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Carnavalsseizoen 2017-2018 is alweer ten einde. We staan 
aan de vooravond van het nieuwe seizoen met als één van 
de belangrijkste avonden de Pronkzitting. Wie o wie zijn de 
nieuwe Prins en Hofdames??? Of worden we verrast door 
een Prinses? Als u ook zo benieuwd bent, kom dan naar de 
Pronkzitting op 10 november, uiteraard in Gasterij Vergeer.

Voordat we aan het nieuwe seizoen beginnen kunt u met 
dit mooie magazine nog even nagenieten van het afgelopen 
seizoen! Vanuit het bestuur kunnen we weer terugblikken op 
een mooi jaar. Wat hebben we weer een hoop leuke feesten 
met elkaar gevierd. Van elk feest ziet u in beeld en tekst de 
hoogtepunten.

Op deze plaats willen we graag al onze vrijwilligers bedanken 
voor hun bijdrage. U ziet dat we niet zonder hen kunnen aan 
het grote aantal commissies op de volgende pagina’s. Naast 

Op vrijdag 18 mei 2018 vond de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering plaats. Een belangrijke vergadering, waarin de 
leden kunnen meepraten over de onderwerpen die het bestuur 
bezighoudt. Een belangrijke avond voor de toekomst van de 
vereniging dus! Dit zijn de onderwerpen die besproken zijn tijdens 
de ALV:

1. 21.30 uur: Opening door Daan van Leeuwen.
2. Wijziging bestuursleden.
3. AVG privacywetgeving.
4. Financieel jaaroverzicht.
5.  Stellingen.
6.  Rondvraag/opmerkingen.
7. Hoogtepunten van de Prins en Hofdames.

Het uigebreide verslag van alle boven genoemde punten kunt u 
terug lezen op onze website. www.reedeurp.nl Zet de volgende 
ledenvergadering vast in je agenda en wees erbij!

deze zichtbare vrijwilligers zijn er nog vele vrijwilligers die 
elk hun eigen bijdrage leveren. Zonder al deze vrijwilligers en 
zonder alle feestgangers op de avonden zou het carnaval niet 
zo’n groot succes zijn. Dus nogmaals bedankt!

We zien u graag komend seizoen op één of meer van onze 
feesten en natuurlijk bij de Algemene Ledenvergadering.

Veel leesplezier.
Alaafff!!

Het bestuur,
Charles Stoopman, Daan van der Wolf, André Vergeer,
Daan van Leeuwen, Raymon van Dijk, Laura van Delft,
Leonie Bitter, Tanneke Vlieger, Patricia Spa en Jordy van 
Oostwaard.

LEDENVERGADERING
NOTULEN 18-05-2018 

10 MEI 2019 
LEDENVERGADERING

VERGADERING MET AANSLUITEND EEN 
GEZELLIGE PUBQUIZ IN DE KROEG. 

KOM JIJ OOK?

51

53
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HOFDAMES 
Jorinda: Donderdagavond 21 september. Nadat ik, later dan 
normaal, terugkwam van trainen bij RVC wilde ik net gaan 
zitten toen Laura, Daan en Patricia voor de deur stonden. Met 
een bonzend hart deed ik open. Na een uur praten over eigenlijk 
helemaal niks, zonder dat de gordijnen dichtgeschoven werden 
(best handig als je in Bodegraven woont), kwam de vraag of er nog 
iets op mijn bucketlist gezet kon worden… Dan weet je eigenlijk 
wel genoeg en mijn antwoord was natuurlijk ‘’Ja, laten we dat 
doen’’! Een slapeloos weekend volgde… We moesten immers 
bedenken hoe we Nathalie met een smoes naar Bodegraven 
konden lokken! 

Nathalie: Zondagmiddag op een terrasje in Breda. Een appje van 
Jorinda. ‘’Naath, hoe laat zijn jullie thuis dinsdag?’’ Ik: ‘’Ergens in 
de middag. Hoezo?’’ Jorinda: ‘’Dan moet je de avond ff vrijhouden. 
Gaan we ff wat leuks doen. Een verrassing.’’ Ik: ‘’Je weet dat ik 
daar niet van hou.’’ Jorinda: ‘’Maakt niet uit. Wordt heel leuk...’’ 
Ik: ‘’Okay dan maar...’’

Dinsdag uit werk kwam Jorinda me halen. We reden naar 
Bodegraven waar een pan macaroni op ons wachtte. Om 19:00 
uur gingen we weg. Okay. Na ‘t eten ff een peukie. Jas aan. De 
deurbel gaat. Laura komt binnen en komt een pasje van ‘Ter Stal’ 
terugbrengen. Hmmm… raar, maar prima. Ze vraagt me hoe de 
vakantie in Frankrijk is geweest. Ondertussen beginnen er toch 
wat radertjes te draaien. Dubbele verhalen in m’n hoofd gaan 
niet samen. Dus het klopt van geen kant. En ik sla helemaal vast 
als ook Daan van der Wolf binnenkomt. Het zal toch niet?! Tijd 
voor nog een peukie. Daan en Laura zien mij niet staan. Jorinda 
ziet mij wel, maar die beantwoordt al mijn gezichtsuitdrukkingen 
niet. Okay, ff in de reset. Naar binnen en gaan zitten. Kopje koffie 
erbij. Praten over koetjes en kalfjes. Totdat Jorinda aan mij vraagt 
of ik 11 november met haar op het podium wil staan in een mooie 
jurk. Nou dat wil ik natuurlijk wel!!! 

Nadat Laura en Daan weg zijn gegaan hebben we elkaar vast 
gepakt en gedanst door de kamer. En dan gaat het al beginnen. 
Smoesjes verzinnen. Wat hebben we deze avond gedaan? Een 
verwenavond. Maskertjes op ons gezicht gesmeerd en foto’s 
gemaakt als bewijs. ‘s Avonds in bed kon ik de slaap niet vatten. 
Wouter kwam thuis van een vergadering van de ABC-commissie. 
En hij vroeg of ik zenuwachtig was voor de volgende dag, want ik 
zou een dag mee gaan lopen in een andere kapsalon. Ja daar was 
ik zenuwachtig om... Heel de week aan ‘t appen met Jorinda. Dat 
doen zussen altijd... 

Die zondag zijn we gelijk met Jorinda, Laura en Patricia onze 
droomjurken gaan shoppen! ‘Say Yes To The Dress’ en onze 
droomjurk was binnen! Het enige wat nog ontbrak was onze 
Prins... Maar ze wilden geen hintje loslaten. 

Vlak voor de Pronkzitting mochten we dan eindelijk onze Prins 
ontmoeten. Na heel wat gissen hadden we bedacht dat Jeroen 
van Leeuwen wel eens onze Prins zou kunnen worden. Niet 
wetende dat hij even later dan ook echt de woonkamer in kwam. 
WAT GAAF!!! Met Jeroen als onze Prins kan dit carnavalsjaar niet 
meer stuk!

PRINS
Hoe het allemaal begon…….
Woensdagmiddag 18 oktober 2017, telefoon. Daan van Leeuwen. 
‘’Hallo Jeroen, even een vraag. Ik wil graag een bieropener laten 
maken, kan jij dat?’’ ‘’Op zich wel Daan, maar eigenlijk moet je 
daar een metaalsnijmachine voor hebben maar die heb ik niet.’’ 
‘’Oké…maar kan ik het toch even uit komen leggen vanavond?’’

Circa 8 uur ‘s avonds, ik ben in de loods bezig. Er komt een auto de 
werft op. O ja klopt, Daan van Leeuwen zou nog even langskomen! 
Toevallig was Daan van der Wolf er ook bij… ‘’Bakkie jongens?’’ 
‘’Ja, laten we maar doen…’’ Ondertussen pak ik een kladblok en 
geef ‘m aan Daan… ‘’Maak ff een schets van de opener die je wilt 
hebben!’’

Inmiddels hadden we de koffie op. Een half uur verder… Praatje over 
van alles, maar geen schets! Toen zei Daan van der Wolf: ‘’Zullen 
we maar een biertje doen?’’ Aha! Ja ja, ik weet wel waarvoor jullie 
komen, maar wat vind ik dat klote zeg! Waarom nou dit jaar… Het 
komt echt voor geen meter uit! ‘’Hoezo niet?’’ vroegen Daan en 
Daan. ‘’Nou, momenteel heb ik erg veel druktes met het bedrijf 
en ik ga begin december een paar weken naar Nieuw-Zeeland, 
dus het is allemaal gek zat.’’ ‘’Dat is nou jammer!’’ roepen beide 
Daanen, ‘’weet je het wel zeker??’’ ‘’Nogmaals, ik vind het echt 
klote, ik zou het super vinden maar het komt gewoon niet uit. 
Ik hoop niet dat ik m’n kruit nu verschiet, maar dit jaar wordt 
‘m niet. Joh, ik heb het er vanmorgen nog met Ciska overgehad, 
vanaf begin december doen we ff mak aan.’’ ‘’Oke duidelijk, dit 
hebben we nog nooit gehad, weet je nog iemand anders…?’’ Afijn, 
binnen een uur waren de mannen (zonder biertje) weer weg.

Later die avond toen Ciska thuis kwam van de tennis zei ik: ‘’Er 
is nog bezoek geweest…. Of ik Prins wil worden, maar ik heb nee 
gezegd!’’ ‘’O,  heb je echt nee gezegd?’’
Ja, ik vind het momenteel allemaal ff druk zat … M’n hoofd staat er 

PRINS JEROEN STAAL VAN REEDEURP
HOFDAMES NATHALIE & JORINDA
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niet naar…’’ Dat gesprek ging nog een 
tijdje door…Toen bleef het stil… ‘’Weet je 
het wel zeker Jeroen? Je vindt het al jaren 
zó gaaf, en nu zeg je nee…’’ Twijfel… ‘’Ja, 
misschien heb je wel gelijk ja… Mijn kinderen 
hebben er een leuke leeftijd voor, mijn moeder en 
mijn schoonouders kunnen het nog beleven en ja het 
lijkt me ook super om het te zijn!” 

Inmiddels was het 2 uur ‘s nachts, en Ciska zei: ‘’Bel Daan 
anders nog op!’’ ‘’Nee, ik slaap er nog ff over en dan bel ik 
morgenochtend wel…’’ Slapen kwam er eigenlijk nauwelijks 
nog van… Maar de volgende ochtend heb ik Daan gebeld met 
de vraag “heb je al een bieropener?” ‘’Nee, die heb ik nog niet!’’ 
‘’O, dat is mooi, kom nog maar ff langs!’’ Zo gezegd zo gedaan. Daan 
en Charles waren er om 9 uur ‘s morgens en gaven me een hand. 
‘’Gefeliciteerd!!!’’

Toen begon het allemaal, op naar het moment dat ik m’n Hoffies zou 
ontmoeten… Wie zouden het zijn?! Na een dag vol hints via de app was 
het zo ver. Het bleken 2 toppers te zijn, van die mooie lange blonde 
meiden waar ik me prima tussen voelde. Nathalie en Jorinda kende ik 
wel, maar ik moest tussendoor toch even vragen of ze zussen waren… 
Nou, inmiddels weet ik dat hoor! Wat hebben we het superleuk gehad 
met elkaar!

Dan komt de Pronkzitting, zoals elk jaar voor de pauze naar de zaal 
om Fleur te zien dansen, en in de pauze naar Barry om met m’n 
maten ff een bakkie te doen. Elk jaar als ik dan wegliep, hoorde je 
verschillende mensen roepen: ”Zo, ga je je pak aandoen?” en elk jaar 
zei ik ja…dus nu ook!! 

Na ontsnapt te zijn bij Barry, snel naar Gabriëls waar mijn familie 
al was. Tussendoor vernam ik inmiddels dat mijn zwagers Prins 
in Boskoop waren. Toen vermomd naar de zaal, eerst werden mijn 
Hoffies onthuld en toen mocht ik. 

Wat een geweldig moment, ik kon die zaal wel opvreten!! 
Echt fantastisch!! De rest van de avond heb ik enorm genoten 
en ook alle leuke reacties waren geweldig.
Bedankt allemaal dat ik dit zo heb mogen beleven!!!

PRINS EN HOFFIES
Nadat we 1,5 week eerder aan elkaar waren voorgesteld 
begon het echte feest na de pauze van de Pronkzitting. Wat 
een overweldigende reacties toen iedereen eindelijk mocht 
weten dat wij het Prinsenkoppel van dit seizoen mochten 
zijn! Na weinig uurtjes slapen en nog vol met adrenaline 
hebben wij op zondag ons seizoen ingedronken en getoost 
op een onvergetelijk jaar. Dit feest duurde wat langer dan 
normaal… volgens Dolf waren ze begonnen met het aan 2 
kanten asfalteren van de Reewal en kon niemand eerder weg 
dan dat het asfalt was opgedroogd.

Op 26 november hebben wij onze 4 dansgroepen aange-
moedigd tijdens de Intrada. Dit jaar was het een thuis 
wedstrijd, omdat het georganiseerd werd in Zalencentrum 
De Brug. Zelfs de Prinsen van Boskoop, Kanarie & Pauw 
waren hierbij aanwezig. 

Het volgende feest dat op de agenda stond was Kerstgala. 
Dit jaar een weekje vervroegd, omdat er zo nodig iemand op 
vakantie moest… De meeste Reedeurpenarren hadden hun 
beste pak aangetrokken. Een avond vol liefde, warmte en 
geluk want Robert (Toine) ten Brink had z´n liefdescaravan 
in Reedeurp neergezet. Verschillende liefdesboodschappen 
werden op het witte doek afgespeeld en nieuwe liefdes 
bloeiden op. 

In het nieuwe jaar konden we ons meteen opmaken voor het 
jaarlijkse skifeest; de Lattenbrekers. De bestemming was 
wederom Westendorf, waar de meeste Lattenbrekers de 
weg wel wisten. Eenmaal aangekomen was het ontbijten, 
skikleren aan en de piste op! Na een prachtig après-skifeest 
in de Karatbar volgde diezelfde avond nog het Tirolerfeest 
in de eetzaal. De stoelen gingen al snel aan de kant voor 
een echte Tirolerdans… uiteraard ingestudeerd ;-) De 
weersomstandigheden waren het hele weekend geweldig, 
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wat leidde tot vele mooie momenten, zowel voor de skiërs op de 
piste als de wandelaars in het dal. Sommige hebben zelfs nog een 
tocht gemaakt in een echte arreslee, wat door de vele sneeuw 
goed te doen was. De groep was dit jaar heel gevarieerd en 
gemiddeld 10 jaar ouder dan de afgelopen jaren. Mede daardoor 
bestond de sleeploeg de laatste dag uit 35 man, terwijl deze 
ploeg de vorige dagen uit 15 man bestond. Kortom… het was een 
fantastisch weekend voor jong en oud. Het leek wel één grote 
familie!

We hadden 6 dagen om bij te komen en het volgende feest stond 
alweer voor de deur; Thema-avond. Het thema dit jaar werd pas 
om 15:00 uur diezelfde middag bekend gemaakt: Slaapfeestje. Wij 
hadden toevallig onze onesies al klaarliggen, terwijl anderen de 
slaapkamer overhoop moesten gooien op zoek naar zijn of haar 
allerhipste pyjama. Onze vriendinnen zich hadden omgetoverd tot 
zwanen. Na een schunnig slaapverhaaltje, voorgelezen door Rob 
van Amsterdam, waarvan menigeen rode oortjes kreeg, ging de 
band tot in de late uurtjes door.

Nadat we in december op school zijn geweest om de Jeugdprins 
en Jeugdhofdames te kiezen, mochten we vrijdagavond 2 februari 
met hen feest vieren bij jongerencarnaval. Dj Mitch zorgde ervoor 
dat de voetjes van de vloer gingen! De volgende dag mochten we 
weer in ons pak en onze jurken voor de 55+carnaval. Een middag 
vol met verrassingen voor ons. Allereerst onze families die met 
elkaar een dans in hadden gestudeerd. Daarna de kinderen 
van onze Prins die in de kledij tevoorschijn kwamen van 33 jaar 
geleden, toen Jeroen jeugdprins was. En daarna ook nog onze 
vriendinnen die in het Disney thema een stuk hebben gedanst. 
Fantastisch! En onze 3 Toppers die op ‘t einde de zaal op stelten 
zetten. En laten we niet vergeten onze eigen act! Hiervoor hebben 
we wéken geoefend. Elvis, Queen en Grease waren door elkaar 
gemixt. Superleuk maar ook spannend om te doen. We hadden 
alledrie een glimlach van oor tot oor die middag. Daarna hebben 
we een klein feestje gevierd in de kroeg. We hadden de familie 
opgehaald bij moeder Toos thuis, waar ze met elkaar een eigen 
feest aan het vieren waren. Na een lekker bakkie koffie gingen we 
door naar Jeanscarnaval bij de buren in Boskoop. Ook daar lieten 
onze 3 Toppers even zien wat een eigen inbreng inhoudt! Vrijdag 
voor groot carnaval hebben we carnaval gevierd op Dorpschool 
De Bron, waar we samen met alle kinderen en de Raad polonaise 
hebben gelopen en mee hebben gedaan aan de leuke activiteiten 
die door de hele school te doen waren. ‘s Avonds zijn we ook 
nog even bij de scouting langs geweest om daar nog even aan te 
sluiten in de polonaise. Aansluitend zijn we met President Daan 
als onze privéchauffeur heel veel karren langsgegaan, terwijl er 
ondertussen een grote STALEN pop in de tuin van de Prins werd 
neergezet door zijn vrienden. Met een prachtige …. vlag in de nok.  
Na ook nu weer weinig uurtjes slapen, was het tijd voor de 

optocht der optochten van boven de rivieren! Met een fantastische 
opening waar de Prins het lasapparaat maar niet aan de praat 
kreeg, terwijl de Raad hun Steek inwisselde voor een laskap, 
waren daar gelukkig de vrienden van de Prins.  Zij zorgden er 
uiteindelijk met hout voor dat het 11 over 11 werd en we van start 
konden gaan met heel veel prachtige karren en loopgroepen. 
Het was een prachtige zonovergoten dag, waar we volop van 
iedereen hebben genoten.  De prijsuitreiking, het kindercarnaval, 
‘s middags op het plein en ‘s avonds in de zaal: óveral was het één 
groot feest. 

Alle indrukken van afgelopen tijd hadden ervoor gezorgd dat 
vooral onze Prins metaalmoe was geworden. Een mooi moment 
om op te laden tijdens de Kerkmis op zondagmorgen. De kerk 
was het “oplaadpunt”, het thema van deze carnavalsmis. Van 
metaalmoe naar ijzersterk, het was een prachtig in elkaar 
gezette mis met wederom een bomvolle kerk.  Van de kerk door 
naar Amicitia waar het gezinscarnaval in volle gang was. Ook 
dit was een hele gezellig middag voor de allerkleinsten onder 
ons. Na een kort bezoek aan de Kaag gingen we door naar het 
Boerenkoolfeest in Boskoop, waar het feest al volop gaande was. 
Omdat het daar één grote ´´bagger(beugel)bende´´ was, zijn we 
bijtijds weer vertrokken. Via Bodegraven, bij Hoffie Jor, gingen 
we even een bakkie koffie drinken en droge schoenen aandoen 
om vervolgens in Reedeurp verder te gaan met opnieuw een 
onvergetelijke avond. Op deze avond mochten we om 00:00 uur 
ons pak en onze jurken uitdoen. Onze vrienden hadden voor een 
passende outfit gezorgd! 

De maandagmiddag stond in het teken van het schuurfeest. Het 
plein voor de schuur van de Prins stond al snel bomvol fietsen. Ook 
kwam al snel een 10 meter lang ´´sterk STAALTJE H-Bint ons´´ 
de schuur binnen. Daarna door naar Amicitia waar het ´´Dweilen 
met de keuken open´´ georganiseerd was. Nieuw deze avond 
was het verrijdbare podium. Een toneel voor al onze Reedeurpse 
artiesten die nu niet meer normaal over straat kunnen.  Iedereen 
stond op de tafels en banken. Het was wederom een gezellige 
avond.  

De dikke Dinsdag, voor sommige net een dag te veel… Er was een 
heuse ‘tropical party’ georganiseerd met ‘tropical’ temperaturen. 
Het volleyballen was daarin helemaal gepast. Met blote voetjes in 
het zand een balletje overtikken. Later op de avond op het liedje 
´´vrienden voor het leven´´ kwamen al onze vrienden op het 
podium, wat natuurlijk ook weer een moment was om nooit meer 
te vergeten. Wat was het fantastisch en wat hebben we genoten! 
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Ik, Prins Jeroen STAAL van Reedeurp, ondersteund door mijn 
beide hofdames Jorinda en Nathalie bij gratie van President, 
Vorst en wijze Raad van Elf, gebombardeerd tot zes-en-veertigste 
Prins der Reedeurpenarren, verklaar hierbij als volgt:

1.  Met mijn vrouw Ciska en mijn 4 prachtige kinderen woon 
ik op de Reewal, maar dat wist u waarschijnlijk al.
44 jaar geleden in de Jongstraat geboren en getogen, Jeroen 
van Leeuwen is mijn naam, daar is niks aan gelogen. Voor mijn 
werk las ik van alles aan elkaar, dat komt altijd dik voor mekaar. 
Voetballen doe ik bij RVC, daar ga ik al heel wat jaren mee. Zo is 
er nog een club waar ik van hou, ja, die blijf ik altijd trouw. Vorig 
seizoen de hele tijd op kop,                                                                                                                        
ook al hingen ze mijn vlag halfstok. Gelukkig kwam alles in goede 
doen en werd mijn FEYENOORD kampioen. De optocht met mijn 
vrienden, dit seizoen 30x achter elkaar, gelukkig zijn we met 
bouwen altijd net op tijd klaar. Van koningshuis, asfaltmachine 
tot GUMES is BACK, nee, niets is ons te gek. Dit jaar zullen ze 
het zonder mij moeten stellen, nu ga ik met mijn Hoffies, dus ze 
hoeven me niet te bellen.

2. Carnaval is ons met de paplepel ingegoten,
en hebben vanuit de kinderwagen al heel wat feestjes meegenoten.
Als kleine Reedeurpermeisjes hebben wij hier altijd al van 
gedroomd, en zijn dan nu ook echt als hofdames bekroond.
Als de zusjes Zwanenburg gaan wij door het leven, 
en gaan u dit jaar samen met onze Prins een knallend jaar laten 
beleven. Want na jaren actief bij Sterren en Vlammen als leiding 
en dansmarieke, zijn wij wel bekend met het feestgedruis en zijn 
wij 2 hele fanatieke. Ook van RVC kent u ons wellicht, 
samen in de voorhoede van Vrouwen 2, aanvallend en doelgericht!
Nathalie en Jorinda is onze naam, dit jaar als hofdames zullen wij 
vooraan in de optocht en polonaise staan!

3. Het fietsen met een kleine versnapering op schijnt voor 
heel veel Reedeurpers niet zo eenvoudig te zijn. De één fietst in 
de sloot en de andere valt op het asfalt en dat doet pijn. Kennen 
jullie het spreekwoord van die Ezel en die steen,nou sommige 
vallen wel 3 keer, het lijkt in Reedeurp wel een fenomeen.
Op de basisschool kunnen de kinderen een fietsdiploma behalen,
Misschien wat voor de dinsdagmiddag, voor papa’s en mama’s, 
maar dan oefenen we met strobalen.

4. Dit jaar ook weer wezen skiën met vele mensen,
met de Lattenbrekers wat heb je nog meer te wensen.
Met mooi weer skiën/lopen/sleeën iedereen deed wel wat, 
sommige vielen hard op hun gat.
Ook de aprés-ski was dit jaar weer dolle pret met elkaar,
polonaise/praten/wat drinken en geen GEMAAR!
Daar kunnen vele dorpen van leren, doe het als reedeurp, van 
jong tot oud, elkaar gewoon accepteren.

5. Wilt u in Hollywood slagen in de filmindustrie,
draag dan bij je sollicitatie een rokje,  30 centimeter boven de 
knie. Seksuele intimidatie is nu zeker niet meer taboe,
ook voor Reedeurpers geldt: meld het met hashtag-me-too.
Om te kunnen achterhalen over wie de mensen nu klagen,
mag de Raad van 11 voortaan geen handschoenen meer dragen

6. Ze komen in groten getale en geven steeds meer hinder,
de vraag is nu: wilt u meer of wilt u minder?
Die rivierkreeften, het is toch niet meer normaal, na een 
onweersbui lopen ze op de Reewal massaal. Toen de hele 
Reewal naar die kreeften stonk, belde het  dorpsteam in paniek 
Freek Vonk. Freekie is er toen vol ingedoken, en zijn advies aan  
oud-Prins Eef Verkleij luidde: Gewoon uitroken!

7. Heb je als man hoge nood en denk je dat het bijna niet 
meer redt, kom je bij de wc,  blijkt de mannen-wc bezet.
Lieve hemel dit gaat echt veel te lang duren, dan neem je maar 
snel even een kijkje bij de buren. Kom je van het stinkend toilet 
en krijg je van de dames wat verwijtende taal,dan zeg je gewoon: 
‘’Sorry dames, maar ik poep Genderneutraal.’

8. Wil ik pas op zondag van Reeuwijk-brug naar ons mooie 
dorp gaan. zie ik bij Dall’Italia recherche, politie en een ambulance 
staan. Na een akkefietje was één van de boven bewoners de klos,
het bleek een onder-onder-onder-onderhuurder van Jan van Os.
Ze vroegen aan de 8 bewoners: ‘’wie van jullie heeft dat gedaan?’’
toen keken ze elkaar met 32 man vragend aan.

9. Een thema-avond met een toepasselijke band,
dat was wel genieten, dat zijn we bij ons niet gewend!
Het Kroosnarrenfeest was een groot succes, maar na een uur of 
5 feest was niet iedereen meer bij de les.
Reedeurpers stonden in de Gouwe te plassen,
terwijl Krooshappers Narren-kielen stonden te passen.
De Boskoopse sjaaltjes waren als eerste op dus dat viel wel wat 
tegen, maar wat bleek: Reedeurpers stonden er in de wc hun gat 
mee af te vegen!

10. Harmonisatie van de subsidie van sportverenigingen, wat 
moet je daar nou mee? Ik heb voor de wethouder van sportzaken 
een goed idee. Als we Esto, Bodegraven en Rohda nou eens laten 
fuseren, dan kunnen ze ook eens een elftal op RVC-niveau laten 
presenteren. Met de centen die je dan vervolgens overhoudt,
wordt er bij RVC alvast een tribune voor de Hoofdklasse gebouwd!

11. De laatste jaren zijn er heel wat prinsen de revue 
gepasseerd, ze hebben werkelijk van alles geprobeerd. In 1984 
was er nog 1 prins met faam, mijn vader, Leopold de Landman 
was zijn naam. En natuurlijk ook mijn zoon Luuk was van de 
partij, als jeugdprins maakte hij heel wat mensen blij.
Inmiddels zijn er heel wat jaren verstreken en worden al die 
Prinsen met elkaar vergeleken. Neem nou die prins van afgelopen 
jaar, daar zijn we toch helemaal mee klaar.
Hij dacht naar de titel “beste Prins” te graaien, maar man, 
ga toch lekker plaatjes draaien. Dan komt ie ook nog eens uit 
Reeuwijk-brug, alstublieft, pak de buurtbus en ga terug. Nu gaat 
er tenminste weer een prins uit dorp aan het werk en met zijn 
3en zijn we IJZERSTERK. Eindelijk zijn er spijkers met koppen 
geslagen, door mij prins JEROEN STAAL VAN REEDEURP als 
Prins te vragen.

REDE 2017/2018
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Het grote Reedeurper interview
Dit jaar de eer aan familie Vergeer. Wanneer we van start gaan 
vallen Remco en Peter gelijk met de deur in huis: “Je ziet weleens 
dingen gebeuren, maar die kunnen we niet vertellen. Dat is 
toch een soort beroepsgeheim.” De toon is gezet! We zullen de 
beroepsgeheimen omzeilen en de uitdaging aangaan om meer te 
weten te komen over de plek waar wij, Reedeurpenarren, vaak tot 
in de late uurtjes carnavallen. 
Inmiddels is Riet ook aangeschoven. Zij kent het begin van zowel 
Amicitia als de Reedeurpenarren. Ze vertelt ons dat Amicitia 
één jaar bestond toen de carnavalsvereniging opgericht werd. 
Amicitia is van meet af aan het honk van de Reedeurpenarren 
geweest. En aangezien Amicitia al 47 jaar door de familie Vergeer 
bestierd wordt, kun je wel uitrekenen hoeveel meter polonaise we 
er gelopen hebben. 

Peter: “Onze vader, Hans Vergeer, was één van de medeoprichters 
van de carnavalsvereniging, samen met Dirk Vergeer, Gert 
Lindhout, Toon Baars, Kees van Os en Kees Verkleij. In het eerste 
jaar waren er nog geen echte pakken voor de Raad, toen liepen ze 
in een soort witte lakens rond.”

We zijn nieuwsgierig naar de voorbereidingen die getroffen 
worden voor een carnavalsavond?
Remco: “Dat is eigenlijk vrij eenvoudig, we bergen alles op wat 
kapot kan gaan. Vroeger gingen er vaker dingen kapot dan de 
afgelopen jaren. Er zijn uiteraard altijd carnavalsvierders die zo 
nu en dan het boeven pad op gaan en iets geks willen proberen. 
Zeker voorheen, toen werd er ook op de dinsdag nog bij ons 
carnaval gevierd. Dan zaten ze er aardig doorheen (lees: laag in 
energie, hoog in promillage) en werden er acties uitgehaald die 
anders nóóit uitgehaald zouden worden.
Wat sinds een aantal jaar veranderd is, is de maandagavond. 
Remco: “Het is een grote uitdaging voor ons om voor zo’n grote 
groep te koken. Maar vooral een onwijs leuke uitdaging. Er 
kwam bijna 350 man . Iedereen die uit het schuurfeest rolt wil 
zo snel mogelijk een warm prakkie voor z’n neus. We vonden 
de combinatie van afgelopen jaar “stamppot en optredens” 
aanschouwen een geweldige combinatie. 
Het jaar ervoor stonden er doperwten op het menu. Binnen no-
time was het munitie. De lepels werden als katapulten gebruikt 
en het doperwtjes schieten ging van start. Riet: “Ach, ze vinden 
altijd wel iets om mee te spelen, de ene keer zijn het doperwtjes 
en de andere keer is het de ketchup. Dan gaat onze voorkeur toch 
uit naar de doperwten!” Al met al geniet de familie Vergeer onwijs 
van deze avond. Nu staan ze alweer voor een nieuwe uitdaging: 
“Wat schaft de pot komend jaar?”.

Als we naar de favoriete carnavalsavond vragen is de keuze 
snel gemaakt. “De Pronkzitting, klinkt het unaniem’’. Er hangt 
spanning in de lucht. Iedereen vraagt zich af wie er dit jaar op het 
podium zullen verschijnen. De zaal is volledig gevuld en ook bij 
Happz is er aan gezelligheid geen gebrek. Ook het kerstgala is 
één van de favorieten. “Het is net een ander soort feest. Iedereen 
doet z’n uiterste best om op chic te gaan. Er hangt dan een echte 
kerstsfeer”.

Wat betreft het carnavalsweekend vertelt Peter ons dat vooral 
de zaterdag spannend is. “Je hoopt dat tijdens de optocht alles 
goed gaat en er geen gekke dingen op het plein gebeuren. ’s 
Avonds komen er veel mensen van buitenaf. Maar uiteraard 

INTERVIEW
WHAT HAPPENS IN AMICITIA, 
STAYS IN AMICITIA
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zijn de echte Reedeurpse feestbeesten ook aanwezig.  
Op zondagavond vinden we het leuk om te zien hoe goed jong 
en oud samengaan. Op deze avond ontstaat er soms ook een 
buikschuiffestijn, wat vinden jullie hiervan? “We vinden het 
vermakelijk om te zien hoe iedereen vol enthousiasme over de 
tafels schuift. Er is ook een jaar geweest dat de tafels te dicht op 
de ramen stonden, en iedereen zo tegen de ruit aanklapte. Dan 
grijpen we in, het moet immers wel veilig blijven”.

Of er verder nog van dit soort gekke en opvallende 
gebeurtenissen zijn voorgevallen? 
Riet: “Wat een hele opvallende was, was ongeveer 30 jaar 
geleden. Tijdens een thema-avond was er een groep verkleed 
als zwervers. Ze hadden levende mollen meegenomen, en die 
hebben ze op de bar doodgeslagen met knuppels”. Peter: “Nou, 
dan krab je wel even achter je oren. Weken later vonden we een 
mol terug in de barbecue, die was ontsnapt en had waarschijnlijk 
bedacht dat dit een goede verstopplek was”.
Peter: “Net voordat we de kroeg zouden gaan verbouwen, was 
er iemand met een kettingzaag. Hij begon alvast met het slopen 
van de muur. Ondanks zijn goede bedoelingen, hebben we toch 
maar ingegrepen”. Nu de kettingzaag aan bod komt, komt ook 
het verhaal van de boom in Happz (toen nog Friends) naar boven. 
Een Reeuwijkse hovenier klom gewapend met een kettingzaag in 
de nepboom en begon te zagen. Achteraf bleek er gelukkig geen 
ketting om de zaag te zitten. Zo is er telkens wel wat. Maar daar 
blijft het niet bij. Er worden ook allerlei vreemde voorwerpen 
gevonden. Wat er dan zoal gevonden wordt? Riet: “Een kunstgebit. 
Nou, eigenlijk is deze dus niet gevonden. Maar er kwam iemand 
langs om te vragen of wij het kunstgebit gevonden hadden. We 
zagen ook ooit dat iemand zijn kunstgebit op de grond liet vallen. 
Vervolgens ging er iemand op staan. Geen nood, het kunstgebit 
werd opgepakt en lekker warmpjes teruggestopt.”

En dan nu de meest prangende vraag: Wat is de meest 
populaire snack?. 
Remco: “Dat is een een nek-aan-nek-race tussen de kroket en 
de hamburger. Momenteel winnen de kroketten het nog net. Bij 
de ietwat oudere jongeren zijn de kroketten populair, bij de jonge 
jongeren zijn dit vooral de hamburgers”.

We leggen familie Vergeer het volgende dilemma voor: 
Liever voor of achter de bar? 
De keuze is snel gemaakt. Liever achter de bar! Remco: “Op de 
maandagavond neem ik altijd een borreltje en is het erg gezellig. 
Maar, drie dagen achter elkaar zou ik niet kunnen én willen 
feesten. Ik vraag me ook altijd af hoe de Raad dit volhoudt. De 
raadsvergaderingen worden hier ook gehouden. Dat worden vaak 
latertjes! Het is wel eens gebeurd dat ze om vijf uur naar huis 
gingen en dat sommigen om zes uur alweer moesten werken”.
De dagen van het carnavalsweekend zijn ontzettend gezellig, 
maar het zorgt ook voor een groot slaaptekort. Zowel voor de 
carnavalsvierders als de familie Vergeer. Peter: “Na de carnaval 
hebben we altijd een grote schoonmaak. Traditiegetrouw eten 
we hierna met z’n allen Chinees. Tijdens het wachten op mijn 
bestelling bij de Chinees ben ik een keer in slaap gevallen. Werd 
ik door het personeel wakker gemaakt.”

Als we afsluiten met de vraag of ze alweer helemaal klaar zijn 
voor het nieuwe carnavalsseizoen, krijgen we een volmondige 
“JA!”
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HEKWERK • SMEEDWERK • LASWERK • REPARATIE

PAUL’S MOTOREN • WWW.PAULSMOTOREN.NL • 0182 301 305
REPARATIE • ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • ZELFBOUW PROJECTEN

Voor al uw loon-, grond-, 

en kraanwerk!

T. 06 16 29 04 07



VAN ROONEN

Het is een fantastische groep van soms meer dan 12 die achter de 
schermen, zich op themafeesten over de inwendige Reedeurper 
ontfermen.

Hollandse pot, Tiroler schnitzels of Franse ragout, een soeppie 
vooraf en een ijssie toe. Ga er maar eens aan staan... op het 
Kroosnarrenfeest voor 867 mensen koken, maar ze flikten het 
gewoon weer, al waren ze na afloop gebroken. Het is een primeur 
dat we voor de Stekelbaars een groep naar voren vragen, de Orde 
zal dan ook op toerbeurt moeten worden gedragen.
Maar eerst moesten we ze nog wel naar de Pronkzitting zien te 
lokken, popcorn maken is geen culinair hoogstandje, maar toch 
kwamen ze, zonder te mokken.

De dag na de Midsummernight liggen er altijd wel een paar 
voor Pampus op de bank, nee, niet omdat ze dan teveel hebben 
gegeten, maar door het nuttigen van hun eigen illegaal gestookte  
drank! 

Want dat doen ze tijdens elk optreden bij de Midsummernight of 
bij RVC, ze brengen altijd dubieuze drankjes met gekke kleuren 
en een staafmixer mee!
Bent u nieuwsgierig wie het nu eigenlijk allemaal zijn… wel elke 
optocht weer doen ze met een bonkige kar mee…
Helaas zitten de meesten binnen dus er eentje spotten  valt niet 
mee.

Spreek geen kwaad over hun drank, voedsel of uiterlijk want ex-
Prins Knakkie dacht eens dat dat wel mocht, ze grepen ‘m bij 
z’n enkels en lieten hem ondersteboven bungelen, vlak boven de 
tocht. Dames en heren, ze zijn uniek en  dus zeker niet te klonen,
we vragen Captain Jaap naar voren want De Orde van de 
Stekelbaars 2017 gaat dit jaar naar niemand minder dan …….       
De Van Roonen!

DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2017

't is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
wie vangt die Stekelbaars, wie kan er zo goed vissen?
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Kwalitaria Miereakker
Miereakker 30B • Reeuwijk • 0182 769 249

Kwalitaria Zus & Zo
Koningin Wilhelminastraat 67 • Reeuwijk • 0182 300 030

Werkplaats: 
Tempeldijk 20a
2811 PH  Reeuwijk

Voor u een probleem?
Voor ons een koud kunstje!

T. 06 22 01 98 13 - www.vanoskoeriers.nl



Kroosnarrenfeest 2017

Op een familiefeest in Reeuwijk was de geboorte van het idee 
om een verbroederingsfeest vóór en dóór Reedeurpenarren en 
Krooshappers te organiseren.

November 2016
De Reedeurpertak van de organisatie is een feit! Zie nu maar 
eens een paar geschikte Krooshappers te vinden….

Januari 2017
De commissie is compleet! Er komt een Kroosnarrenfeest op de 
grens tussen Reedeurp en Kwakveen. We mogen dat op de meest 
geschikte locatie vieren: bij Van Lint op de Middelburgseweg.
Het thema staat vast: North meets South, Kwakveen meets 
Reedeurp

Februari 2017
Tijdens Carnaval wordt het feest aangekondigd door middel van 
flyers en posters, ontworpen door een Reedeurpenar en een 
Krooshapper.

Maart – september 2017
Een periode waarin er veel achter de schermen gebeurt. Veel 
leden van beide verenigingen zijn geactiveerd. De Reedeurpers 
maken kennis met het Kwakveense senaat… Al snel blijkt ook 
dat de Reedeurpenarren veel kunnen leren en lenen van de 
Krooshappers. Maar ook dat de Krooshappers niet zonder de 
humor kunnen van de Reedeurpenarren.

7 oktober 2017 
Bij binnenkomst was er een aparte ingang voor Reedeurpenarren 
en Krooshappers, en iedereen kreeg een rood of groen sjaaltje. 
Beiden hadden hun eigen garderobe, muntjes, toilet en bar, alles 
natuurlijk in ’country style’.  De verschillen waren duidelijk, maar 
iedereen was in ‘western style’ gekleed en dat gaf een mooie 
samensmelting van de hoge opkomst.
Er was een mooi programma samengesteld. De Countryband 
‘Boys named Sue’ opende het feest, gevolgd door een eigen 
inbreng op de bar van Reedeurpse en Kwakveense country girls. 
Ook was er een duet van de Kwakveense Dolly Parton en de 
Reedeurpse Kenny Rogers en ook onze Reedeurpse Prins Jor de 
1e heeft ons als indiaan met de YMCA kostelijk vermaakt.
De Van Roonen waren als Daltons opgesloten in hun keuken 
en hebben voor iedereen een stevig menu gemaakt. Dit werd 
genuttigd met muzikale ondersteuning van accordeonist Ome 
Willem.

DJ Yorick zorgde ervoor dat de voetjes van de vloer gingen, zodat 
iedereen lekker warm was gedraaid voor het optreden van ‘De 
Bijtels’. Zij wisten er een geweldig feest van te maken.  
De opzet van dit feest, was een feest vóór en dóór Reedeurpenarren 
en Krooshappers. Door de enthousiaste medewerking van vele 
leden van beide verenigingen voor, tijdens en na het feest én de 
hoge opkomst tijdens het feest, kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagd feest. Wij willen dan ook alle Reedeurpenarren en 
Krooshappers bedanken voor al hun medewerking!
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Zoals elk jaar worden tijdens de Pronkzitting de nieuwe Prins en 
Hofdames onthuld. Dit vind ik altijd een hele leuke avond, omdat 
het altijd weer een verrassing is wie eronder die narrenkop 
vandaan komt. Alleen dit jaar niet… Al weken wist ik immers, dat 
niemand minder dan mijn eigen man dit jaar op het podium zou 
staan! Prins Jeroen STAAL van Reedeurp met Hofdames Nathalie 
en Jorinda aan zijn zij! Ontzettend leuk om dat een keer mee te 
mogen maken.  

Dat dit jaar de Prins en Hofdames aan de Reewal werden 
ingedronken, was voor mij wel duidelijk. Zondag lekker op tijd 
stond de buitenfeestoplocatiecommissie al paraat om de schuur, 
die normaal vol ligt met staal, om te bouwen tot een gezellige 
feestlocatie. Er werd hard gewerkt en voor je het wist was het 
klaar om er een gezellig feestje in te maken. Het was nog maar 
de vraag of de feestlocatie die middag goed bereikbaar zou zijn, 
want de Reewal was al weken afgesloten voor doorgaand verkeer 
en er zou die dag geasfalteerd worden…

Al met al, met wat gepraat hier en daar, wist de commissie ook dit 
goed te regelen. Niets stond een gezellig feestje in de weg. Zelfs 
Prins Kanarie en Prins Pauw uit Boskoop wisten de weg naar 
Reedeurp te vinden. En dat maakte het nog eens extra bijzonder, 
mijn beide broers waren namelijk bij de Krooshappers als Prins 
gekozen! Drie Prinsen in één familie, wie had dat gedacht! 

Ook wist onze eigen Reedeurpse Hazes de Prins te verrassen; er 
werd lekker meegezongen. Al met al een gezellig feestje en een 
goed begin van het nieuwe carnavalsseizoen!

Groetjes Ciska van Leeuwen

Na een geweldig seizoen zat ons laatste feestje er nu echt aan te 
komen… Ons plan was om het net zo’n goed feest te maken als 
het indrinken. Nou dit is in elk geval gelukt!

Na een paar avonden versieren en opbouwen kon daar in de 
speciaal voor ons gemaakte schuur op de Oud-Reeuwijkseweg 
het seizoen afgesloten worden met een gezellige avond. We 
begonnen de avond goed met een stuk taart met onze hoofden. 
De families hadden zich weer goed voor ons uitgesloofd (het hele 
seizoen overigens, toppers!). 

Toen kon het echte feest beginnen. Ons kennende moest het 
natuurlijk net een tikkie gekker dan normaal. Dus hadden wij 
ons geslaagde evenement van de Lattenbrekers teruggehaald 
voor deze speciale avond. De Silent Disco, het blijft geweldig om 
1 groot feest te hebben zonder dat de buitenwereld er iets van 
hoort. Dj Yorick en Jorn/Wouter hebben er op 2 verschillende 
kanalen te gekke stille feestjes van gemaakt. 

In de vroege uurtjes werd het toen toch echt tijd om ons seizoen af 

te sluiten. Iedereen werd bedankt met shotglaasjes met het logo 
van ons jaar, om nog vaak genoeg te kunnen proosten op deze 
TOP tijd! Wij hebben enorm van alles genoten en willen iedereen 
nogmaals bedanken voor onze fantastische herinneringen en 
momenten. Het was geweldig! 

Liefs Jordy, Lisa & Michelle

UITKLINKEN
PRINS JOR DE EERSTE

INKLINKEN
PRINS JEROEN STAAL VAN REEDEURP
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‘Reedeurp niet te filmen’ was het thema van dit jaar tijdens de 
Pronkzitting. Bij binnenkomst ontving iedere bioscoopganger een 
zakje popcorn. Vervolgens liepen de bezoekers de bioscoopzaal 
(Amicitia) in en hebben genoten van een leuk avondje uit. Tijdens 
de avond hebben verschillende Reedeurpse filmsterren het doek 
betreden. Daarnaast waren er spetterende optredens van de 
Vlammen, Sterren, Vonkjes en Twinkels. 

De filmavond begon met James Bond. Verder zijn deze avond 
‘Oscars’ uitgereikt aan een getalenteerde Reedeurpse actrice voor 
onder andere de films Grease, Sound of Music en de Pirates of 
the Caribbean. 

Naast de Oscaruitreiking werd ook dit jaar weer de Stekelbaars 
uitgereikt. Dit jaar ging de stekelbaars naar de kookbrigade van 
Reedeurp, die ook deze avond voor alle carnavalsgangers iets 
lekkers (te eten) hadden.
Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk de onthulling 
van Prins Jeroen Staal en Hofdames Nathalie en Jorinda. Na 
de onthulling van de Prins en Hofdames en de artiest kwam 
ook Star Wars op het doek tevoorschijn. Het leek wel een 4D 
film! De avond werd afgesloten door bekende Disney 
Prinsessen die ieder een eigen verhaal had. 

Na een avondvullend programma gingen de (bioscoop)stoelen 
aan de kant en veranderde de bioscoopzaal in een dansvloer. Hier 
hebben we met elkaar tot in de late uurtjes gedanst.  

REEDEURP
NIET TE FILMEN...
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All y� need is l�e...

0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl

wij ontzorgen

Zoekt u kantoor met Airco?

Voor ieder feest de perfecte outfit! Follow us:

WWW.partyoutfit4you.com
info@partyoutfit4you.com

- Ophogen & aanvullen
   van tuin of oprit
- Slootkant onderhoud
- Sloopwerkzaamheden

- Klepelmaaien van ruig gras
- Frezen, egaliseren & inzaaien
   van gazon of hobby weide
- Klein transport

- Ophogen & aanvullen
   van tuin of oprit
- Slootkant onderhoud
- Sloopwerkzaamheden

- Klepelmaaien van ruig gras
- Frezen, egaliseren & inzaaien
   van gazon of hobby weide
- Klein transport

06 - 17 43 86 8706 - 17 43 86 87
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All y� need is l�e...All y� need is l�e...
De romantiek spetterde er vanaf deze avond. Met mijn caravan 
was ik dit jaar op zoek naar de liefde in Reedeurp. En wat heb ik 
die gevonden… Eerst moest mijn redactie zich worstelen door de 
vele ingezonden brieven en mailtjes. 

 Jonge vrijgezellen die op zoek waren naar de ware. 

 Oude liefdes die allesbehalve roestten. 

 Een lieve moeder die haar vrijgezelle zoon aan de   
 vrouw wilde krijgen. 

 Een vrijgezel van middelbare leeftijd die vanuit zijn bed  
 op ludieke manier een dame aan zijn zij probeerde te   
 krijgen.

Tijdens het kerstgala werd deze kerstspecial uitgezonden. Hier 
en daar werd er gegniffeld achter een hand. Maar zoals ‘Dokter 
Love’ wel vaker heeft bewezen, wie het laatst lacht, lacht het 
best. Wat spatte de liefde van het scherm! En degenen die niet in 
het “All you need is love” filmpje zaten, schoten hun pijlen af op de 
dansvloer.  Dit onder begeleiding van de Live band……

Wat heb ik genoten van Reedeurp! Niet alleen van de liefde, maar 
ook van de danskwaliteiten van de Reedeurpers. Zeker ook van 
die fantastische dansmariekes.  Want ook al ben ik niet altijd in de 
buurt, Cupido is dat zeker wel. En mocht je komende kerst toch 
een beetje hulp willen hebben… Vraag het aan Dokter Love.

Een liefdevolle knuffel,

Robert ten Brink
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EDISONSTRAAT 20
REEUWIJK
06-13819464



Op woensdag 10 januari vertrok Prins Jeroen STAAL van 
Reedeurp samen met zijn Hoffies Nathalie & Jorinda en zo’n 80 
Reedeurpenarren voor 3 dagen naar het Oostenrijkse Westendorf. 
Dit is een jaarlijkse traditie vanuit de carnavalsvereniging onder 
de naam: De Lattenbrekers. Een bont gezelschap met leden van 
de Reedeurpenarren, maar ook familie en vrienden van de Prins 
en Hofdames.

Om 17:00 uur werd het eerste biertje getapt en werd er vervolgens 
geproost op het aankomende (après)ski weekend. Om 18:00 zaten 
alle Lattenbrekers in de bus en werden zij uitgezwaaid door de 
thuisblijvende Reedeurpenarren. Na een rit van 12 uur kwam de 
Lattenbrekersbus aan in Westendorf. Hier was het snel ontbijten 
en op naar de piste die rijkelijk gevuld was met een dik pak 
sneeuw onder een strakblauwe lucht. Van sleeën tot skiën, ieder 
deed zijn eigen ding, om vervolgens met alle Lattenbrekers in de 
Karatbar onder het hotel de Tiroleravond te openen en te après-
skiën tot in de late uurtjes…

Op vrijdagochtend zaten we met z’n allen om 8:00 uur aan het 
ontbijt waar het eerste Flügeltje zonder moeite werd genuttigd. 

Ook deze dag was de sneeuw goed en kon er weer voldoende 
geskied, gesleed of gesnowboard worden. Om 16:00 uur was 
iedereen weer klaar om te après-skiën. Dat ging ook deze avond 
tot in de late uurtjes door.

De zaterdagochtend stond in het teken van samen ontbijten met 
Flügels, de tassen inpakken en de kamers af, maar wel nog 
lekker de hele dag genieten van het Westendorfse skigebied. Ook 
de laatste dag is natuurlijk het Lattenbrekersweekend afgesloten 
met een groot après-skifeest waar iedereen na het eten om 22:30 
uur de bus weer in ging voor de reis richting het mooie Reedeurp. 

Op zondagochtend rond 9:00 uur kwam de bus aan bij Gasterij 
Vergeer waar een heerlijk ontbijt klaar stond. Tijdens het ontbijt 
heeft Prins Jeroen STAAL samen met zijn Hoffies de hoogtepunten 
benoemd en dat waren er dit jaar weer genoeg. Het was een 
onvergetelijk en fantastisch, goed georganiseerd skiweekend. Dit 
beloofde veel goeds voor het komende Groot Carnaval.

LATTENBREKERS
OH OH WESTENDORF
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Radio van Dijk

WITGOED  •  INBOUWAPPARATUUR  •  TV & AUDIO  •  REPARATIE

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.

Groot assortiment,
prima service

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk  -  Tel (0182) 39 33 66

•  zeer groot assortiment 
•  veel artikelen op voorraad
•  persoonlijke bediening 

•  installatie en instructie thuis
•  eigen technische dienst
Service van de zaak

J. KRUIJT BV

Telefoon (0182) 39 30 48

VOOR AL UW
RIOLERINGS

PROBLEMEN!
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Het themafeest lag dit jaar niet helemaal in het straatje van 
planners en neuroten. Weken van tevoren een geschikte outfit 
opzoeken was er namelijk niet bij. Pas last-minute werd om 15:00 
uur het thema ‘slaapfeestje’ bekend gemaakt. 

Dit resulteerde in een goed gevulde zaal vol ‘bananen in 
pyjama’s’, ‘dwalende dekbedden’, ‘slaapwandelaars’, en zelfs 
een ‘eitje voor het ontbijt’... Onze Prins Jeroen STAAL met zijn 
Hofdames Nathalie en Jorinda hadden volledig in stijl een 
fleurige ‘fluffy’ unicorn onesie aangetrokken. Ook van de partij 
op het slaapfeestje was het prinsenkoppel en Raad van Elf van 
vereniging de Bremspoersen uit het Brabantse Riethoven. 

Naar dromenland gaan lukt niet goed zonder een verhaaltje. 
Rob van Amsterdam trakteerde de zaal op enkele Amsterdamse 
verhaaltjes, maar voordat de zaal in slaap kon vallen nam de band 
‘STOOT’ het over om tot in de late uurtjes door te gaan. Het was 
een mooi opwarmertje voor groot carnaval!

Plannen voor een 
nieuwe woning 
of tuinkamer? 

Vraag naar onze 
mannen met de hamer!

LAST MINUTE
PYJAMAPARTY
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woonwinkel
de bokkesprong

woonadvies & interieurstyling
bokkespronggouda.nl | 06 – 55 16 36 29

JONGERENCARNAVAL

www.jeroenvan
leeuwen.nl

LAS & REPARATIEBEDRIJF

Jaa...dat 
weten we 
nou wel!

ALLES OP MAAT GEMAAKT!

Bedankt allemaal, wat een fantastisch jaar!

Wijnproeverijen, Workshops
& Cursussen

Maaike van Leeuwen   06-12295175
www.senseofwine.nl

Hier jouw advertentie?
Dat kan! Voor meer
informatie mail naar
mariska@reedeurp.nl
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JONGERENCARNAVAL

Vrijdag 2 februari was het weer tijd voor Jongerencarnaval. 
Dé carnavalsavond voor alle jongeren vanaf groep 7 tot en 
met de 3e klas van de middelbare school. Dit jaar kreeg de 
jongerencarnavalscommissie hulp van 5 meiden: Babette, 
Daisy, Didi, Julia & Nikki. Vanaf 20.00 uur was iedereen 
welkom in z’n mooiste disco-outfit, want DISCO was het thema 
dit jaar! Bij de ingang kon iedereen glow-in-the-darkschmink 
krijgen. Toen de jongeren zelf de schmink in handen kregen, 
liepen er ineens ook wat Shrekjes en Smurfen in de zaal, maar 
dit hoort natuurlijk bij een echt carnavalsfeestje. 

Niet alleen de Sterren en Vlammen hebben dit jaar optredens 
gegeven, maar ook de Jeugdraad met Jeugdprins Damian 
de 1e en Jeugdhofdames Robine & Judith hebben zich van 
hun beste kant laten zien. Na al die optredens konden Prins 
Jeroen STAAL van Reedeurp en Nathalie & Jorinda uiteraard 
niet achter blijven. Alle jongeren hadden inmiddels een 
lichtgevende gadget gekregen en zo kon iedereen meedoen 
met het dansje van de Prinsen en Hofdames. 

Om 23.30 uur stonden de ouders al weer voor de deur om de 
feestvierders op te halen. Dit kon natuurlijk niet zonder nog 
even een laatste keer polonaise te lopen met alle ouders. Het 
was weer een topavond, mede dankzij de supermuziek van DJ 
Mitch.



28 reedeurp.nl

LOTING
Ik hoorde op school dat je je in kon schrijven voor de loting 
Jeugdprins carnaval. Op de dag dat de loting was, kwamen de 
echte Prins en Hofdames. Eerst werden de Hoffies geloot en dat 
waren Robine & Judith. Toen ging Jeroen, de echte Prins, een 
kaart trekken, was best spannend hoor, want het is heel cool en 
het is een grote rol, want je moet veel doen.
       
FOTOSHOOTS 
Bij de fotoshoots mocht ik voor het allereerst m’n pak aan en 
Robine & Judith hun jurken maar dat duurde LANG! Ik heb toen 
echt lang staan wachten voor ik er ook bij mocht. Eindelijk mocht 
ik naar binnen m’n pak aan doen. We moesten foto’s maken voor 
flyers voor de school. Was op zich wel leuk want we moesten 
samen op de foto en alle drie apart. Toen we klaar waren, gingen 
we naar de klas met alles aan en gingen we met heel groep 8 
polonaise lopen door de school en buiten, want daar waren de 
kleuters aan het spelen.     

JONGEREN CARNAVAL 
Het was op een vrijdag. Ik moest er eerder zijn dan de anderen 
van groep 8, want we gingen patat eten. Was wel heel lekker en 
we hadden wat lekkere hapjes en saus erbij. Hierna hadden we 
een fotoshoot met ouders, broers en zussen enzo. Waren mijn 
moeder en stiefvader verkleed als piraat! Leken wel helemaal 
gek geworden… Toen we klaar waren kwamen de anderen van 
groep 8, die kwamen dan weer eerder dan groep 7 enzo. Toen 
iedereen er was, werd ik echt aangekondigd als Jeugdprins, en ik 
moet zeggen dat was best spannend en wel ook heel leuk. Toen 
gingen we lekker feesten en moesten ons dansje doen met het 
liedje POWER. Ik was hem toen al vergeten, omdat we nog niet 
echt heel vaak hadden geoefend. Toen het laatste kwartiertje 
mocht heel groep 8 op de bar gaan staan en dat was een hele 
leuke ervaring.  

55+CARNAVAL
De 55+ carnaval was op een zaterdag. We werden daar voorgesteld 
op het podium en dat was best spannend!! Het was echt zo 
leuk, want de Raad van 11 zat soms met KAAS te gooien!! En er 
gingen allemaal meiden optreden en Robine zat bij één van die 
dansgroepen. Ze waren best goed, niet de allerbesten, maar wel 
goed. Toen kwam er een man die André van Duin na ging doen en 
ik moet zeggen hij was best wel grappig, want de Raad van Elf zat 
ook met tranen in hun ogen van het lachen. En soms gingen we 
weer een polonaise doen tussendoor enzo, en we kregen gratis 
drinken door de dingen heen. Het was dus in ieder geval heel 
LEUK. 

KAR BOUWEN 
De kar bouwen was op een woensdagmiddag. 
Het was heel leuk en gezellig, want iedereen had snoep en chips 
mee of drinken.
Uiteindelijk was het een hele mooie kar geworden maar was wel 
jammer, want ik was wat later omdat ik naar de kapper moest, en 
geloof mij dat was wel ECHT nodig!!

SCHOOLCARNAVAL 
Het was op vrijdag. Groep 8 moest zijn cape enzo aan en Robine, 
Judith en ik moesten komen hoe we altijd kwamen, dus ik in mijn 
Prinsenpak en Robine en Judith in hun jurken.
Jeroen en zijn Hofdames waren er ook. Jeroen had wat vragen 
enzo en de Raad van 11 had een touw gespannen midden door de 

aula. Toen dat klaar was gingen we alleen maar polonaise lopen. 
Tussendoor hadden we pauze en gingen we naar buiten. 

CARNAVAL SCOUTING 
Dat was ook op vrijdag. Het was niet heel leuk, want er waren 
allemaal kleine kinderen maar ja ik deed het voor hun. Volgens 
mij vonden zij het heel leuk!

DE OPTOCHT
We moesten vroeg verzamelen en de kar klaar gaan zetten. Ik 
vond het echt spannend joh! Ik had nog nooit op een kar gestaan 
en de hele optocht meegemaakt. Het was echt supertof! De 
burgemeester kwam tijdens de optocht met me praten en ik werd 
geïnterviewd door tv Bodegraven. Verder was het de hele optocht 
lekker feesten, polonaise lopen op de kar en langs de weg kijken 
of je nog bekenden zag. Op Reeuwijk-Brug aangekomen zag ik 
eindelijk mijn nichtjes en op weg naar het dorp kwamen er een 
paar van de Raad van 11 bij ons op de kar. Die hadden volgens 
mij wel wat gedronken, maar dat geeft niet. Ze waren echt heel 
grappig. Op het dorp was het 1 groot feest! Allemaal mensen die 
ons op stonden te wachten en wij moesten op het dorp het podium 
op, want wij moesten de prijzen uitreiken aan de winnaars van de 
kinderoptocht. Dat was ook wel weer spannend. Hierna gingen 
we naar binnen de zaal in naar de kindercarnaval, de kinderen 
helpen met de spelletjes en feesten. 

GEZINSCARNAVAL
We moesten vroeg in de kerk zijn. Daar begon het deze dag 
allemaal. Ze hadden gevraagd of ik een stukje wilde rappen, maar 
ik dacht in zo’n kerk ken ik wel heel veel mensen. Dus heb ik 
toch niet gedaan, ook al had ik er wel goed voor geoefend. Na 
de kerkdienst gingen we allemaal Amicitia in om weer verder te 
feesten en uiteindelijk aan het einde van de middag was ik Prins-
af. Ik had het heel goed gedaan zeiden ze. 

Toen we thuis lagen op de bank, waren we alle drie heel moe. Ik 
vond het geweldige weken en had het niet willen missen en ben 
echt super blij dat ik de Prins mocht zijn! Later als ik groot ben 
hoop ik dat ik bij de Raad van 11 kom, dan mag je namelijk achter 
het gordijn drankjes drinken en met kaas gooien!j

JEUGDPRINS
DAMIAN



29        reedeurp.nl

WIE WORDEN ER JEUGDHOFDAMES? 
Maandag 11 december 2017 was het eindelijk zover. Prins Jeroen 
STAAL en zijn Hofdames Jorinda en Nathalie kwamen in groep 
8 om de loting te doen. Iedereen vond het heel erg spannend. 
Wij als meiden hadden veel kans omdat er maar 5 namen in de 
hoed gingen. Nathalie had mij, Robine Pennewaard, getrokken. Ik 
besefte het me nog niet echt en vond het heel spannend wie de 
andere hofdame zou worden. Jorinda mocht de andere hofdame 
uit de hoed trekken en dat was ik, Judith Slappendel. Ik dacht: is 
het echt zo? We mochten naar alle groepen en toen we in groep 4 
kwamen snapte het zusje van Robine (Fiene) er niks van. Pas toen 
de school was afgelopen had zij door dat haar zus hofdame was. 

JURK SHOPPEN
Donderdag 4 januari 2018 gingen we met onze moeders op zoek 
naar onze perfecte jurk. Eerst gingen we naar een winkel in 
Spijkenisse. We gingen voor een blauwe jurk, want dat is onze 
lievelingskleur. 8 jurken hebben we gepast in deze winkel. De 
eerste jurk die we hadden gepast vonden we allebei het mooiste, 
maar we wilden toch nog graag even in Rotterdam kijken. 
Daar was niets te vinden in onze maat. Wel hadden ze daar 
een MacDonalds. Toen weer terug naar Spijkenisse om nog 
een keer de jurk te passen. Deze keer met schoenen erbij. De 
winkelmevrouw wilde Robine ook de linkerschoen laten passen 
en wij moesten lachen omdat ze niet zag dat haar voet in het gips 
zat. 

SHOWEN OP SCHOOL
In de 2de pauze mochten we ons gaan omkleden in het BSO-
lokaal. Iedereen was zo nieuwsgierig, dat ze vanaf het schoolplein 
probeerden om door de luxaflex heen te kijken. Jurk aan, oorbellen 
in, ketting en armband om en eerst op de foto. Deze foto was voor 
de uitnodiging voor het kindercarnaval en de spelletjeskaart. 
Daarna mochten we in polonaise naar alle groepen om te laten 
zien hoe we eruitzagen. 

JONGERENCARNAVAL EN FOTOSHOOT
We gingen eerst met alle dansgroepen eten. Dit waren wel heel 
veel meiden voor jeugdprins Damian. Daarna was de fotoshoot. 
We hadden het heel koud, maar mochten de sjaal van Nina lenen. 
Om 20.00 uur begon jongerencarnaval. Voor ons begon carnaval 
met deze avond pas echt. Wat hebben we gedanst en gefeest! Met 
heel groep 8 op de bar dansen was echt een hoogtepunt. 

55+ CARNAVAL
Voor ons is de 55+ een bekende middag, omdat wij daar ook mogen 
dansen.  Hofdames Nathalie en Jorinda kwamen ons ophalen en 
we werden aan iedereen voorgesteld. Daarna mochten we plaats 
nemen bij Prins Jeroen STAAL en zijn Hofdames op de troon. Dit 
vonden we heel leuk en gezellig. We moesten ons wel omkleden 
zodat we met de vonkjes mee konden dansen. In de pauze 
mochten we de kaas uitdelen. Er werden heel veel stukjes gedaan 
door familie en vrienden. Na de 55+ mochten we nog blijven eten 
in Roadhouse en Happz.

SCHOOLCARNAVAL
We werden in de polonaise opgeroepen door Juf Annet en 
mochten onze dans doen. Op het lied POWER. Dit dansje hadden 
we geoefend met de hulp van Angela Verweij. Daarna gingen we 
in groepjes door de hele school spelletjes doen en ook natuurlijk 
de polonaise.

GROOT CARNAVAL
Met heel groep 8 op onze prachtig zelf geverfde carnavalskar 
meedoen met de optocht: wat een groot feest is dat! Muziek, 
feesten, drankjes doen (water) en snoepen. Ook op de kar hebben 
we onze dans POWER gedaan. Wij moesten eerder van de kar af 
omdat we de prijzen van de kinderoptocht mochten uitreiken. Na 
de prijsuitreiking was onze kar al weg en waren wij onze tassen 
kwijt. Gelukkig had onze klas ze meegenomen de zaal in.
Tijdens kindercarnaval mochten we nog een keer onze dans 
POWER doen en natuurlijk zelf ook spelletjes. Wij hebben het 
zusje van Robine geholpen met het spel ‘Raden maar: leeftijden’ 
en zelf ook iets ingevuld. Judith had deze goed en een prijs 
gewonnen. Damian mocht aan het eind van deze middag aan het 
rad draaien en wij mochten de prijzen uitreiken. 
Om 12.30 uur moesten we aanwezig zijn in de kerk. Best 
spannend, omdat we ook een stukje voor mochten lezen. Grappig 
was dat de kapelaan nog even ‘Leef’ mee danste en zong. Uit de 
kerk gelijk door naar de zaal om even een lekker broodje te eten. 
Daarna mochten we nog 1 keer onze dans POWER doen met heel 
groep 8.  Samen met Hofdames Nathalie en Jorinda mochten we 
Narrie ophalen. Aan het einde van de middag moest Damian zijn 
steek en cape af doen en kregen we nog een cadeau: foto in lijst 
van heel groep 8 van de Hofdames en Prins. Later ook nog een 
kadootje van onze moeders.
Het was een TOP jaar !!!!

JEUGDHOFDAMES
ROBINE & JUDITH
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Tel. / fax 0182 883018 | Mob. 06 11863104 | Email: info@vtechmontage.nl

Waar krijg jij energie van??

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

‘Your dreams – Our inspiration’
Oriflame Schoonheidsadviseuse

José Snel
06 21 49 07 68
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“Waar het Carnaval thuis is!”

Voor al uw feestelijke aangelegenheden!

Dorpsweg 32, 2811KJ Reeuwijk - Tel. 0182-394 321 - info@gasterijvergeer.nl - www.gasterijvergeer.nl
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“Waar het Carnaval thuis is!”

Voor al uw feestelijke aangelegenheden!

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

55+ CARNAVAL
NIET TE FILMEN

Voor de (ietwat) ouderen onder ons begint het groot carnaval 
niet in het bekende carnavalsweekend, maar al 1 week ervoor. 
De rollators worden versierd, pruiken uit de kast gehaald en 
al dagenlang klinkt het ‘Mien, Waar is M’n Feestneus’ al uit de 
radiospeakers. Feest gegarandeerd! 

Al vroeg in de middag stroomde Gasterij Vergeer vol met vrolijk 
uitgedoste 55-plussers. Het thema van dit jaar was, net zoals 
tijdens de Pronkzitting, ‘Reedeurp niet te filmen’. Met zo’n thema 
en de hoop op fantastsiche acts, moet je natuurlijk wel een mooi 
plekje in de zaal bemachtigen! En dat gebeurde ook, de zaal zat 
goed vol! 

De hoop op fantastische acts werd gelukkig waarheid. Zo waren 
er oud-Prinsen en -Hofdames die een fantastische Star Wars 
dans hadden ingestudeerd. Ook waren er drie Disneyprinsessen 
die zich niet zo goed voelden. Door het live-optreden van de vierde 
prinses voelden zij zich gelukkig weer een stuk beter. 

Na de acteer-, zang- en dansprestaties van onze eigen 
Reedeurpenarren was het tijd voor Bart Juwett. Met zijn 

imitatie van André van Duin zette hij de hele zaal op zijn kop. De 
Reedeurpse Toppers sloten de middag feestend in de polonaise 
af. Het was een fantastisch begin van het carnaval. 

DE ORDE DER
REEDEURPENARREN 2018

’t Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen,
Wie vangt die orde, wie kan er zo goed vissen.
Zoveel vrijwilligers . . . , ons dorp kan echt niet zonder,
maar bij wie gaat dit jaar het dobbertje onder?
We vonden een bescheiden reedeurper uit de agrarische hoek,
hij staat bij velen nog als echt traditioneel te boek.
Al vijftig jaar iedere dag vroeg op voor het verzorgen van zijn 
beestjes, met veel plezier, al wordt het nog zo laat na alle feestjes.

Al veertien jaren actief voor ons monumentale kerkgebouw
steekt hij zowel bestuurlijk als daadwerkelijk de handen uit de 
mouw. Over iedere pilaar en metselboog weet hij veel te vertellen
en wist samen met Jos menig subsidie veilig te stellen.
Vele uren zijn ze met vergaderen en overleggen zoet,
en volgen de restauraties en het onderhoud op de voet.

Ook in verzekeringen is hij erg thuis,
helpt iedereen deskundig en komt zelfs bij jou aan huis.
En zelfs met het bouwen van de kerkkar is hij altijd present
tjonge, tjonge, wat is hij nog actief die vent!

Meer dan terecht dat ik Prins Jeroen Staal
Nu de orde mag uitreiken aan een man,  die net als ik,  niet rust 
noch roest.
De orde gaat dit jaar naar niemand minder dan:
Aad van Zoest! 

AAD VAN ZOEST
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9 T/M 13 JANUARI
LATTENBREKERS

15 DECEMBER
KERSTGALA

2 T/M 5 MAART
GROOT CARNAVAL

EEN HEERLIJK WEEKEND SKIËN, 
SLEEËN, LANGLAUFEN EN PLEZIER 

IN OOSTENRIJK!

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

KOM OP JE KERSTBEST!

OPTOCHT, KINDERCARNAVAL, FEEST-
AVONDEN, CARNAVALSVIERING, 

GEZINSCARNAVAL, ZONDAGAVOND, 
SCHUURFEEST, DWEILAVOND, DIKKE 

DINSDAG.

23 FEBRUARI
55+ CARNAVAL

EEN GEZELLIGE, FEESTELIJKE 
MIDDAG VOL ARTIESTEN VOOR 

55-PLUSSERS!
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10 MEI
LEDENVERGADERING

21 & 22 JUNI
MIDSUMMERNIGHT

22 FEBRUARI
JONGERENCARNAVAL

9 FEBRUARI
THEMAFEEST

VERGADERING MET AANSLUITEND EEN 
GEZELLIGE PUBQUIZ IN DE KROEG.

EEN GEZELLIG FEESTWEEKEND VOOR 
JONG EN OUD. LOCATIE BLIJFT NOG 

EEN VERRASSING! DIT WORDT DE 30E 
EDITIE, MIS HET NIET!

JONGENS EN MEIDEN VANAF 11 
JAAR, KOM ALLEMAAL NAAR DEZE 

LEUKE AVOND!

MET DIT JAAR ALS THEMA:
ELFSTEKENTOCHT

MEER INFO VOLGT OP SOCIAL MEDIA 
EN IN DE UITNODIGING.
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KINDER
OPTOCHT
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KINDER
OPTOCHT
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BEST GELOPEN

PRINS, HOFDAMES & RAAD VAN 11

IN JE EENTJE

MOOI GENAAID 

PRIJSWINNAARS
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OPTOCHT



44 reedeurp.nl

OPTOCHT
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OPTOCHT
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LANGS DE 
KANT
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JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf

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

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

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

slingers en nslingers en nog veel meer!
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www.jaconmetaalwerken.nl

E: rob@verweijelektro.nl • W: www.verweijelektro.nl • T: 0182 - 359325De draad kwijt?

Ontwerp/aanleg/inspectie/onderhoud

Energiezuinige oplossingen

Bliksem-/overspanningbeveiliging

Binnenverlichting

Buitenverlichting

Bedrijf en particulier
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KINDER
CARNAVAL

Op zaterdagmiddag na de jeugdoptocht en de grote optocht was 
het weer zover. De zaal van Gasterij Vergeer was omgetoverd 
tot een groot kinderspeelparadijs voor alle kinderen van groep 
3 tot en met groep 8. Allerlei kraampjes en tafels stonden klaar 
met heel veel verschillende spelletjes. En het leukste was: 
overal kon je wat winnen!!! Iets leuks, bijvoorbeeld een tolletje, 
dobbelsteen of lichtgevend eendje. Of wat lekkers, zoals chips, 
schuimblokken, snoeprolletjes, dropsleutels en nog veel meer. 
De leukste spelletjes waren zoals eigenlijk elk jaar toch weer 
de mysteriekast met daarin allemaal verschillende prijsjes, de 
blokkenpuzzel met daarop een foto van de dansgroepen, touwtje 
trekken, met een helmpje op gevuld met confetti een estafette 
lopen en natuurlijk allerlei raadspelletjes.

Aangezien Prins Jeroen Staal werkzaam is in het metaal, 
mochten de kinderen het gewicht raden van een stuk staal. Lieke 
Weers was hier het allerbeste in en heeft daarmee een leuk 
carnavalspakket gewonnen. Judith was de beste in het raden 
van de leeftijden van de Prins, Hofdames en de Jeugdprins en de 
Jeugdhoffies. Ook zij won hiermee een leuk prijzenpakket.

Dit jaar was het dubbel feest voor een aantal jarige kinderen. 
Natuurlijk werden Luuk, Fiona en Lieke door de Prins naar 
het podium gevraagd en door ongeveer 150 verklede kinderen, 
30 helpende ouders en nog wat vrijwilligers toegezongen. Dat 
vonden zij wel erg leuk!

Jeugdprins Damian met zijn Hoffies Judith en Robine hebben 
vooropgelopen in de polonaise met hun Raad van 15. En natuurlijk 
mocht deze Raad uit groep 8 hun goed ingestudeerde dans 
aan alle kinderen laten zien op het podium, om vervolgens alle 
kinderen mee te laten lopen in een polonaise. DJ Barry hield er 
goed de sfeer in!

Al haperde het rad met het opbouwen van de zaal nog flink, 
gelukkig deed hij het zaterdagmiddag weer opperbest. Alle 
kinderen kregen bij binnenkomst een spelletjeskaart met daarop 
alle spelletjes die ze konden gaan doen. Op deze kaart stond ook 
een nummer. Dit nummer was belangrijk bij het rad. De Prinsen 
en hun Hoffies draaiden vol enthousiasme aan het rad en uit 
de zaal kwamen blije vreugdekreten toen de nummers werden 
geroepen. Want als jouw nummer gedraaid werd, dan mocht je 
een prijzenpakket komen ophalen! En dat kan van alles zijn: een 
smileypakket, een roze pakket of een “poep”pakket! Richelle, 
Charlotte, Lieke, Kay, Tess, Ryan, Ruben, Tim, Dewi en het nichtje 
van de Prins Haley uit Canada waren de gelukkige prijswinnaars.

Sinds een aantal jaar spelen we ook de blindenpoule. We hebben 
dan een groot vel waarop alle kinderen hun naam mogen 
schrijven. Prins Jeroen Staal prikte met zijn ogen dicht daar 5 
gelukkige winnaars uit. En zij mogen met een vriendje komen 
eten bij de Prins. Een verrassing voor zowel de kinderen als de 
Prins. Dit jaren waren Luuk Vergeer, Rik Kleyberg, Dewi Mastop, 
Tara Roumimper en Sarah Vergeer de gelukkige!

Kortom het was weer een reuze gezellige feestmiddag voor onze 
kleine feestvierders!
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   FYSIOTHERAPIE    OEDEEMTHERAPIE  VOETREFLEXZONETHERAPIE  ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE    

WWW.REFLEXFYSIO.NL  
KIRSTEN VAN LEEUWEN  MELKSCHOUW 16  REEUWIJK  TEL.NR:06-26858618  EMAIL:INFO@REFLEXFYSIO.NL 

www.mvlmetaalwerken.nl

RVC ‘33 wenst iedereen een 
sportief carnavalsseizoen toe!
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Oplaadpunt
CARNAVALSVIERING

Oplaadpunt: dit was het thema van de 
carnavalsviering dit keer. Bij de optocht van 
zaterdag gaven we het thema al prijs en werd 
iedereen uitgenodigd voor de viering. Zondag 
vanaf half 12 kwamen de eerste mensen en 
de kerk was goed vol. Allereerst speelde de 
blaaskapel, daarna kwam het Reedeurper 

Mannenkoor binnen met het actuele Luizenmoederlied 
‘Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent’. Zij verwelkomden 
bijna iedereen persoonlijk, de stemming zat er direct in. 

Daarna klonk onder leiding van Angenieta, Maria en de 
blaaskapel het welkomstlied ‘En de stoet kwam binnen, 
het feest kan beginnen’. ‘’Helemaal niet’’, zei de Kapelaan, 
‘’want de Prins is er nog niet’’. Het bleek dat de Prins 
oververmoeid was, hij zeulde met een stalen bint en kon 
niet meer. Net als de batterij op de preekstoel, was hij 
helemaal leeg. Tijd om op te laden.

De Twinkels en de Vonkjes zongen het Energielied en de 
moeders van de Prins en Hofdames (Toos en Cia) spraken 
hun kids liefdevol toe in een lied; ‘Bij mij mag je altijd 
opladen’. Na de preek zagen we dat de batterij al iets 
opgeladen was. Samen spraken we onze geloofsbelijdenis 
uit en daarna lazen familieleden de voorbeden voor. Ook 
het vredeslied zingen; ‘Geef mij je hand’ blijft een mooi 
verbindend gebaar, als iedereen uit de bank stapt en met 
elkaar hand in hand staat te zingen. De blaaskapel verraste 
de Kapelaan door tijdens de collecte het lied ‘Leef’ te 
spelen, en hij zong weer mee met de omgebouwde tekst 
‘Geef!’  

Aan het eind van de viering waren we opgeladen. Dit 
bleek wel toen de Prins huppelend naar voren kwam. 
Hij zong zelfs het lied ‘I’m  so exited!’en kreeg bijval van 
zijn vrienden die ‘spontaan’ kwamen meezingen. Hij kon 
weer 10 jaar door! De batterij was helemaal opgeladen en 
knalde met confetti zelfs uit elkaar. We kregen nog mee 
dat de deur van de kerk altijd openstaat voor iedereen om 
even op te laden. De Prins en de hele stoet verliet ‘verlicht’ 
de kerk en bij de uitgang werden we getrakteerd op een 
chocoladeboost, voor extra energie. Om naar de buren te 
gaan voor de koffie met een broodje en opgeladen verder 
te feesten. 

De vernieuwde Carnavalsvieringscommissie heeft van 
deze viering genoten, u hopelijk ook! En als u het gemist 
heeft… volgend jaar gaan wij er weer voor! Tot dan!!
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GEZINS
CARNAVAL

Na de drie voorrondes werd het tijd voor de ‘grande finale’ om 
te kijken wie er kon zeggen…. ‘’MIJN VADER IS DE BESTE!’’ 
De vaders moesten met hun kinderen een zo hoog mogelijke 
toren van plastic bekertjes maken binnen 1 minuut. Het waren 
uiteindelijk Rudolf en Jochem die er met deze titel vandoor 
gingen. Zij kregen van (terug van weggeweest) Narrie een mooie 
gouden medaille uitgereikt. 

Na dit spektakel ging iedereen weer met de voetjes van de vloer 
in een stevige polonaise. DJ Rick was lekker aan het draaien. De 
ene carnavalskraker na de andere werd gedraaid met tussendoor 
de hits van K3 of Kinderen voor Kinderen.  Na een tijdje kwam 
voor Prins Staal en Hoffies Nathalie en Jorinda het moment om te 
shinen. En dat deden ze zeker. In een Rock ’n Roll medley kregen 
ze de hele zaal mee. Wat zijn ze toch los in de heupen!
Maar aan alles komt een einde. Voor Jeugdprins Damian en zijn 
Hofdames Judith en Robine zat het er op. Nog één keer mochten 
ze op het podium komen en werden ze verrast met een leuke 
herinnering. 

En zo kwam er aan een hele gezellige middag met jong en oud 
een einde. Wij als commissie hebben in ieder geval genoten en 
zo te zien aan het enthousiasme in de zaal geldt dit ook voor heel 
Reedeurp. We bruisen alweer van de ideeën, dus tot volgend jaar!

Deze middag was weer een gezellige carnavalsmiddag met alle 
Reedeurpernarren van 0 tot 99 jaar! Na een geweldige kerkmis, 
met een goede sfeer, waar iedereen zich weer in zijn mooiste 
outfit had gehesen, begon de zondagmiddag met koffie en 
broodjes in de zaal. De zaal stroomde al snel vol met prinsen 
en prinsessen, brandweermannen, K3-meisjes, politie, dieren 
en natuurlijk papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die er ook leuk 
uit zagen. Deze keer de primeur voor  DJ Rick van der Werf als 
feest-DJ om de zaal plat te draaien. En dat deed hij super want 
de stemming zat er al snel in. 

Dit jaar hadden we een heuse popcornmachine, waar iedereen 
lekker een bakje vol kon laten scheppen. Maar ook de 
limonade, chips en snoepjes gingen allemaal op. Voor wie zijn 
outfit helemaal compleet wilde maken, stond er een aantal 
enthousiaste meiden klaar met tattoos en schmink. Zo werd 
met gemak ieder kind nog mooier gemaakt met veel glitters en 
kleuren. En voor wie dat leuk vond, was er een ballonnenclown 
die allemaal grappige figuren van ballonnen kon maken. 
Rond half 3 opende President Daan de middag en heette 
iedereen van harte welkom. Allereerst Jeugdprins Damian en 
zijn Hofdames Robine en Judith met de complete Jeugdraad 
van 11. Wat straalden de Hoffies in hun mooie jurken naast hun 
stoere Prins. De meiden van de Twinkels stonden al klaar om te 
dansen. De Hofdames haalden ze op met een klapmars. Wat een 
spectaculaire dans lieten ze zien!

Na dit fantastische optreden werd het tijd voor een spelletje: 
‘Mijn vader is de beste’. De vooraf geselecteerde vaders en 
hun kinderen gingen de strijd met elkaar aan wie de sterkste, 
creatiefste, snelste vader was. Zo zagen we dat vaders Henk, 
Ted en natuurlijk onze eigen prins Staal supersterke vaders 
waren. Zij konden met gestrekte armen hun dochters Fiona, 
Roos en Annabel optillen en hielden dat best een tijdje vol op 
het podium. Ted was de sterkste van het stel. Daarna kwam de 
ronde ‘creatiefste vader’. Hierbij moesten de vaders hun kind 
zo mooi mogelijk schminken. De Hofdames Nathalie en Jorinda 
mochten kiezen wie dit het mooist kon. Jan schminkte David, 
Henri besmeurde Sem en Arnold schilderde er op los bij Stein. 
Henri en Sem werden als winnaar gekozen. In ronde 3 waren 
vaders Rudolf, Henk en Stefan aan de beurt met Jochem, Simon 
en Rosalie om te laten zien wie de snelste vaders waren. De 
opdracht was om zo veel mogelijk leden uit de familie Vergeer, 
Vermeulen en Van Leeuwen uit de zaal te halen in korte tijd. 
Rudolf en Jochem hadden de langste polonaise en wonnen deze 
ronde. 





D I N S D A G

Jaja mensen…. Het was weer zover, dinsdag 13 februari, oftewel Dikke Dinsdag! En zoals 
meestal rond deze tijd is het dan niet bepaald warm, maar gelukkig hadden wij als DMC-
commissie het beste met de die-hard carnavallers voor! Er was flink werk verzet om de loods 
van Marcel van der Werf (Van der Werf Waterplanten) om te bouwen tot een waar subtropisch 
oord. Ongeveer 25 graden, 10 kuub zand en nog meer tropische aankleding. Alles was 
geregeld om de carnavallers even naar een tropisch oord te doen verplaatsen.

Rond 16:00 uur kwamen de carnavallers binnendruppelen, nietsvermoedend met lange 
broek, jas, wanten, muts en een sjaal. Nou, die konden mooi de kapstok op! Toen er genoeg 
mensen binnen waren, kon de activiteit beginnen: beachvolleybal! Er werd fanatiek gespeeld, 
nu had zeker niemand het meer koud!
Gelukkig stonden er genoeg kisten met groene knuppels (bier) en andere drankjes koud, voor 
de nodige verkoeling. Er werden meerdere rondes gespeeld. Uiteindelijk bleek er toch 1 team 
de sterkste te zijn: het team van Jordy van der Made, Bart Streng, Cees de Jong en Richard 
de Jong!

Door al dat sporten kregen de meesten toch onderhand wel trek. Gelukkig stond er buiten 
een snackkar waar iedereen onbeperkt kon eten. Dit klonk voor sommige als muziek in de 
oren! Er werd dan ook serieus gebruik van gemaakt. Toen de meesten wat gegeten hadden, 
kon het feest pas écht beginnen. Met de platen van één van Reedeurps meest getalenteerde 
DJ’s, Raimo Dost, ging het dak eraf!

Rond 23.11 werd door Prins Jeroen STAAL en z’n Hoffies Nathalie en Jorinda nog even het 
afgelopen weekend geëvalueerd. Daarna ging de muziek nog even vol gas om het laatste 
beetje energie en carnavalsgevoel eruit te persen. Rond 00:00 uur was het dan toch echt 
gedaan met dit fantastische carnavalsweekend. De laatste lege flessen werden opgeruimd en 
de schuur werd aangeveegd. En al snel leek het alsof er nooit een feest geweest was. 
Wij willen in het bijzonder Marcel en Inez van der Werf bedanken voor de geweldige locatie 
en Harry Verkleij en Kevin van Zoest voor het zand en de nodige machines die we tot onze 
beschikking hadden. Voor de rest bedanken wij alle hulp achter de bar en alle helpende 
handen. En natuurlijk alle die-hard carnavallers die er weer één groot geslaagd feest van 
hebben gemaakt!!!
TOT VOLGEND JAAR!
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MIDSUMMERNIGHTMIDSUMMERNIGHT

Wat er aan vooraf ging…
Ook dit jaar waren we er weer als de kippen bij en waren we als 
MSN-commissie al gestart met vergaderen nog vóórdat de Prins 
en Hofdames bekend waren. Qua locatie waren er geen beren op 
de weg, al was het wel een stukje fietsen… En ja, daar zouden 
sommigen zich nog wel in vergissen! 

Nu de locatie bekend was, begon het brainstormen over een 
middagactiviteit, de artiesten en het thema. Dit jaar was het doel 
om er zowel vrijdag als zaterdag een beregoed feest van te maken, 
dus wilden we voor beide avonden een band boeken. Onze keuze 
viel op Waterproof Shampoo en voor de vrijdag op het debuut van 
Confetti Rave. De avonden waren gepland, nu nog een activiteit 
waar je een hoop publiek mee trekt. Die mooie dijk aan het 
water… Daar konden we wel wat mee! Dus zo ontstond het idee 
van Angry Birds! Daarna was direct ook het thema Beestenboel 
geboren. Want zeg nou zelf… Wie heeft er nu geen dieren-onesie, 
tijgerprintje of opblaasaap in de verkleedkist liggen?

In de week voorafgaand aan het feest, werd er weer hard gewerkt 
om de tent op te bouwen en om te toveren tot een beestachtige 
feestlocatie. Het was een mooi terrein voor de feesttent, al stond 
het podium in eerste instantie niet helemaal waterpas ;) Gelukkig 
beschikken we over een subbouwcommissie, dus dit kleinigheidje 
was snel rechtgetrokken

Vrijdag 
Dit jaar begonnen we de avond nog wat eerder, zodat het feest 
vroeg op gang zou komen, aangezien de avond altijd weer voorbij 
vliegt. Om half 8 stond de koffie dus al klaar. En dat betekent dat 
de commissie ruim voor die tijd al paraat moest staan om nog 
even de laatste puntjes op de “i” te zetten. Gelukkig konden we 
zo aanschuiven bij de Van Roonen, waarna de avond op tijd kon 
starten. En wat is nu een feest zonder confetti? Dat dachten de 
mannen van Confetti Rave dus ook! Toen de feesttent volliep, 
barstten zij los met krakers van de 90’s tot aan hits uit de top 40 
van nu. Niets was te gek: van opblaasdieren tot een lawine van 
confetti, alles mocht deze avond! De tent zat dan ook goed vol en 
zelfs buiten de tent was het druk en gezellig. Maar hoe gezellig 
het ook was, om 00.00 uur werd het tijd om een uiltje te gaan 
knappen. 

Zaterdag
Want zaterdag ging alweer op tijd de wekker om op te ruimen, 
de bar bij te vullen, de laatste hand aan het spel te leggen en 
ook om voor de kids leuke activiteiten klaar te zetten. Genoeg te 
doen dus! Vanaf 13.30 uur was iedereen welkom. Maar blijkbaar 
kostte de fietstocht toch wat moeite, waardoor het even duurde 
voordat de eerste schapen over de dam waren. De kleintjes 
wisten zich prima te vermaken; geschminkt als hun lievelingsdier 
op het springkussen en de stormbaan, lekker kleuren onder het 
genot van verse poffertjes en aan het eind van de middag een 
kinderdisco met een optreden geheel in stijl: “Red de tijger”. 
 
Het zonnetje kwam achter de wolken vandaan en toen steeds 
meer beregoede creaties de speelweide hadden gevonden, kon 
het middagspel van start gaan. Hoewel het weer goed zijn best 
deed, waren er maar weinig Reedeurpers die zo moedig waren 
(als een leeuw) om plaats te nemen voor de katapult op één 
van de Angry Birds stoelen. Gelukkig hebben we dit jaar weer 
twee nieuwe presentatoren bereid gevonden, die het met hun 
humoristische acties een feest maakten om naar te kijken en zelf 
uiteindelijk ook het haasje waren en in het water belandden.  
Omdat iedereen aan het eind van de middag berehonger gekregen 
had, zorgden de Van Roonen voor een heerlijke maaltijd. Deze 
viel ook dit jaar weer goed in de smaak! Na een bakkie koffie 
stroomde de tent vol met beestachtig goede outfits, waarna de 
band Waterproof Shampoo er één groot feest van maakte. 

Dit jaar nemen wij als commissie helaas afscheid van Jeremy 
Rorijs, die we willen bedanken voor zijn trouwe inzet de afgelopen 
jaren!

Daarnaast natuurlijk aan iedereen die heeft meegeholpen om er 
ook dit jaar weer een fantastisch MSN-weekend van te maken: 
BEDANKT!!!



MIDSUMMERNIGHTMIDSUMMERNIGHT



60 reedeurp.nl

Reclame
(online) marketing

advies
grafische dienstverlening

online agentschappen

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

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

Kjoew BV
Edisonstraat 17

2811 EM  Reeuwijk
T. 0182 39 12 41
bianca@kjoew.nl

www.kjoew.nl

Staat na ieder feestje nog
stevig op zijn poten.

Fĳne carnaval!

Elke gewenst ontwerp mogelijk! 
Zie onze site voor alle modellen.

www.tafelmetlogo.nl

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

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

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

Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23  •  Mobiel: 0624 877 515

info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl

Einsteinstraat
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Gouda

Reeuwijk
Zoutman
Industrieterrein

Zoutmansweg

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

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

(RVS)bevestigingsmateriaal (fi ets)sleutel service

werkkleding 
en schoenen

buitenboordmotoren

verf en bootlak

(tuin)machines en
gereedschap



UITKLINKEN

KROOSNARREN
FEEST

PRONKZITTING
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WONINGBOUW UTILITEITSBOUW VERBOUW ONDERHOUD

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

www.vergeerbouw.nl

LOON, VERHUUR- EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

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

NIEUWDORPERWEG 33 A
2811 LB  REEUWIJK

TELEFOON (0182) 39 25 14

GESPECIALISEERD IN: 
KOELCELLEN - VRIESCELLEN

AIRCONDITIONING - REPARATIE EN REVISIE

Kinderdagverblijf 
Ouders Wensch

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

 
Bij ons is het altijd feest, 

kinderen genieten hier het meest.

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

LATTEN
BREKERS
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E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl

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

VOOR EEN 
NIEUWE FIETS OF 

REPARATIE
Agu fiets- en regenkleding

Voor meer info: T. 06-52095944

Middelburgseweg 5 - Waddinxveen
info@installatiebedrijfvanzoest.nl
www.installatiebedrijfvanzoest.nl

• SANITAIR

• WATER

• GAS

• RIOLERING

• CENTRALE VERWARMING

• ONDERHOUD GASHEATERS

Voor kwaliteit & vakmanschap!
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INTRADA

JONGEREN
CARNAVAL



R

R

B R A N D S  O F  E D E L M A N Edelman B.V.
Schinkeldijk 56
2811 PB Reeuwijk
the Netherlands
www.edelman.eu

Edelman wenst
alle reedeurpenarren
een leuk carnaval! 



55+
CARNAVAL

KINDER
CARNAVAL

CARNAVALS
VIERING
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Import surpriseautomaten – kiddy rides – grijpkranen

www.dewitkinderautomaten.nl

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

The company that grows attention!

• Stickers 

• Spandoeken 

• Presentatie en promotie  

• Blinderen 

• Autobelettering 

• Reclameborden 

• Bewegwijzering

• Gevelreclame 

Edisonstraat 17
2801 EM Reeuwijk

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

T (0182) 359 072
www.signfarm.nl



GEZINS
CARNAVAL

ZONDAG
AVOND

MAANDAG
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Mobiel: 06-28 85 27 99
Voor uw groenafval

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

Wij staan altijd klaar voor al uw transporten
• Internationaal zeecontainervervoer
• Stukgoed transporten
• Dieplader transporten

Van der Bas Transport BV

Nieuweweg 22
2811 PP  Reeuwijk
T: +31182 395555
F: +31182 394948
E: info@vanderbastransport.nl

sinds 1945

vanderbastransport.nl

Zorg-
Los

LOSLATEN

STIMULERENOBSERVEREN

Dagbesteding - Individuele activering
Gezinsbegeleiding - Coaching - Advies - Wonen

Terschellingkade 6-8, 3446 BK Woerden
0348-75 33 33 - info@zorg-los.nl

www.zorg-los.nl



MAANDAG 
AVOND

DIKKE
DINSDAG

MIDSUMMER
NIGHT



vergeerholland.com

alaaaaaaf!

Het is zover: onze kaas hee�  de� nitief een ander jasje gekregen. Want al onze verpakkingen zijn 
vernieuwd en liggen nu in de supermarkt. Voor ons reden genoeg om, naast carnaval, nóg een feestje te 
bouwen. Want nu laten we nog beter zien waar we voor staan: voor vakmanschap én dat we trots zijn op 
ons Reedeurp, want dat komt terug in ons wapen. Al sinds 1934 zijn we nauw betrokken bij alles wat in 
ons dorp gebeurt. En dat blijven we. Ook met carnaval! We wensen iedereen alvast een hele gezellige tijd.

Alaaf! Familie Vergeer

alaaaaaaf!alaaaaaaf!

ook wij 
hebben ons 
verkleed!


