel. Voor de rest
en namens ons alle drie:
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MARCEl M^mW

't Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
Wie vangt die Stekelbaars, wie kan er zo goed vissen?

Degene die straks naar voren komt heeft dezelfde achternaam
als die van vorig jaar, maar is helaas stukken minder knap en
heeft veel minder haar. Gooit ziet en zaligheid in eigen bedrijf vol
met groen op een locatie waar wij Reedeurpenarren regelmatig
een feestje doen.

Zit in een soort dam espoule met tennis, houdt ook veel van fietsen
en schaatsen, gaat wet eens illegaal naar Friesland, je weet wel..
voor die tocht langs die 11 plaatsen. Dan gaat ie op de motor want
je bent van de "Zatjedaaro" of je bent het niet...en hij heeft ook
altijd wel ergens een feestje in het verschiet.

Is bestuurslid van Schaatsclub Johanna en van Jeu de
BouLevereniging Tres Heureux, maar afgelopen winter Lag er
geen ijs...en ballen gooien kan ie niet: dus best een beetje sneu.
Zijn schuurdeuren staan altijd open voor, tijdens en na de
carnaval, met het 44 jarig bestaan zat er 250 man te gourmetten
in zijn uitgedoste hal. Waar er gezelligheid is is onze ex-Prins
ook te vinden: een echte Tempelier! Met zonen Kees, Jan en
Bram pakt hij geregeld een potje bier, vrouw Angela begeleidt de
carnavalsmis elk jaar bijzonder enthousiast. Ook zij is een echte
Reedeurpse : het puzzelstukje past.

Van origine is hij Boskoper maar dat is hem vergeven, er zijn wel
ergere dingen in het leven.
Het tv programma "Rob's grote tuinverbouwing" is bij hem kind
aan huis, en dan staat onze vriend Pernettiatjes te promoten op
de nationale buis!

Mooier kan je toch niet wensen, ik wit je erg graag bedanken,
kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken.
Dames en heren, jaja, klap de handen maar kapot,
De Stekelbaars 2016 gaat naar niemand minder dan...

...Marcel Mathot!
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www.hoogeveenmechanisatie.nl
T.061381 9464

Sir VAN DEN BERG
SK^a klimaattechniek Specialist in rijpingskasten;
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Hz0+Hop + Graan+Gist Bij ons rijpt alles!

Nieuwdorperweg 31
2811 LB Reeuwijk

www.vandenbergklimaat.ni
info@vandenbergklimaat.nl
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Ik, Prins Jor de eerste, ondersteund door mijn hofdames
Lisa en Michelle, bij gratie van President, Vorst en wijze Raad
van Elf, gebombardeerd tot vier-en-veertigste Prins der
Reedeurpenarren, verklaar hierbij als volgt

In Zaandam worden mensen op straat geterroriseerd,
en politiemensen worden vervolgens met videobeelden op
Youtube gekleineerd. Die zogenaamde terrorvloggers zeggen
'er is hier geen buurthuis en daarom hebben we niks anders te

doen", maar gaat het hier echt om of toch om de sensatie en de
poen. Dit fenomeen is echter niet nieuw want het bestaat bij ons
al 30 jaar, alleen is het hier een grijze man met een camera op
zijn neus en in zijn mond een dikke sigaar!

Werk je bij de belasting en zit je een paar maanden van
je pensioen? Als je nu gelijk stopt krijg je 70.000 euro mee, is
dat een beetje te doen? Het is toch van de zotte, wie verzint deze
onzin, Ne is deze kwfebes? Mag ik mij even Voorstellen: mijn
naam is staatssecretaris Wiebes. Onze ex-Prinsen krijgen aileen
een aftocht door de zijdeur, dat is lekker snel,
teuker kunnen wij het niet maken, makkelijker wel!

Ook ik luisterde naar de debatten tussen Hitlary Clinton
en Donald Trump, en ik dacht bij mezelf': nou breekt mijn klump!
Ze maken mekaar op de nationale tv uit voor rotte vis,
ik ben blij dat de Prinsenverkiezing een stuk fatsoenlijker is.
Na drie stemrondes kwam ik als winnaar uit de bus. Er waren er
nog 2 over: Antoine Verweij en ik..., een makkie dus!

Gemarineerde varkenswang, tiflafjes op een bedje van
zeewier of geftambeerde aardse peer, Carla en Rien gaan de
deuren van Restaurant Kaagjesland sluiten, dus dat eten we
daar niet meer. Deze Reedeurpers wisten de sterrenstatus te
halen, maar waarom sluiten, dat is toch de vraag, was er teveel
concurrentie op het dorp met de pizzeria, Happz en nu ook het
Huis van Alles in de Kaaa?

Martin Garrix, Hardwell, Afrojack, Tiesto staan als dance
DJ's al jarenlang aan de top Maar dan komt de grote vraag: wie
volgt deze gasten op? Waarom breken onze Reedeurper DJ's nog
steeds maar niet door, de plaatjes zijn goed, maar het ligt aan iets
anders hoor! Die oubolliae Holl.andse namen van iultie klinken
van geen kant, zo worden jullie natuurlijk nooit bekend in het
buitenland. Ik heb suggesties dus zorg datje dit hoort
Onze DJ's heten vanaf nu:, Jordy vd Made in Holland, Johnny You
Meen't niet, Raima always Dorst en Riek from South to North

Wil je na een jaar hard werken lekker een paar weekjes
op reis? Dan kies je voor Transavia voor de kwaliteit, de service en
de prijs. De turbulentie tijdens de vlucht was wet even wennen,
en in 't gangpad was geen stewardess te bekennen. Ik hoorde
gekraak, gepiep en Qegil en dacht ff dat we zouden vergaan,
bleek uiteindelijk de intercom in de cockpit nog aan te staan

Als oud-Prins had ie het alleen maar over timmeren en
boren, dat aeouwehoer kunnen we nu echt niet meer horen
Feesten en vermaken is ook at niet je sterkste punt een eeuwige
bouwvak is je bij deze gegund. Neem een voorbeeld aan je
hofdames, zij gingen er al heen, ook voor jou Sander de groeten
aan Kwakveen. Wij laten Reedeurp weer carnaval vieren zoals hel
moet, want met de keuze van muziek zit het dit jaar in ieder geval
goed. Eindelijk zijn er spijkers met koppen geslagen, door mij
Prins Jor de eerste, als Prins te vragen
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Na vele Boerenkielenballen werd het eens tijd voor verandering.
Afgelopen jaar maakte dit feest daarom plaats voor een
sportieve activiteit: Reedeurp Open! Een spannende keuze... zou
het camavalspubliek in zijn voor een potje tennis? Tijdens de
inschrijving bleek het antwoord een dikke 'JA!' te zijn. Toen deze
om 11.11 open ging, stroomden de inschrijvingen razendsnel
binnen. Dit verraadde een aantal fanatiekelingen, die al enige
tijd nagelbijtend de website aan het refreshen waren, om zo met
zekerheid een plek in de poule te kunnen veroveren.

Op 8 oktober was het dan eindelijk zover. Vanaf 16.00 uur
schitterden meer dan 80 spelers op de tennis- en squashbaan
(Sport café middenboskoop). Dit vond uiteraard in stijl plaats, want
hiervoor werden de beste carnavalsoutfits uit de kast getrokken.
W^^'cyA^AYWAJfeW^.^:y;?,-fc'WA^Wa^-y!W;LWsM^l;Wf?
bananen aan het tennissen waren...
Tussen de wedstrijden door kon er een hapje gegeten worden.

Na heel wat zenuwslopende wedstrijden werden de beruchte
squashfenomenen Cees de Jong en Rian Vergeer als
winnaar bekroond. De zeer ervaren en tevens kwalitatief
uitmuntende Harrold Ballering, Patricia Spa, Arjan van Zoest
en Gerard Dengering gingen terecht met de eerste prijs van de
tenniswedstrijden ervandoor.
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Na weken van voorbereidingen, filmopnames en repetities
is het dan eindelijk zover Het zaallicht van Amicitia is uit, de
Olympische vlam wordt de zaal in gedragen. Het Reedeurps vuur
wordt aangestoken waarna twee talentvolle raadsleden dansend
basketballen of basketballend dansen. Olga Commandeur
(Pauline) en haar assistentes Sandra en Lisanne warmen de zaal
op. Geweldig om te zien hoe iedereen ritmisch meebeweegt op de
opzwepende muziek.

Nadat de raad, Prins en hofdames hebben plaatsgenomen op het
podium zijn de jonge Twinkets aan de beurt met hun showdans.
En al zijn ze de jongste dansmariekes, wat zijn ze goed. Daarna
is het de beurt aan een act die niet te volgen was. Zes knappe
meiden gekleed als paardrijdsters zorgen voor een ware illusie
met hun zwart-witte kleding.

De stekelbaars was dit jaar welverdiend voor Marcel Mathot. Wat
heeft die man veel betekend voor de vereniging! Nadat Marcel
zijn stekelbaars, bos bloemen en zoenen van de hofdames in
ontvangst had genomen, moest het podium vrij gemaakt worden
voor de showdans van de Vonkjes. Met een grote ster op hun witte
shirt dansten ze de sterren van de hemel.

Het einde van het seizoen voor Prins Sander en zijn hofdames
was daar. Op ludieke wijze mochten zij het podium verlaten.
Sanne en Anouk met een koekenpan op hun hoofd krijgen het
waarschijnlijk druk met eieren bereiden.

Prins Sander werd door zijn (rotlmaten al steigerend en surfend
door de zaal weggedragen. Tijd voor de pauze en de lotenverkoop.
Daan van Leeuwen wist wel heel bijzondere hoofdprijzen bekentd
te maken in zijn filmpje. De hoofdprijs dit jaar was 1 00 m2 zelf uit
te steken gazon bij CVC.
Na vreemde kreungeluiden in de pauze werd duidelijk waar het
gekreun vandaan kwam. Riek en Timo betreden het tenniscourt
op geheet eigen wijze. Tijdens een interactief sportjournaat waar
meerdere sporten werden uitgebeeld, hadden zij de lachers op
hun hand.

Eindelijk is het dan zover, de nieuwe Prins en hofdames gaan
onthuld worden. Na een aantal aanwijzingen kwamen daar
twee stralende hofdames tevoorschijn. Lisa en Michelle mogen
dit seizoen de Prins vergezellen. En de Prins van dit jaar is
geworden, Prins Jor de eerste,oftewel Jordyvan Oostwaard. Dat
zal een swingend jaar gaan worden, Reedeurp in beweging! Dit
wordt gelijk opgepikt door onze Vlammen met hun gardedans,
wat zijn die meiden toch goed!

Hans Kazen en zijn zoon hadden voor een goochetspektakel
moeten zorgen, maar of dat helemaal is gelukt weten we niet.
Gelukkig deden goed gebadmutste zwemmers, Hans Kazan snel
vergeten. De klotsende oksels tijdens de vete repetities werden
beloond met een sensationele synchroonzwem-act. De showdans
van de Sterren was een knappe en zeer sportieve afsluiting van
een geweldige pronkzitting.
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PartyOutfit4You

LAFEHWEER WEEREEN
HEERLIJK FFEsrJE V/lN MAKE^l!!!
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kantoren | vergaderruimtes [ werkplekken | en meer]
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UITKUMKEfcl
PRINS SANDER VAN NIEUWDEURP

Traditiegetrouw was het de avond voor de pronkzitting tijd voor
het uitdrinkfeestje van Prins Sander van Nieuwdeurp en zijn
hofdames Sanne en Anouk. De schuur van (toen bijna oud)
hofdame Anouk en Raymon was omgetoverd tot feestlocatie met
het 44-jarig bestaan logo en vele Reedeurper vlaggetjes aan de
muur. Waarvan de laatsten overigens nog steeds vrolijk in de
schuur aan de Middelburgseweg prijken. Dat het uitdrinkfeestje
op Boskoopse bodem plaatsvond, mocht de pret niet drukken.
Voor [toen bijna oud) hofdame Sanne was dit immers ook bekend
terrein. DJ Jamoo was speciaal vanuit Westendorf overgekomen
om er ook op deze avond weer voor te zorgen dat de voetjes goed
van de vloer gingen. (Bijna oud] Prins Sander van Nieuwdeurp
blikte terug op een prachtig jubileumjaar, en bedankte menig
Reedeurper die daar zijn steentje aan had bijgedragen. Hierbij
had hij gezorgd voor een groot schernn waarop onder het bekende
"Sun is shining and so are you" een fotoreportage de hoogtepunten
van het afgelopen jaar tiet zien. De Prins en hofdames deelden
nog sportieve hoofdbanden uit, vrolijk kleurend bij de kielen
van dit jubileumjaar. Al met at kunnen de Prins en hofdames
terugkijken op een geslaagd uitdrinkfeestje waarbij er uiteraard
al druk gegist werd naar wie de avond erna het stokje over
mochten nemen [en waarbij de Prins en hofdames at wisten dat
ook komend camavalsjaar helemaal goed zou komen).
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PRINS JOR DE EERSTE

Buitenfeestoplocatiecommissie
Even een terugblik van het afgelopen jaar van de buitenfeest-
op-locatie-commissie. Een jaar waarin we het genoegen kregen
van Prins Jor de eerste en zijn hofdames Michetle en Lisa. Na
de spetterende onthulling is meteen een beknopte maarto-the-
point-vergadering ingelast voor in de kroeg bij Vergeer. Onder het
genot van lekkere bitterbatletjes en wat wijntjes en biertjes werden
de verschillende mogelijkheden van feestlocaties doorgenomen.
Bij het gemis van Linda Keijzer werd als vervangende mascotte
MauraVerkleij ingevlogen. Maar naast een nieuw vrouwelijk lid
hoort natuurlijk ook een nieuw mannelijk lid, vandaar dat Niels
Zwarts er ook bij werd geroepen. Nadat we alle koppen dan
echt bij elkaar hadden, konden er spijkers met koppen geslagen
worden.

Diverse feesttocaties passeerden de revue, maar er was één
locatie die er met kop en schouders bovenuit stak. En dat ook nog
op steenworp afstand. Eén van onze commissieleden vertelde
ons namelijk dat hij de sleutels van de oude pastorie tussen de
kerk en Vergeer in, had weten te bemachtigen (met toestemming
uiteraard). Deze kans teek vanwege verbouwingsplannen een
eenmalige optie te zijn, dus besloten we na stemming van alle
commissieleden dat we deze kans gewoon moesten pakken. Na
nog wat gezellige feestuurtjes in de zaal werd de volgende dag de
toplocatie in alle vroegte at klaargestoomd voor een fenomenaal
feest.

Het klooster bleek een prachtig mooi pand met allerlei kamertjes.
Na een inspectie door het gehele pand werd besloten welke
twee ruimtes groot genoeg waren om om te toveren tot twee
feestzalen. Eén voor de Hollandse gezelligheid en één voor dé
dansfanaten onder ons. Dit bleek een geweldig succes. De twee
zalen waren gekoppeld aan elkaar door een lange smalle gang.
Daar stond een bar, waarje nog een klein biertje kon meepakken.

Voor velen was het moeilijk te kiezen welke zaal nu het gezelligst
was, want in beide zalen was het beregezeltig. De oude
kloostervtoer heeft het flink moeten verduren. Toen het echt uit
de hand leek te lopen, vlogen de stoppen er gelukkig uit. Dit was
toch echt het teken dat het feest tot een einde was gekomen. En
iedereen kon moe, maar voldaan naar huis na een zeer geslaagd
carnavalsweekend.
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natural Swedish cosmetics

'Your dreams - Our inspiration'
Oriflame Schoonheidsadviseuse

José Snel
06 21 49 07 68
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Met melk, kaas en eieren van familie de Wit...
Ben je na de carnaval zo weer fit!
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.«liS Gouda Burg. van Reenensingel 125
2803 PA Gouda
0182-698447
www.ballorig.nl/gouda
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Uit&Thuis

theatergroep

Uit&Thuis Kledingverhuur
Voor alle kledingverhuur kunt u terecht bij:

GerdaSchuurmans: 0615380280

De Henegouwert.o.v. de hefbrug
Henegouwerweg 26f Waddinxveen

Uit &Thuis verhuurt kleding voor o.a.:
• Themafeesten
• Galafeesten
• Bruiloften
• Carnavalsfeesten
• en vele andere mogelijkheden

Langskomen op afspraak svp.
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KERSrOAlA

Een van die heerlijk traditionele avonden. De try-out van je peperdure kerstoutfit. Hoe zit die galajurk? Hoe gruwelijk warm is je driedelig kostuum?Hoe danst het, hoe glimmen de gtimmertjes en bovenal, wat vinden 'ze'ervan? Soms op de foto met de hele meidengroep, je gezin of je matties,
Dan uiteraard de danswedstrijd. Voor de leuk of toch voor het eggie? Wantde prijs, daar doe je het voor. Wie wit er tenslotte niet degene zijn die dechampagne mag delen? En al jaren zo'n budget overschrijdende band, diewerkelijk alle muziekgenres uit de boxen laat denderen. Vrijwel iedereenhoort zijn voorkeur voorbij komen. En dus een afgeladen dansvloer.
Ook komend jaar volgt weer zo'n heerlijk traditionele avond. Ik kan nietwachten. Dasje, jasje, strikje, gtimmertjes... Ik ga ze alvast oppoetsen. Voorde vergeetachtigen onder ons... onderstaand de do's en dont's.
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DOHTs
DO'S

stralende lach;
• dames in gala, heren in pak;

geföhnde haren, stijf in de haarlak, zodat het hele zaakkie in model blijft;op de foto met je tieffie.

DON-TS
• killerheels waarop je niet kunt dansen;

spijkerbroek;
boerenkiet;
te laat komen.
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Wat een super weekend was het, met heel veel sneeuw, skiën,
wandelen, rodelen en gezelligheid.

Woensdagmiddag 11 januari 17.00 uur, met ongeveer 70 man/
vrouw verzamelden we bij Happz voor een kop koffie. Wat nou
koffie? Na de koffie, of in plaats van de koffie, dronken we gelijk
het eerste biertje.

Hierna gingen we de bus laden voor vertrek naar Oostenrijk, maar
niet voordat de bus gezegend was door Kapelaan van Paassen. We
waren Reeuwijk nog niet uit, oferwerd al fanatiek gedobbeld met
de daarbij behorende drankjes. Jopie, we hebben je gemist, maar
Dolf heeft er prima voor gezorgd dat je zelfgemaakte Schnapps
rondgedeeld werd. Het was trouwens maar goed dat de bus vaak
stopte, want alle drankjes vielen niet bij iedereen even goed. Rond
01.00 uur ging het licht voor veel passagiers zowel letterlijk als
figuurlijk uit.

Donderdagochtend om 9.30 uur kwamen we aan in Hotel
Kohlerhof in Fügen, waar we aan konden schuiven voor een
heerlijk en welverdiend ontbijt. Na het ontbijt was er een grote
verkleedpartij in de Lobby, onndat de kamers nog niet beschikbaar
waren. Daarna gingen we met zin allen ski's huren en naar de
piste, althans dat dachten we. Bij de skiverhuur werd ons geduld
wel op de proef gesteld, ruim twee uur later was iedereen
voorzien van ski's en een snowboard voor onze Prins Jor de 1e.
Maar ons geduld werd betoond met een prachtige dag van sneeuw
en zon. Rond 16:00 uur gingen we verkleed naar de apres-ski-bar
en het was daar "bar" gezellig. De plaatselijke DJ draaide goede
en gezellige carnavalshits en toen Prins Jor nog even achter de
knoppen ging, was het feest compleet. Het tempo van de Ftügets
zat er zo goed in dat we dachten dat we voor de terugweg geen
bus meer nodig hadden, we konden makkelijk naar huis vliegen.
Om 20:00 uur liepen we gezellig met z'n allen naar het restaurant,
waar een heerlijke maaltijd stond te wachten. Het was een lange
en vermoeiende dag, dus de meesten hebben na de maaltijd de
disco niet meer gehaald.

Vrijdagochtend gingen we met z'n allen ontbijten. Er was veel
sneeuw gevallen, dus we konden weer heerlijk skiën. We hebben
een paar mooie afdalingen gedaan. Het bleef sneeuwen en
het zicht was wat minder, dus af en toe verdween er iemand

in de tiefschnee. Deze middag bij de aprés-ski was het thema
"Tirol", dus de dimdts en lederhosen kwamen uit de koffers.
De glimmende paal in het midden van de aprés-ski bar werd
het centrum van diverse dansacts. In het restaurant kregen we
als nagerecht een leuke verrassing, alle Reedeurpers kregen
een koptelefoon. De eetzaal was omgetoverd tot "Silent Disco".
Er werd veel en hard en behoorlijk vals meegezongen. Dit was
vermakelijk om te zien, The Voice of Holland was er niets bij. De
maaltijd eindigde compleet met polonaise.

De laatste dag alweer. Weer veel sneeuw, alleen een klein
groepje diehards ging skiën, de anderen gingen het proberen op
de stee. Met een grote groep in de bus naar Hoch Fügen, daar
zou een mooie rodelbaan zijn. De bus leek wet een sauna, echt
bloedheet en toen bleek dat het feest daar niet door kon gaan,
omdat het te veel gesneeuwd had. In Hoch Fügen maar wat
gegeten en gedronken en toen weer in die bloedhete bus terug
naar het dal. We hebben een andere rodeLbaan opgezocht en uit
de wandelgangen werd vernomen dat het rodelen super was.
Bij iedere bocht, en dat waren er veel, stopten we even om een
Schnapps te tanken. Daarna ging iedereen met rode wangen naar
de aprés-ski-bar waar het laatste feestje werd gebouwd.

Afsluitend hebben we nog in het restaurant gegeten en de Silent
Disco set nog maar een keer gebruikt. Het kon niet op,de andere
hotelgasten werden er ook bij betrokken. Om 22.00 uur gingen
we met de bus weer terug naar Reeuwijk. Onderweg in de bus
haalde Prins Jor nog een aantal mensen voor de microfoon met
Leuke anekdotes en bloopers. Om 10.30 uur waren we terug in
Reeuwijk voor een heerlijk ontbijt bij Happz. Alles was prima
verlopen, geen ongelukken, geen gekke dingen, dus de niet-te-
stoppen-trofee ging naar Kapelaan van Paassen, hij had tenslotte
voor vertrek de bus gezegend. Om 12.00 uur hebben we afscheid
genomen van elkaar, maar natuurlijk niet zonder laatste pilsje.

Prins Jor en hoffies Lisa en Michelle, jullie waren het middelpunt
van een zeer geslaagde editie van de lattenbrekers.

Het was super!!!!!
Hans, Aad, Diederik, Nick en Marco: bedankt voor de organisatie.

Groetjes en alaaf, René en Lucie
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BEKENDE DUO'S

Eigenlijk was iedereen al snel enthousiast en overtuigd datdit weteens een succesvol thema zou kunnen zijn. Toen deuitnodiging daadwerkelijk op de mat viel en iedereen echtwat moest verzinnen, bleek dit toch lastiger dan gedacht.Desalniettemin verschenen er een heel aantal leuke en origineleduo's op de dansvloer van Gasterij Vergeer. Zo liepen er een stormen bliksem rond, Obama en Trump, Hietke en Sietse, 2 Oempaloempa's, An ky van Grunsven met Bonfire, de Teletubbies en gazo maar door.

De mooiste outfits werden betoond met een mooie prijs. De derdeprijs werd in de wacht gesleept door de papa's en de mama's vande Prins en hofdames, en de tweede prijs ging naar de hofdamesvan 2018. Maar de meest originele op de avond waren dan tochJoost van Zoest en Rick Gorissen als René Groenendijk en JoopDroog. Zelfs bij de prijsuitreiking bleven ze perfect in de rol!

Toen DJ Raima de voetjes at aardig los had gekregen, stond ereen spetterend optreden op het programma van de Alpenzusjes.We hadden hen vorig jaar met carnaval at even op het plein zienoptreden, maar deze deden het zeker niet minder goed. Daarnalieten de Prins en hofdames een complete verkleedpartij zienwaarbij diverse duo's ten tonele verschenen. Alsof dit nog nietgenoeg was, kwam daarna Rinus met Romana achterop descooter de zaal binnen. De rijkunsten onze eigen Rinus kwamengoed van pas op de overvolle dansvloer!

Hierna was het tijd voor Dik en Gezellig. Een gezellige show voordik en dun die dan ook aardig in de snnaak viel. Het feest ging doortot in de late uurtjes en was een goede opwarmer voor de daarnakomende camavatsweekenden.
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Rioleringswerk
Reeuwijk?s^ A

Telefoon(0182)393048
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INNOVATIE IN PERNETTYA/S
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Marcel Mathot

Tempel, Reeuwijk

Tel. 0182 393038

WITGOED . INBOUWAPPARATUUR • TV&AUDIO -REPARATIE

Groot assortiment,
prima service

Bij Radio van Dijk heeft u ruime keuze: TV & audio,
witgoed, inbouwapparatuur en meer. In onze show-
room adviseren wij u rustig en uitgebreid.

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

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

• instaliatie en instructie thui

• eigen technische dienst
Service van de zaak

zeer groot assortiment
veel artikelen op voorraad
persoonlijke bediening

i.:
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel(0182) 39 33 66 |JI|]|Ji

I Peter v.d.Viisi
AANNEMERSBEDRIJF

J

Aannemersbedrijf Peter van der Vlist

Th. van Leeuwensingel 46
2811 BN Reeuwijk

Tel.: 06 - 538 969 53
Fax:0182-301341

www.p etervdvlist.nl
info(a)petervdvlist.nl

I Peter vd.Viist
SETONWERKEN

I
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Op zondag 29 januari was het zover; de 3de editie van
Reedeurp on Stage. Dit keer met het thema Jungle.
Om 12:30 uur moesten alle meiden in de zaal van
Gasterij Vergeer aanwezig zijn, die toen al omgetoverd
was in een ware Jungle. Om 13:30 gingen de deuren
open voor het publiek waar, om 14:00 het programma
begon met de openingsdans van de leidsters. Hierna
stelde presentator Daan de 3-koppige juryleden voor:
Monique Rijkenhuizen, Marleen van Leeuwen en
Maaike Verweij. Zij zijn alledrie meerdere jaren actief
geweest als dansmarieke. Na elke dans gaven zij hun
commentaar op de uitvoering, dans en kleding.
Alle vier de dansgroepen lieten deze middag hun
spetterende dansen zien. Naast de dansen van de
Twinkels.Vonkjes, Sterren en Vlammen was er ook een
dans ingestudeerd door de mini-kids, onder Leiding
van Bemadette Dorresteijn en llona Hoogeveen. Deze
mini-kids brachten in hun prachtige dierenkostuums,
wat natuurlijk helemaal bij het thema paste, hun

lungtedansten tonele.

In de pauze was er gelegenheid om met de zojuist
gearriveerde Jungledieren op de foto te gaan. Hieraan
ging een duidelijke uitleg van de eigenaren van deze
dieren vooraf. Er waren vogelspinnen, slangen,
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padden, een Gekko en schilpadden.
Na de pauze ging het programma door met
onder andere een optreden van Carlijn van Dam,
deelneemster van The Voice Of Reedeurp. Zij zong
het liedje;Samen voor altijd van Marco Borsato.
Leidsters Lisan en Sanne deden samen met René
van Dijk, Bart van Veen, William Olsthoorn en
Prins Jor een Glow-in-the-darkact. De zaal was
pikkedonker gemaakt en zij hadden hun kleding
volgeplakt met Glow-in-the-darksticks. Dit gaf
een heet gaaf effect terwijl zij hun dans uitvoerden.
Al met al was het een hete geslaagde middag.

Alle fotos en filmpjes van deze dag zijn te
vinden op de website van de Reedeurpenarren.
Aankomend jaar zal er geen Reedeurp on Stage
plaatsvinden, maar dan gaan wij weer als vanouds
met alle vier de dansgroepen deelnemen aan de
Intrada 2017. Deze zal op zondag 26 november
2017 georganiseerd worden in Zatencentrum de
Brug in Reeuwijk-Brug. Dit is voor ons natuurlijk
een thuiswedstrijd en we zullen er met z'n allen
voor zorgen dat de prijzen in Reedeurp blijven. Hou
de website van de carnaval in de gaten voor meer
informatie.
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Carnaval is leuk voor jong en oud, maar één carnavalsavond in het
jaar is het eigenlijk alleen leuk voor jong! Dit gaat natuurlijk over
jongerencamaval. Iedereen in de leeftijdscategorie vanaf groep
7t/m 15 jaar is dan hartstikke welkom om een avondje te komen
carnavallen. Dit jaar stond de avond in het thema van Sneeuwbal
Winterparty. Onze hulptroepen (Daphne Slappendel, Yorinde van
den Berg, Lotte van veen, Luuk van Leeuwen en Rik van der Werf)
zijn van te voren naar Jorinda van der Werf geweest en hebben
daar alle winterse spullen uitgezocht. Vrijdag 17 februari zijn we
's middags met z'n alien begonnen om de zaal tip-top in orde

te krijgen voor de winterparty. 's Avond hebben we eerst nog
met alle dansgroepen, Prins en hofdames gegeten en ook het
pakje wicky ontbrak niet. Om 20.00 uur stipt kwamen de eerste
winterse gasten al binnen druppelen. Bij binnenkomst werden
er kerstmutsen uitgedeeld, zodat iedereen er extra feestelijk uit
zag. Halverwege de avond waren van de meeste kerstmutsen
andere creaties gemaakt en aan het einde van de vond was vooral
de vloer rood, door alle kerstmutsen die er lagen, maar toch zag
het er wet feestelijk uit.

Je kon zien dat iedereen echt goed had nagedacht over de
outfits. Er liepen sneeuwpoppen, Heidi's, kunstschaatssters,
sterrenpakken, winterpenen en nog veel meer winterse creaties
rond. DJ Mitch heeft weer fantastisch gedraaid en er voor
gezorgd dat de voetjes van de vloer kwamen. Ook onze eigen
sterren hebben een fantastisch optreden gegeven. Uiteraard
nog even limbo-gedanst en een dancebattle gehouden wie de
beste trucjes/dansmoves had. Om 23.30 uur stonden de ouders
alweer op de stoep, uiteraard nog even een kleine polonaise met
de ouders gelopen. Daarna kwam er toch echt een einde aan de
sneeuwbat-winterparty. Het was weer een fantastische editie van
jongerencarnaval en wij willen iedereen bedanken die hier aan
nnee heeft geholpen. Jongerencarnaval voor volgend jaar is op 2
februari, dus zet hem vast in je agenda [als je in groep 7-8 zit t/m
15 jaar).
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EN HOFDAMES ZSERALDINA & DENIM

Mijn jaar als Jeugdprins "Prins Poot de 1ste'
Het was donderdag 8 december, een spannende ochtend. De
Prins en zijn hofdames kwamen de klas in. Vandaag was de dag
dat er lootjes werden getrokken wie de nieuwe Jeugdprins voor
het komende seizoen zou worden. Spannend, want ik wilde het
echt super graag! Alle namen van de groep werden op een briefje
geschreven en in de hoge hoed gedaan. Er klonk trommelgeroffel
in de klas. Wie o wie zou de nieuwe Jeugdprins van 2017 worden?
Ik had het niet verwacht maar ik hoopte het wel heel erg en ja
hoor Prins Jor de Eerste pakte het briefje met mijn naam er op.
Daan Poot werd er door de klas geroepen. YES!!!! Ik was heet blij
want hoe bijzonder is dit! Je kan maar 1x Jeugdprins worden en
ik zou het dit jaar zijn.

Maar wie zouden mijn hofdames worden?
Dat werd nog spannend. Eerst werd Zseraldina uit de hoge hoed
getrokken en daarna Denim. Toen mocht ik mijn moeder bellen.
Zij kon het niet geloven, ook mijn moedervond het fantastisch. Dit
zou een super carnavalsseizoen worden!

Begin januari kwam de Jeugdprinscommissie op een avond
langs. Ze vertelden mij wat er dit jaar van mij werd verwacht. Dit
was een hele hoop maar ik maakte mij er niet druk om. Het leek
mij alleen maar onwijs leuk. Daarna mocht ik het Prinsenpak
aantrekken. Zou het mij passen? Het zat mij als gegoten, alsof
het speciaal voor mij gemaakt was. Ik voelde me gelijk een Prins.
Toen mocht ik beslissen hoe ik als Prins genoemd wilde worden.
Deze keuze was snel gemaakt, namelijk: Prins Poot de 1ste.

Op 13 januari gingen wij op school de eerste officiële foto's
maken. Wij kleedden ons alle drie om en er werden toen heel
veel foto's gemaakt. Dit was leuk om te doen maar nog leuker
was het, dat we daarna alle groepen af gingen. De kinderen van
groep 1 en 2 waren aan het buitenspelen en kwamen direct naar
ons toe gerend. Ze dachten dat wij een echte Prins en prinsessen
waren. Zo schattig! Groep 3 viel helemaal stil, ze waren zo onder
de indruk van ons.

Het echte carnaval begon met hetjongerencarnaval. Eerst moest
ik weer heel veel keer op de foto. Ik geloof dat ik nog nooit zoveel
op de foto ben geweest. Tijdens het jongerencamaval werd ik
eerst officieel Jeugdprins gemaakt. Ik kreeg mijn jas, steek en staf
overhandigd. Dit jaar kreeg ik zelfs een staf met een persoonlijk
naamplaatje. Daarna mocht ik voorop in de polonaise en was
het feest echt begonnen. Het was een zeer gezellige avond. Mijn
vader en ik vonden alleen wel dat het heel vroeg was afgelopen

dus toen iedereen weg was vroegen wij nog een nummer aan bij
de DJ, en nog 1, en nog 1, en nog 1. Met de raad van 11 hebben
we nog heet lang polonaise gelopen. Het allerleukste was dat we
daarna een supersnelle polonaise gingen lopen en iedereen viel
toen op de grond. Het ging geloof ik iets te snel voor de raad van
n.

De dag daarna was het 55+ carnaval. Het was heel druk en er
kwam zelfs een artiest. Ik kende deze artiest niet, maar ik heb
wel met haar op het podium gedanst.
Na dit gezellige weekend had ik nog een drukke week voor de
boeg. Dinsdagavond gingen we bij de Welpen en Kabouters langs.
Dit werd natuurlijk 1 grote polonaise. We hebben veel gedanst en
de confetti zat overal.
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Woensdagochtend was het 1 groot carnavalsfeest op school.
We begonnen de ochtend met een dans die we met heel de klas
hadden ingestudeerd. Waanzinnig leuk om te doen. Daarna gingen
we met heel de school het spel: Ik hou van Holland spelen. Ik en
mijn hofdames werden de teamcaptains en iedere groep mocht
een spel met ons spelen. In de pauze wilde mijn neefje Wiek met
mij op de foto. Juf Lenneke maakte de foto. Dit was meerdere
kinderen op gevallen en daarna stond er een rij met kinderen die
allemaal met mij op de foto wilde.
's Middags gingen we met groep 8 onze carnavalskar maken.

Vrijdagavond gingen we bij de Bevers langs. Dit vond ik heel
leuk omdat mijn broertje hier ook bij zit. Alle Bevertjes wilden
aan mij zitten en ik had heel de avond heel veel aandacht van die
kleintjes. We gingen ook nog de stopdans en stoelendans doen en
natuurlijk weer de polonaise.
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Toen was het zover. Het grote carnaval begon. De kar was af en
onwijs mooi geworden. Ons thema van dit jaar was "winter".
's Morgens moesten we verzamelen bij onze kan Eerst werd
het grote carnaval officieel geopend. Daarna gingen we op
weg. De optocht begon.... Wat was dit geweldig! Al die mensen
die langs de weg stonden te zwaaien. Eén groot feest! Dit was
fantastisch om mee te mogen maken met de klas. Ik werd zelfs
geïnterviewd door ReBo-nieuws.

Op het dorp aangekomen mochten wij met onze kar voorop
rijden. De kinderoptocht kwam achter ons aan. Na de
optocht mochten ik en mijn hoffies de prijzen uitreiken van
de jeugdoptocht en daarna gingen we de zaal in voor het
kindercarnaval. Er waren allemaal spelletjes en natuurlijk het
rad van fortuin. Na het kindercamaval wilde ik nog steeds niet
naar huis en heb ik buiten nog staan dansen op het podiunn. Ik
was pas heel laat 's avonds thuis.

Zondag, de kerkmis. De kerk was helemaal vol. Er werd
gezongen en ik mocht nog een stukje voorlezen. Daarna gingen
we de zaal in voor het gezinscarnaval. We mochten de middag
openen met onze groep-8-dans. Mijn broertje had mij deze
dans zo vaak thuis zien oefenen, dat hij er spontaan naast kwam
staan en ook mee ging doen. Het werd weer een gezellige
middag en het ging veel te snel voorbij. Want aan het einde van
de middag moest ik mijn steek, jas en staf weer inleveren. Wat
vond ik dit jammer. Ik heb het zo vreselijk naar mijn zin gehad
dit carnavalsseizoen en baalde er een beetje van dat het at weer
voorbij was. Ik kreeg wel een hele mooie foto als aandenken.
l k heb genoten va n dit fantastische ca rnavalsjaar als Jeugdprins.
Wat was dit leuk om met mijn hoffies Zseraldina en Denim en
natuurlijk de raad van groep 8 mee te mogen maken.

Ik wil graag iedereen onwijs bedanken die mee heeft geholpen
aan mijn fantastische Prinsenjaar. In het bijzonder bedank ik
toch nog even de Jeugdprinscommissie, bedankt meiden, wat
een werk hebben jullie verricht!

'd-

. i \ ?
r

De loting: Op 8 December zaten we in de klas en iedereen was at
helemaal druk, omdat er die dag werd geloot voorjeugdhofdames
& de Jeugdprins. Gelukkig hoefden we niet lang in spanning te
zitten, rond 10 uur kwamen Prins Jor de 1 ste. hofdame Michelle
en Pauline van de jeugdcommissie de klas binnen. Eindelijk
werd er geloot... (tromgeroffel) Jaaaaaa, Prins Daan en reserve
Prins Vince en toen de hofdames yeaaaaah, de 1e hofdame was
Zseratdina Verkerk!" En daarna Denim van der Linden!" Reserve
hofdame Carmen. We waren echt suuuuuuuuuu u uper blij! Hadden
het totaal niet verwacht! We mochten onze moeders bellen en
daarna gingen we in polonaise een rondje door de school

Ĥ
y^

"^

J3
M.

lï'

Een paar weken later gingen we naar Rotterdam om jurken te
bekijken met onze moeders. We hebben heel lang gezocht en
het was geen makkelijke keus, maar uiteindelijk hadden we
onze droomjurk gevonden! De moeder van Zseratdina haalde
nog een prank uit. Ze appte naar onze groepsapp van Jeugdprins
& hofdames een foto van ons in een andere jurk en zei dat dit
hem was. LOL..... Dat was wet geinig, iedereen trapte erin. Maar
toen we uiteindelijk een foto appten met de echte jurk waren we
er toch met zijn allen wel van overtuigd dat dit de JURK was. Zo
mooiiiiiiiiii! We hadden ook al een tiara, een jasje en schoentjes
voor bij de jurk. ledere keer dat we de jurk aan hadden, voelden
we ons echt als prinsessen.

OD 12 januari was het dan zover en mochten we voor de eerste
keer echt onze jurk aan. Wat waren we zenuwachtig! Maar het
was erg leuk. Het werden mooie foto's en we vonden het jammer
dat de jurk weer uit moest. Maar eerst mochten we onze jurken
aan de klas laten zien en het was echt een superleuk en bijzonder
moment!! De rest van de klas was ook era enthousiast

Op 8 Februari hadden we met de hete klas een interview. Een heel
spannend moment, wat zou er aan ons gevraagd worden??? En
konden we daar antwoord op geven??? Het was wet jammer dat
we niet in onze prinsessenjurk op de foto mochten, maar nog een
paar nachtjes hierover dromen en dan is het eindelijk zover.

17 februari, wat een feest. Eerst eten met de dansmariekes,
daarna de fotoshoot. met klas en familie. En toen feesten. het dak
aina eraf. het 1e feest met de klas. en dat was echt suoer leuk!!
Het was veel te snel om. We hadden ook een TOD DJ!

Op 18 februari was daar alweer het tweede feest. Ook heel erg
leuk. Zseraldina had vandaag haar eerste dubbelrol. Van hofdame
naar Vonkje en weer terug, maar dit ging hartstikke goed. Ook

mochten we nog rond met een hapje.
In die week daarna hadden we het erg druk, maar wat hebben we
genoten. We hebben twee keer bij de scouting gefeest, generale
voor de carnavalsmis, carnaval op school gevierd, waar we scores
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bijhielden van de spelletjes. En geholpen met het versieren van
onze groep-8-kar. Wauwwww die was vet!!! Het thema was ICE!!!
Ook hebben we vaak onze dans gedaan met de klas. Het was een
andere dans dan normaal, maar wel erg gezellig. Wij mochten
ook vooraan dansen. De dans was goed voorbereid en de dansjuf
van Denim heeft het ons geleerd

gezinscamaval. Genieten maar ook dit was weer veel te snel om
De steek bij Daan werd afgenomen en dat was het dan. We kregen
ook nog een cadeautje. Jammer het is voorbij. Jeugdcommissie
DANKJEWEL voor de begeleiding van ons, jullie zijn TOP !!!
Maar eigenlijk... was het allerleukste van hofdame zijn de jurk
draaen!

Een alaafffffffff groet van jeugdhofdame Denim & Zseratdina25 februari één van de leukste dingen, wat waren we echt super
trots op onze groep-8-kar. Zeker ook dat alle kleine kinderen Ps: gelukkig hadden we op 21 mei nog een gezellige middag(vooral) heet erg naar je opkeken en allemaal mensen naar je bij Prins Jor de eerste met alle prijswinnaars van Het Rad vanzwaaiden. En daa rbij was het dubbel feest want Zseratdina was Fortuin. Helaas alleen niet in onze jurk.ook nog jarig. Een verjaardag om nooit te vergeten, 's Middags op
het plein mochten wij de jeugdprijzen uitreiken. En wat gaaf, de
eerste prijs was voor het broertje van Zseraldina. Denim mocht
hem de prijs overhandigen. FEESTEN!
Hierna de zaal in voorkindercamaval, optreden, prijzen uitreiken, N ï1 ^polonaise, we bleven gaan. Niet moe te krijgen

26 februari en weer door... Eerst naar de kerk. Een bijzondere
dienst waarbij wij ook een stukje moesten voorlezen. En daarbij
weer de dubbelrol van Zseratdina. nu niet dansen met De
Vonkjes maar zingen met De Vonkjes. Hierna naar de zaal voor
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Groeten uit.
BOSKOOP!
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Voor al uw feestelijke aangelegenheden!I
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Gasterij Vergeer is niet alleen geschikt voor Carnaval, maar ook voor alle andere
feestelijke aangelegenheden. Wil je een huwelijk, verjaardag, jubileum, of bedrijfsfeest
vieren, ook dat kan allemaal in onze feestzaal.

Is er iets te vieren, maar doe je dat liever thuis of op een andere locatie? Geen
probleem. Onze cateringservice levert alles op locatie, van aankleding, buffetten,
diners, feesten tot bedienend personeel.

Gasterjj Vergeer biedt met het restaurant HAPPZ en de bar Roadhouse ook de
mogelijkheid voor een gezellig avondje uit.

t-\" C:)

ecWaar het Carnaval thuis is!"
RESTAURANT

Gasténj Vergeer

Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk - Tel. 0182-394 321 - info@gasterijvergeer.nl - www.gasterijvergeer.nl
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'Reedeurp in beweging', dat was het thema van dit jaar tijdens 55+
carnaval. Het thema zegt eigenlijk al genoeg, het was een middag
waar letterlijk de voetjes van de vloer kwamen en menig persoon
de volgende dag spierpijn heeft gehad. Verschillende soorten
sporten zijn deze middag gepasseerd waarbij ook de Vlammen,
Sterren, Vonkjes en Twinkels weer hun mooiste dansoptredens
hebben laten zien!

De middag werd geopend door onze eigen Otga Commandeur
met haar crew, welke de zaal opwarmde. Nadat alle heupen,
kunst-knieën en armen waren opgewarmd kon het programma
van de middag beginnen! Nadat Prins Jor de 1e en zijn hofdames
de rede hadden voorgelezen kwamen de paardrijdsters op het
podium, die met hun benen een indrukwekkende, maar vooral
verwarrende, optreden gaven. Van paardensport gingen we over
naar het Reedeurp sportjoumaat, waarbij de zaal op de hoogte
werd gebracht van het laatste sportnieuws in Reeuwijk. Van de
Snertloop tot Lattenbrekers, van fietstocht "de Laura" tot het
Reedeurp Open tennis toernooi, alles kwam voorbij.
Tussen de acts door waren er ook optredens van de Prins en zijn
hofdames en van de familie van de Prins en hofdames die door

verschillende medleys er een swingende middag van maakten.
Daarnaast gaf Imca Marina een optreden met bekende nummers
zoals Bella Italia en Viva Espana.
Het programma eindigde met de synchroonzwemmers. En niet
zomaar synchroonzwemmers, maar DE nationaal kampioenen.
Zij gaven in hun spido's een spetterend synchroon zwem act,
welke iedereen versteld deed staan.
Toen het programma was afgelopen, was er ruimte voor een
borrel, een praatje en een dansje. Het was een leuke middag
waarbij één ding heel duidelijk is geworden: Wat een (sport)tatent
heeft Reedeurp!
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't Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
Wie vangt die Orde van de Reedeurpenarren, wie kan er zo goed
vissen? Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan,
Naarwie zal dit jaar deze prachtige ereprijs gaan? We zijn opzoek
naar een Reedeurper van het eerste uur, Een gedreven persoon,
zeer precies en zeer secuur. Bracht als voormalig medewerker
van Voorn & de Koning een lichtpuntje in vete bedrijven en in
menig woning. Daarna zocht hij het wat hogerop, en ging werken
bij een liftenbouwer: een pn'ma job.

Wat weinig mensen kunnen zeggen en weinig mensen weten:
Niet alleen hij... maar ook zijn 2 broers hebben in de Raad van Elf
gezeten! Samen met broers Leo en Herman in de beginjaren van
de Raad; er werd pionierswerk verricht, maar wat te denken van
zijn zussen Ans en Anneties: die hebben nota bene de vlammen
opgericht! Kortom zijn hele familie was bij de groei en bloei der
Reedeurpenarren betrokken, zo van ouwejongenskrentenbrood,
niet zeuren niet mokken.
Maar tijden veranderen en ook onze winnaar ging hierin mee,
Maakt tegenwoordig filmpjes van alle belangrijke Reedeurpse
evenementen, en hup... op de camavalssite en opYoutube ermee!
Er stroomt waar Reedeurper bloed door zijn aderen, en je kunt
hem bijna voor alles benaderen. Zo onderhoudt hij de contacten
tussen de gemeente en onze carnavalsvereniging en coördineert
hij de verkeersregelaars tijdens de optocht en gaan we, niet
onbelangrijk, altijd in de goede richting!

Is getrouwd met Trees zijn lieve schat. Kinderen: Stefan, Wouter
en Dana, Ronald en Priscilta, kleinkinderen Quin en Xem.. zo dan
hebben we ze allemaal gehad.

Ja mensen, als het nou nog niet begint te dagen,
Ik denk dat het tijd wordt om de beste man naar voren te vragen.
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, Reedeurper in hart en nieren, hij kwam zeer
goed uit de verf,

De Orde Der Reedeurpenarren gaat dit jaar naar niemand minder
dan.............Wiro van der Werf!!
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WIRO VAK DER WERF
—^<a-—— —• In^



^s cy

^ J^^/^ WADDINXVEEN
LINDHOUTSTUCADOORSBEDRUF.NL
Tel.0182-745384
Mob. 06-26126507

TRADITIONEEL STUCWERK

SPUITWERK

SPACIITELPUTZ

SAUSWERK

LIJST EN ORNAMENTWERK

BUITENGEVELS

ummix
Licht & Geluid

Met Carnaval leveren wij grote geluidssets...

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

Lummix Licht & Geluid
Rick van Noort
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Verhuur van professionele licht,
geluids en beeldapparatuur
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T: 06 30 00 76 01
www.lummix.nl • E: info@lummix.nl
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Wttiaya Koeriers
Sneltransport - Koeltransport

BROODJE
^

[ KROKET }
€1,00 k.*.'i

ALLEEN TIJDENS CARNAVAL

^_^
BB

BROODJE
f FRIKANDEL }

€1,00
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^ALLEEN TIJDENS CARNAVAL

Voor u een probleem?^_^

Kwalitaria Miereakker
Miereakker30B • Reeuwijk • 0182 769249

Kwalitaria Zus & Zo
Koningin Wilhelminastraat 67 • Reeuwijk • 0182300030

reedeurp.nl |34
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De grote carnavalsoptocht telde maar liefst 43 karren en loopgroepen met in totaal ruim 625
deelnemers. Ook de jongste Reedeurpenarren waren dit jaar goed vertegenwoordigd in de
steeds groter wordende jeugdoptocht met dit jaar welgeteld 69 deelnemers. Gelukkig waren
er ook nog enkele Reedeurpenarren en andere enthousiaste toeschouwers die niet deelnamen
aan de optocht. Zo bleef er ook nog publiek over om de uitbundige stoet te aanschouwen.
Mogelijk had het met onze Prins Jor te maken, maar ook in Reeuwijk-brug was het publiek goed
vertegenwoordigd.

Voorafgaand aan de optocht had de optochtcommissie in verschillende schuren in Reeuwijk en
omstreken (onder anderen Bodegraven en Boskoop) al gezien dat er weer hard gewerkt werd
aan mooie creaties. Her en der zijn er gelukkig steeds meer fanatiekelingen die het vakkundige
papiermaché- en vrolijke verfwerk niet uit de weg gaan. Zo blijft de optocht een feest om naar
te kijken. De optochtcommissie kijkt dan ook al weer uit naar de creaties voor komend jaar! En
last but not least; Dennis den Hartog komt de optochtcommissie versterken. Met deze nieuwe
aanwinst moet de optocht komend jaar helemaal goed uit de verf komen



26 NOVEMBER
INTBADA

WE DOEN WEER MEE! EN NOG
LEUKER: DE INTRADA IS DIT JAAR IN

ONS MOOIE DORP! TOT DAN!

16 DECEMBER
KERSTOAIA

DE MOOIE JURKJES EN NETTE
PAKKEN MOGEN WEER UIT DE KAST.

KOMOPJEKERSTBEST!
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