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Beste Reedeurpenarren,

Het Carnavalsseizoen 2018-2019 is weer voorbij gevlogen, we 
hopen dat jullie er net zo van genoten hebben als wij. Met een 
nieuw seizoen komt ook een nieuwe Prins en natuurlijk komen 
er nieuwe Hofdames. Wie zullen er dit jaar op het podium 
verschijnen? Op 9 november weten we het en zullen we met 
onze kersverse Prins het nieuwe carnavalsseizoen inklinken. We 
hopen dat u er ook bij bent in Gasterij Vergeer!

Voordat het zover is blikken we met deze Reedeurper nog even 
terug op het geweldige jaar van Prins Harry van Bloem’daal en 
zijn Hoffies Astrid en Manon. De PR-commissie heeft weer goed 
haar best gedaan om de hoogtepunten van elk feest samen te 
brengen in dit magazine.  

Uiteraard willen we ook al onze vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet. Naast het grote aantal commissies die in het boekje 
terug te vinden is, hebben we ook nog vele vrijwilligers buiten de 
commissies om. 

Zonder al deze vrijwilligers zouden die gezellige carnavalsfeesten 
niet mogelijk zijn. 
Namens het bestuur, bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!
We zien u graag komend seizoen op één van onze feesten en de 
Algemene Ledenvergadering.

Veel lees- en kijkplezier.
Alaaf!

Het bestuur,

Charles Stoopman
Daan van der Wolf
Rob Verweij
André Vergeer
Daan van Leeuwen
Raymon van Dijk
Patricia Spa
Jordy van Oostwaard
Tanneke Vlieger
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Harry: Jeetje, wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. 
Het kost een paar jaar van ons leven, maar dat hebben we er 
maar al te graag voor over gehad. ’Als Prins en hofdames moet je 
gevraagd worden. En dan hopen dat er een match is.

Astrid: “Sinds 24 september rijd ik bijna altijd met een grote 
grijns de Ronald Holstlaan in Reeuwijk-Brug op. Die avond, ná 
het sporten, vroeg Patricia mij of ze even een liftje naar de Jumbo 
mocht. Nietsvermoedend en druk kwekkend reed ik naar de 
Jumbo en Patricia vroeg me op de hoek te stoppen om Daan in 
te laten stappen. OMG! Wat is dit? Of ik even verder rechtdoor 
kon rijden, om vervolgens achter een witte camper te parkeren. 
Nou, dat ging niet meer vanzelf! Ik werd letterlijk de camper in 
begeleid en daar was Charles. In het donker, al fluisterend, kwam 
de vraag of ik Hofdame wilde zijn. Wat een enorme eer, wat zullen 
mijn ouders opkijken, wie is de andere Hofdame, alles vliegt door 
je hoofd…”

Manon: “Die andere Hofdame was ik. Zó leuk en bijzonder om 
samen met je schoonzus en vriendin dit te doen. Je kwam even 
wat brengen en gelijk even in mijn nieuwe auto rijden. Ik ben dan 
zo naïef om, zelfs als je me vraagt een doodlopend straatje bij 
de Fuut in te rijden, nog steeds niets door te hebben. Totdat er 
ineens 4 man om de auto staat. Ik kon alleen maar roepen: Nee, 
nee, echt, echt? Waarop jij zei: “Stap nou maar uit.”
“Toen de camper in, en met een biertje erbij kwam voor mij ook 
dé vraag. Zo grappig, ik kon alleen maar lachen en me vereerd 
voelen. Ik denk dat ik wel 10x gezegd heb dat ik het zo leuk vond. 
Dit had ik ook echt nooit meer verwacht. 2 uur later kwamen we 

weer thuis met een enorme grijns op ons gezicht. Arthur keek ons 
vragend aan: dit was volgens mij niet zomaar een stukje rijden? 
Het was voor hem natuurlijk niet meer te verbergen.” 

Astrid: “Op onze mannen na moesten we het verder natuurlijk 
geheim houden, we namen dat geheimhouden soms iets té 
serieus. We hebben zó gelachen toen we met pruiken en zonnebril 
op een parkeerterrein stonden en er auto’s met vreemde mannen 
heel langzaam langs kwamen rijden! Gelukkig kwamen Patricia 
en Jorinda snel, op naar een gezellig middagje shoppen.”

Manon: “En vanaf dan toeleven naar dé ontmoeting. Het voelde 
die dag net of ik mee deed aan Married at first sight. Haartjes 
goed, make-up in orde, jurk aan en dan op naar je Prins!” 
‘’Prins Harry…..dat gaat een bijzonder jaar worden’’

Harry: “Zomaar een dinsdagavond in oktober met mijn vaste 
tennisgroep: een uurtje meppen in Boskoop en de laatste 
nieuwtjes uitwisselen, om vervolgens rond 12 uur een paar maten 
thuis te brengen, naar huis te gaan en hup naar bed.  Alleen deze 
avond ging het wel effe anders! Ik parkeer mijn auto en pak mijn 
tas eruit. Op het moment dat er een auto stopt en daar  vier 
personen uitstappen weet je meteen dat je een bijzonder jaar 
tegemoet gaat.”
“Ik kon het eerst niet geloven: waarom ik?, waarom nu? Nee, 
nee, nee, schijn ik wel 100 keer gezegd te hebben. Toch heb ik 
maar uitnodigend de deur opengedaan en een paar biertjes op 
tafel gezet. En ook nog gezegd dat we zachtjes moesten praten 
omdat Judith al boven lag te slapen! Na een paar minuutjes 
stond Judith ook beneden. Nee, wat een verrassing! Terwijl je 
weet dat je natuurlijk ja gaat zeggen, heb ik gevraagd of ik er een 
nachtje over mocht slapen. Onzin natuurlijk want die nacht slaap 
je echt niet. De volgende ochtend heb ik Raymon gebeld met de 
boodschap: Ja ik wil! Het antwoord was: Gefeliciteerd hoogheid!”
‘’Dan wordt het echt en wordt er een app-groep aangemaakt 
waarin je alle vragen die opborrelen (en dat zijn er veel) kwijt 
kunt. In die app krijg ik ook duidelijk de instructie voorzichtig te 
zijn om het grote geheim “je bent de nieuwe Prins” niet vroegtijdig 
te laten uitlekken. Is wel lekker hoor, als je 2 dagen later met 30 
Reeuwijkers een lang weekend naar de Ardennen gaat.’’

Astrid: “Hey Harry, heb jij eigenlijk nog een keer de zenuwen 
gehad?’’

Harry: “Zenuwen gehad? Ja, maar één keer. Dat was het moment 
dat ik ging kennismaken met jullie, mijn Hofdames. Wie zijn 
het? Passen ze bij mij? Zit er een beetje pit in? Dat soort vragen 
kwamen allemaal in mij op. De kennismaking was 2 weken voor 
de Pronkzitting. Ik werd opgehaald in een geblindeerde auto, 
want heel Reeuwijk lag natuurlijk op de loer. Ik werd naar binnen 
geloodst naar een plek achter de schuifdeuren en dan is het 
wachten totdat Daan de zin uitspreekt “Hofdames, hier is jullie 
Prins!” Ik stapte naar binnen en de zenuwen vielen in 1x weg, wat 
een match!”

Astrid: “Wij wilden natuurlijk geen feestje overslaan, 
dus we gingen ook gewoon naar het tip-top verzorgde 
uitklinkfeest van Jeroen, Nathalie en Jorinda. Da’s dan 
best spannend, maar het is ons erg makkelijk gemaakt. 
We hebben zelfs met z’n 3en nog een polonaise geoefend.  
We konden met een gerust hart op naar de Pronkzitting, waar we 
met elkaar enorm naar toe hebben geleefd.”

PRINS HARRY VAN BLOEM'DAAL
HOFDAMES MANON & ASTRID
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Manon: “Nou… gerust hart… Ik was er helemaal niet zo 
gerust op of ik ongezien bij de familie Gabriëls kon komen. 
De dag ervoor ben ik al 2 keer langs gereden om te kijken 
hoe het er precies uit zag. Die avond ben ik bloednerveus, in 
een jas van Arthur met capuchon op, op mijn onherkenbaar 
gemaakte fiets naar het dorp gefietst. Nou, en dan kom je 
dus niemand tegen…  Eenmaal binnen was het alleen maar 
genieten.”

Astrid: “Jullie hadden het lekker makkelijk. Ik moest de zaal 
nog in. Het zou veel te veel opvallen als ik er niet net als 
altijd zou zijn. Eerst verzamelen met wat vriendinnen, dat 
ging prima, geen verdenkingen. Wordt er precies als je weg 
wil gaan nog een biertje voor je gehaald en kom je natuurlijk 
een bekende tegen als je door de keuken wil ontsnappen. 
Gelukkig had niemand de ogen op ons gericht en kon het zo 
lang mogelijk onbekend blijven.”

Harry: “Dan toe naar het moment dat écht alle ogen op 
je gericht zijn. Een groot deel van mijn vriendengroep 
was tijdens de Pronkzitting in New York en daarom ben ik 
rechtstreeks naar de familie Gabriëls gegaan. Als je daar 
binnensluipt en oog in oog staat met meneer Gabriëls, en 
hij je aankijkt en zegt “Zo! jij bent dus de nieuwe Prins! Dan 
lust je wel een biertje zeker?’’ Dan weet je het. Dan ben je er 
klaar voor en wil je nog maar één ding en dat is het podium 
op en onder die paraplu vandaan komen.”
Zodra het grote geheim de wereld uit is en de spanning 
rondom de prinsenpoule is weggeëbd, begint het natuurlijk 
pas echt! Aandacht, reacties, activiteiten en dan is het nog 
niet eens groot carnaval.

Manon: “Overweldigend, wat een reacties je na de 
bekendmaking krijgt. Van vrienden en vriendinnen, maar ook 
van mensen die je helemaal niet zo goed kent. Wat beleef je 
zo’n dag vol adrenaline tot in de late uurtjes. Met als slot je 
medehofdame buikschuivend de tuin bij Harry in zien gaan…”

Harry: “Dat de tafel het die avond overleefd heeft is een 
wonder. Om 6 uur heb ik de laatste gasten het huis uitgeveegd 
en vol adrenaline ben ik naar bed gegaan. Rond 11 uur stond 
de Raad weer voor de deur met de vraag waar het bord moest 
komen. Na het plaatsen van het bord hebben we gezamenlijk 
nog een bakkie gedronken en zijn we doorgegaan naar 
het inklinkfeest bij mijn zwager Toon. Nog vóórdat hij mij 
tijdens de Pronkzitting feliciteerde, liet hij mij weten dat het 
inklinkfeest bij hem was en nergens anders!”

Astrid: “Dan onze 1e officiële functietaak, de Intrada. Tussen 
andere Prinsen en Hofdames uit de omgeving gingen we naar 
onze fantastische dansmariekes kijken. Over dansmariekes 
gesproken: op het kerstgala konden de dames en heren bij de 
danswedstijd er ook wat van. Het betere gooi- en smijtwerk 
zal ik maar zeggen.”

Manon: “Wat hebben we ook een pret gehad in Westendorf, 
dat was echt een aaneenschakeling van hoogtepunten. 
Allereerst wat een sneeuw! Fántástísch! Hierdoor waren 
er wel minder pistes open, maar dat had ook z’n voordelen 
en kwam je elkaar lekker veel tegen. De Tiroleravond met 
heerlijke schnitzels. Of ‘Draai je plaatje rock ‘n roll avond’ 
waar zelfs de geluidsapparatuur oververhit van raakte 
en moest afkoelen in de sneeuw. Top artiesten uit Japan, 
André Hazes en de luizenmoeders. We hebben genoten van 
iedereen en we kunnen het ook nog herbeleven, met dank 
aan alle vlogs!”

Harry: “Mooi hè, hoe iedere avond weer spetterend eindigde! 
Wat een energie zat er in en ook zo mooi hoe die zanger en 
DJ hierop schakelden. En van de sneeuw in Oostenrijk naar 
de ijsbar op het dorp. Wat een werk is er verzet om het 
themafeest tot zo’n groot succes te maken. 
Niets was te gek, prachtige aankleding, leuke challenge, 
lekker eten en heerlijke drankjes in de ijsbar!”

PRINS HARRY VAN BLOEM'DAAL
HOFDAMES MANON & ASTRID

“Wat een mooie club mensen, die Reedeurpenarren!”
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Astrid: “En dan komt het groot carnaval al aardig dichtbij. 
Vergaderen over de kar? Nou, dat gaat dus weinig over de kar en 
heel veel over… Tja, waarover eigenlijk? Maar met zo’n handige 
Raad staat er in 2 weken ineens een fantastische kar.”

Manon: “Nog voor de optocht los kon barsten was er eerst 
55+ carnaval, jeetje wat was dat leuk! Ik had dat nog nooit 
meegemaakt en wist niet goed wat ik moest verwachten. Nou het 
klopt wat iedereen zegt: wat een gave middag vol verrassingen. 
Hoe gaaf is het dat ineens al je familieleden zo’n leuke act op het 
podium neerzetten! Zelf moesten we natuurlijk ook aan de bak, 
met dank aan de Raad, jullie deden zo lekker mee. Dan start het 
groot carnaval echt en dan ben je ineens de baas, Harry!”
Het groot carnaval, voorop in de optocht en nog vele fantastische 
momenten...

Harry: “Práchtig! Het moment dat je de sleutel krijgt van de 
burgemeester en de confetti-ploppers knallen! En voorop in de 
optocht, die dit jaar weer een ongekend niveau heeft gehaald. De 
masterclass van Ivonne van den Nieuwendijk heeft hier zeker aan 
bijgedragen. Bij de prijsuitreiking voor jong en oud op het dorp zie 
je pas echt wat een passie er in al die groepen zit.”
“Ook mooi, zondag weer vroeg je keel smeren samen met de 
Raad, om vervolgens je waardering uit te dragen in de kerk. Wat 
een bijzonder moment.”

Manon: “Voor je het weet is het zondagavond en word je door je 
vrienden en vriendinnen in een ander pakje gehesen en lopen er 
ineens 2 hofmannen rond. ‘s Nachts nog even een kleine uitglijder 

van een statafel. Het kan ook nooit eens normaal… Toch maar 
naar huis, even “wondje” plakken. En met een ietwat gehavende 
Astrid zijn we de maandag in gegaan.

Astrid: “Met de tip van een paar oude Hofdames: “en door” 
gaat dat prima! Even opruimen, 40 tosti’s bakken en op naar het 
schuurfeest. En aansluitend: fantastisch, het Rad van Fortuin.”

Harry: “Dinsdag even rustig opgestart met een paar leuke 
spelletjes. Wat een mooie locatie hadden ze weer gevonden! Een 
spelletje beerpong  en een voetbalwedstijd later gaat het weer 
helemaal los.”

Manon: “Wat was het toch een fantastisch jaar! Heel bijzonder 
om te ondervinden wat een werk en enthousiasme onze vrienden, 
familie en anderen er in hebben gestoken om er zo’n tof jaar van 
te maken.”

Astrid: “Ja, wij hebben er echt onwijs van genoten.”

Harry: “Ik dacht dat ik wel wist wat er allemaal gebeurt in zo’n 
carnavalsjaar. Maar achter de schermen wordt er zoveel gedaan! 
En dat geeft je zeker in het jaar dat je Prins mag zijn wel een heel 
trots gevoel. Wat een mooie club mensen die Reedeurpenarren!”



11        reedeurp.nl

Ik, Prins Harry van Bloem’daal, ondersteund door mijn beide 
Hofdames Astrid en Manon bij gratie van President, Vorst en wijze 
Raad van Elf, gebombardeerd tot zeven-en-veertigste Prins der 
Reedeurpenarren, verklaar hierbij als volgt:

1.  Met mijn fantastische vrouw Judith en met mijn 
prachtige dochter Roos woon ik op de Bloemendaalseweg in de 
polder weids Bloemendaal, lekker dicht bij Reeuwijk-dorp is deze 
plek fenomenaal. Mijn naam is Harry Weck en niets is mij te gek! 
Ruim 50 jaar geleden geboren in Gouda en volwassen geworden 
op Reeuwijk-Dorp, voetbal carnaval de kerk en de kroeg allemaal 
op een steenworp. Ik verdien de kost als controller bij een infra 
bedrijf, met onze kennis gaan we alle file’s in Nederland te lijf.
Carnaval zit bij mijn schoonfamilie in het bloed, twee Prinsen 
en even zoveel Hofdames gingen mij voor, de koude kant van de 
familie gaat nu ook meedoen en zet deze traditie dus door.
In de optocht doe ik met een vriendengroep al jaren voor de 
laatste keer mee, dit jaar sta ik op de prinsenkar en heb ik geen 
invloed op het winnen van een trofee. Dit jaar voor mij een andere 
rol en zal ik carnaval anders beleven, Ik ga voor een fantastisch 
jaar en ga me daar volledig voor geven.

2. Als schoonzussen hebben wij elkaar 24 jaar geleden 
ontmoet, na vele festivals, vakanties en etentjes zit het nog altijd 
goed! In de optocht ziet u ons met de meiden altijd in pracht en 
praal, echter op alle feestjes lekker los en met veel kabaal!
We vinden het fantastisch om hier samen naast onze Prins te 
staan en we zullen ervoor zorgen dat ook hij,  tot in de late uurtjes 
door zal gaan! Sorry Papa Gijs niet in het wit maar shiny rood
en hij kan weer eens echt niet strakker! Wij zijn Astrid Hogenelst 
en Manon van den Akker!

3. Cydalima perspectalis wat is dat nou voor een beest,
Dit is de buxusmot en die is in uw haag bezig geweest!
Ben je 2 jaar aan het knippen geweest voor de vorm rond of ovaal
kom je thuis na een weekend weg, is hij helemaal kaal. Ik zou 
zeggen als je een kar bouwt doe wat buxusbladeren door de 
papier-maché, dat scheelt je met afbreken zo een dag of 2.

4. Reedeurpenarren hebben jullie je contributie al 
overgemaakt? Of hebben jullie na 3x inloggen de automatisch 
incasso ook gestaakt. Nog even en je hoeft geen geld meer uit je 
zak te halen, de petcommissie loopt langs en sta je ongemerkt 
contactloos te betalen. Bestuur dat je het maar even weet, 30% 
van de Reedeurpers is digibeet!

5. Wat gebeurt er op het dorp, hebben jullie het al gezien?
Verhuiswagens, sloopbedrijven, aannemers bij St Catherine. Er 
worden appartementen gebouwd, dus de kazen moesten aan de 
kant, maar wat bleek achter wat hele oude kazen zaten Polen, 
achter een dubbele wand. Ik vermoedde dat al, want zoveel Poolse 
auto’s bij St. Catharina daar is wat mee, er kunnen toch niet 
zoveel mensen wonen boven dat veredelde eet-café. Diederik en 
Dennis zaten met hun handen in het haar, Leo zei kom op jongens 
ik weet de oplossing wel! We bouwen gewoon in Bodegraven een 
28 meter hoog Polenhotel.

6.  Om hardrijders op de Reewal te temperen, joegen ze de 
fietsers op meerdere plekken naar het midden van de weg, dan 
maar hopen dat de vrachtwagens remmen, anders hebben de 
fietsers pech. Ook op de Raadhuisweg is er van alles aan de hand,
fietsers op de autobaan en een leeg fietspad aan de zijkant.
Zelfs de veiligheid op ‘t dorp is in gevaar en ik kan dit met feiten 
staven, daarom verzoek ik dringend maar beleefd dat er naar de 
Kaag een voetgangerstunnel wordt gegraven

7.  Wist u dat ex-Prins Ries zijn sperma in de vriezer 
bewaart? Het blijkt, zo stond in de Kijk op Reeuwijk, dat dit voor 
de nazaten van Rode Roelie is vergaard. Zo is er op de Kerkweg 
een eigen Lakenvelder veestapel ontstaan, dankzij Ries blijft dit 
mooie koeienras voort bestaan. Het zijn prachtige kalveren met 
een enorme zuig behoefte en een sterke eigen wil. Maar wat is 
nu gebleken, bij onze ex-Prins eindigen deze dieren bij feestjes 
gewoon op de grill!

8.  De Reedeurpenarren, wat een geweldige vereniging en 
wat hebben we met z’n allen al een lol beleefd. Wist u dat ons 
mooie Cluppie inmiddels al meer dan 700 leden heeft? En wat 
dacht u van ons prachtige symbool, de narrenkop… ja… wij zijn 
er aan gewend. Er is in de wijde omgeving niemand te vinden 
die onze narrenkop niet herkent. Maar wat betekenen toch die 
kikkers die je sporadisch in het Boskoopse ziet? Ik vroeg het aan 
de broer van Cor de Jong… maar die wist het ook niet.

9.  (ZING): Kamperen is een mooie zomersport 
 (ZING): Waarvan je steeds maar jonger wordt 
Bij de Scouting wordt van jongs af aan al knopen, klimmen 
en klauteren aangeleerd, vallen, opstaan en doorgaan vroeg 
aanleren is niet verkeerd. Ieder jaar leg je als Scout een proef van 
bekwaamheid af, anders doe je niet meer mee. Natuurlijk geldt 
dat ook voor de trouwe Ridders Joop en René. Helaas na 40 jaar 
trouwe dienst bij de scouting moesten ze hun activiteiten staken,
ze bleven namelijk te lang bij de paalsteek haken.

10.  Je ziet steeds vaker Polen en Belgen hun auto langs 
de sloot parkeren, om vervolgens met visnet en hengel door het 
weiland te fouchaseren. Al die forensen vangen er gemiddeld een 
stuk of 10, maar ik heb zelden of nooit een Reedeurper met een 
hengel gezien. Dat soort vissers lappen alle regels aan hun laars,
het enige wat wij hier met veel eer kunnen vangen is de 
stekelbaars!

11.  In de historie zijn 46 Prinsen bij de Reedurpenarren mij 
voorgegaan, allemaal hebben ze op hun manier hun best gedaan.
Jeroen Staal heeft z’n best gedaan en het leuk geprobeerd, maar 
wordt net als zijn Feyenoord afgeserveerd. Ook het staal en het 
licht in de Kuip is moe en is na jaren trouwe dienst aan vervanging 
toe. Geen ijdel gedoe zoals met je Prinsenkop levensgroot op 
een bus pronken, ga maar lekker met die bus in Nieuw-Zeeland 
ronken. Dus dit jaar geen Prins met een liefde voor dat koude 
staal, bij mij staan de mensen, de Reedurpenarren centraal.
Met z’n drieën gaan we voor een fantastisch carnavalsjaar,
daar hebben we jullie allemaal voor nodig want feesten doe je 
met elkaar. Mijn motto is alles kan en niets moet. Eindelijk 
zijn er spijkers met koppen geslagen, door mij Prins Harry van 
Bloemdaal als Prins te vragen!

REDE 2018/2019
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INTERVIEW
ANDRÉ VERGEER

Al ruim 40 jaar is André Vergeer actief binnen onze vereniging. 
Eerst als ventje van 11-12 jaar op een praalwagen, toen als lid van 
de Raad van 11 en daarna als penningmeester en beheerder van 
de ledenadministratie. Hij besloot begin dit jaar zijn werk over te 
dragen aan een nieuwe generatie en daarmee neemt hij afscheid 
van het bestuur.

Voordat hij afscheid neemt, zijn wij heel benieuwd hoe hij de 
afgelopen jaren heeft beleefd. Waarom is hij ooit vrijwilligerswerk 
gaan doen voor de vereniging? Wat waren zijn hoogtepunten? En 
waarom wilde hij stoppen? Tijd voor een klein interview! Op een 
maandagavond werden wij hartelijk ontvangen in zijn prachtige 
huis. Met uitzicht over de typisch Reeuwijkse weilanden vroegen 
we hem de hemd van zijn lijf.

Hoe is carnaval voor jou allemaal begonnen?
Mijn eerste herinnering was van de optocht in 1978. Het was toen 
zo dat een aantal bedrijven meededen met de optocht. Ik was 9 
jaar en deed mee met de wagen van Vergeer Kaas. Ik weet nog 
goed dat hij oranje was, vanwege het WK in 1978. Ook herinner ik 
mij de boerenbruiloft tussen Judith Vergeer (nu Judith Weck) en 
Pieter Carlier nog goed. Dit was denk ik het eerste grote feest van 
de vereniging en nog steeds wordt er veel over gepraat. Behalve 
door de jeugd misschien, die kunnen het verhaal teruglezen in 
het jubileumboek.

Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor de Raad van 11. 
In die tijd was het soms lastig om mensen te vinden voor de Raad, 
maar samen met mijn broer Rudolf, met Charles Stoopman en 
met Richard de Jong zagen wij het wel zitten. We vonden het 
vooral leuk om lekker gekkigheid uit te halen. 

Ik denk dat ik het enige raadslid ben dat officieel nooit uit de Raad 
van 11 is gestapt, haha! Ik werd gevraagd om penningmeester 
van de Reedeurpenarren te worden en de ledenadministratie te 
doen. Doordat ik die taak op me nam zat ik elke Pronkzitting met 
Ad, Fonds en René bij de deur en ben ik als raadslid steeds vaker 
reserve gaan staan. 

Wat heb je allemaal gedaan als penningmeester en beheerder 
van de ledenadministratie?
Ik wilde graag wat dingen vernieuwen. Ik zag hoe mijn  
voorgangers veel tijd kwijt waren aan de administratie en ik  
dacht: dat kan anders! Ik was handig met computers en met  
Excel en heb de ledenadministratie in Excel gezet.  Hierdoor 
hoefden we na het uitprinten bijvoorbeeld niet alle 500 adressen 
op volgorde te leggen, maar deed de computer dat. Doordat de 
vereniging steeds groter wordt, kost het penningmeesterschap 
en de ledenadministratie stiekem best wel veel tijd. Het scheelt 
dat je je eigen tijd in kunt delen: dat het geen taak is die wekelijks 
terugkomt. Ik zorgde dat ik 2 dagen voor de deadline even vrij had 
ingepland. Zo kon ik 2 dagen knallen en zorgde ik ervoor dat alles 
op tijd af was!

Maar op een gegeven moment ging het vele werk me een beetje 
tegenstaan en had ik het druk met andere dingen. Daarom wilde 
ik het stokje graag overdragen. De ledenadministratie is nu 
overgegaan naar Marieke de Wit en Jordy van Oostwaard is nu 
penningmeester. Het is goed dat die twee zaken nu gescheiden 
zijn. De vereniging wordt groter daardoor ontstaat er ook 
meer werk. Marieke heeft met de ledenadministratie een hele 
inhaalslag gemaakt door een ledenpakket daarvoor te gebruiken 
en over te stappen op automatische incasso. Dat heeft haar 
eenmalig verschrikkelijk veel tijd gekost, maar zal vanaf nu 
veel eenvoudiger zijn. Jordy heeft ook plannen om de financiële 
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administratie komende tijd te gaan automatiseren via een pakket. 
Zo kunnen ze er weer jaren tegenaan.

Wat wil je Jordy en Marieke meegeven?
Geniet van de taken die je doet, maar waak ervoor dat je er niet 
te veel tijd in stopt. Anders is het snel klaar. Ik heb het al vaker 
gezien bij mensen: ze gaan er vol enthousiasme in en vervolgens 
houden ze er na 2-3 jaar mee op. Dat is zonde. Durf gewoon om 
hulp te vragen als iets niet lukt, er zijn genoeg vrijwilligers die 
je willen helpen. En o ja, stel niet te veel uit, anders moet je elke 
keer 2 dagen van tevoren vrij plannen in je agenda.

Hoe heb je de vereniging zien veranderen in jouw tijd als 
bestuurslid?
In de jaren dat ik erbij zat heb ik de vereniging enorm zien 
groeien. Niet alleen in aantallen, maar ook in professionaliteit. 
Kijk bijvoorbeeld naar de feesten: vroeger was er voor bepaalde 
doelgroepen geen feest, nu heb je kindercarnaval, gezinscarnaval, 
jongerencarnaval… Voor iedereen is er wat te doen! Aan de 
onderkant komt er veel jeugd bij en aan de bovenkant gaan er 
weinig weg. En als je je eigen kinderen enthousiast naar de 
carnaval ziet gaan, dat is echt het mooiste wat er is. 

Dat is denk ik ook wel de kracht van Reedeurp: we groeien, 
hebben een aantal mooie feesten gegeven en laten jong en oud 
daarvan genieten. Ondanks dat we zijn gegroeid, hebben we nooit 
de ambitie gehad om feesten te organiseren voor 10.000 mensen. 
Het dorpse blijft er echt inzitten, iedereen doet gewoon mee en 
niets is te gek. En dat is heel gaaf om te zien. 

Hoe feesten veranderen
Ik vind het ook leuk om te zien hoe feesten gegroeid zijn. Kijk 
bijvoorbeeld naar het indrinken bij de Prins. Bij Hennie Smit 
bleek dat dit eigenlijk niet meer thuis in de huiskamer kon. Rosa 
had gehaktballen gemaakt en de woonkamer stond helemaal 
vol. Of de eerste keer dinsdag, toen we met de Raad van 11 net 
hadden gedaan of we allemaal van Hans 40+ een uitnodiging 
hadden gehad waarop we moesten aangeven of we kwamen en 
wat we wilde drinken en eten. Toen moest hij snel een feestje 
organiseren. Wat hebben wij gelachen met de Raad! En als je nu 
kijkt: zijn het gewoon 2 volwaardige feesten geworden! Heel gaaf 
om te zien!

Je bent ook nog een jaar Prins geweest. Hoe was dat jaar voor 
jou?
Ik heb altijd 2 dingen gedacht: 1)Ik word nooit gevraagd als Prins. 
2)Als ik gevraagd word zeg ik nee. 

Woensdagavond na de tennis fietste ik om 1 uur de 
Nieuwdorperweg op, staat Dirk midden op de weg en vraagt me 
of ik naar zijn dvd-speler wil kijken want die is kapot. Toen wist ik  
al genoeg. Ik heb nog wel getwijfeld of ik het nou moest doen. 
Maar ja, als ik nee zou zeggen zou ik toch balen dat ik het niet 
gedaan had. Dus ik zei ja. Van tevoren vond ik het in de maling 
nemen van mijn broers heel erg leuk. Ook het gissen over wie de 
Hofdames waren was iets heel leuks!

Van het jaar zelf hebben we enorm genoten. Het was echt 
geweldig om zo’n jaar samen met m’n nichtjes (Carola en Angela 
de Wit) te beleven. Het organiseren van de feesten was wel een 
uitdaging dat jaar: hde grote Bierfeste bij Marcel Mathot was 4 
dagen na de Lattenbrekers en het afscheid van Dirk was 5 dagen 
na de Pronkzitting. Toch is het allemaal gelukt, en hebben we 
geweldige feestjes gevierd. Ik denk er nog met heel veel plezier 
aan terug. 

Heb je nog iets wat je de Reedeurpenarren mee wilt geven?
Ik denk dat we met z’n allen een vereniging hebben waar we trots 
op kunnen zijn. Op de creativiteit, op de omgang met elkaar, op 
de rivaliteit met Boskoop: het is echt wel bijzonder wat we hier 
hebben. Ik heb er een aantal jaar van in het bestuur mogen 
meemaken en ik hoop dat er nog vele jaren bij komen vanaf de 
zijlijn. 

André, heel erg bedankt voor je inzet de afgelopen jaren en we 
hopen dat je nog járen kunt genieten van onze mooie vereniging!
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HEKWERK • SMEEDWERK • LASWERK • REPARATIE

PAUL’S MOTOREN • WWW.PAULSMOTOREN.NL • 0182 301 305
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LEONIE BITTER

Dit jaar is de keuze gevallen op een ex-bestuurslid, een hele 
bekwame. Een organisator bovenste plank… en we hebben het 
over een dame. Vanuit het bestuur kreeg zij een taak toebedeeld: 
de statuten zijn verouderd… Pak die maar eens stevig bij de 
kladden… Dus zij de statuten gemoderniseerd… Knap hoor! Ik 
wist niet eens dat we statuten hadden…

Daarnaast is de PR nog één van haar taken en dat doet ze met 
furore, ze trekt die kar al jarenlang: door haar is Reedeurp overal 
te zien en te horen!

Viel er bij u dit jaar ook weer zo’n prachtig exemplaar van 
de Reedeurper in uw bus? Dat is het startsignaal voor het 
carnavalsseizoen maar om zo’n boekwerk te maken… da’s een 
hele klus!

En wat te denken van dat unieke jubileumboek ter gelegenheid 
van ons 44-jarig bestaan? 112 pagina’s om je vingers bij af te 
likken, maar wat een werk: ga er maar aan staan!

Maar daar blijft het niet bij… Ze regelt ook nog eens voor alle 
avonden de fotografen, en die komen zoals je op ieder feestje ziet 
toch altijd weer opdraven.

De kleding van de Raad van 11 stond ook vaak in haar agenda.           
Ze regelde alles: van blouse, broek, manchetknoop tot strik, 
op de onderbroeken na. Deze kleding hing natuurlijk niet altijd 
netjes aan de rekken… En menig keer ontdeed ze met een natte 
lap net voor de kerkmis de broekspijpen van hun vlekken.

Weet u ‘t nog: “Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek 
geslopen…’’ Vorig jaar hier op de bühne te zien samen met haar 
man... daar kunnen ze zo prijzen mee winnen, maar zij is de 
enige actrice die al een Oscar in huis had toen  haar filmcarrière 
nog moest beginnen. Met die Oscar is ze nu getrouwd en de Van 
Beijerenstaat in Reeuwijk-Brug is waar ze wonen,
Trotse moeder van Roel en Niek, twee kanjers van zonen.

Mooier kan je toch niet wensen, ik wil je erg graag bedanken,
Kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken.
Dus stap weer even in de wereld van glamour & glitter,
dames en heren, De Orde van de Stekelbaars 2018 gaat naar 
niemand minder dan… Leonie Bitter!

DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2018

't is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
wie vangt die Stekelbaars, wie kan er zo goed vissen?
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De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar in een nieuw jasje 
gestoken. In het schuurtje van Dirk heeft op vrijdag 10 mei de 
eerste Reedeurpenarren Pubquiz plaatsgevonden. Zo maakten 
we van een verplicht evenement een competitieve, maar gezellige 
avond! 

Negen teams streden met elkaar om de felbegeerde titel. Met 
vragen in verschillende categorieën werd de kennis van onze 
leden getest. Van algemene carnavalskennis tot de geschiedenis 
van Reedeurp, alles kwam voorbij. 

Aangezien het toch ook de Algemene Ledenvergadering was, 
kwamen ook de fi nanciën nog even aan bod. Onze President Daan 
van Leeuwen is van alle markten thuis en heeft als quizmaster de 
avond aan elkaar gepraat. Samen met Marieke de Wit en Jordy 
van Oosterwaard heeft hij goed z’n best gedaan om er fl ink wat 
lastige vragen in te stoppen. Want wist jij dat zelfs Waddinxveen 
een carnavalsnaam heeft? En dat het offi ciële alaafgebaar bestaat 
uit het brengen van de vingertoppen van de rechterhand naar de 
linkerslaap (en dus niet naar de schouder of het oor)? 

Na de laatste vraag was het tijd voor de puntentelling, de 
spanning steeg toen de uitslag werd voorgelezen. Met slechts een 
paar punten verschil ging de eerste titel van de Reedeurpenarren 
Pubquiz naar ‘Aangeschoten wild’. De champagne werd gepopt 
en het is nog lang gezellig druk gebleven.
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Van Heuven Goedhartstraat 35, 
2811 BT Reeuwijk, 0182-393366

ELECTROWORLD.NL

Witgoed
Zuinige en snelle apparaten kunnen het huishouden een stuk 
fijner maken. Wij hebben diverse apparatuur op voorraad om deze 
snel te kunnen plaatsen.

Electro World van Dijk is uw service 
bedrijf voor verkoop en reparatie van 
elektrische apparaten. Onze kennis en 
persoonlijk advies zijn onze sterke punten, 
evenals onze scherpe prijzen. Wij zijn een erkend 
reparatiebedrijf met extra certificaten voor de 
merken Siemens, Bosch en Miele.

Electronica
TV of tablet? Audio systeem of multiroom? Wij hebben de TV en audio 
oplossingen voor het hele huis.

Huishoudelijk
Stofzuigers, koffiezetters of andere apparaten zijn bij ons verkrijgbaar uit 
voorraad, of thuis te bezorgen in 1 werkdag.

EURONICS is nu

ELECTRO WORLD

Reparatie
Niets is zo vervelend als een defect apparaat. Wij kunnen deze vaak snel en 
voordelig herstellen. Grote apparaten repareren wij gewoon bij u thuis.

J. KRUIJT BV

Telefoon (0182) 39 30 48

VOOR AL UW
RIOLERINGS

PROBLEMEN!
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Yes, Pronkzittingweekend komt eraan! Dat houdt natuurlijk in: 
uitklinken… Pronkzitting… Inklinken… Toch dacht ik stiekem: 
misschien een Prins en Hofdames iets verder van ons af. Effe 
mak aan komend jaar. En dan toch twee Hoffi es Astrid en Manon 
uit onze groep en Prins Harry die wel een hele goede vriend is. 
Ach, gezellig, weer een jaar knallen. Zit er gelijk weer helemaal 
in! 
Na een heel kort nachtje word ik al lachend wakker. Vanmiddag 
maar op tijd gaan, wil natuurlijk niks missen. Mooie locatie bij 
Toon Vergeer in de schuur, niet te groot, lekker knus. Iedereen 
druppelt binnen en de sfeer zit er al snel in. Er is een leuke 
DJ waar Manon het goed mee kan vinden. Of eigenlijk met zijn 
microfoon. Whoop whoop! Jenny zie ik druk in de weer met een 
ontstopper, en niet omdat er wat verstopt zit… 
Ook doet Reedeurp natuurlijk waar het goed in is en dat is 
optreden met een eigen inbreng. En zo staat dus André Hazes 
junior op het podium met LEEF. Astrid zie ik overal lopen met een 
smile van oor tot oor, wat een feest! 
Het laatste uurtje nadert alweer en ik zie Monique druk in de weer 
met het uitdelen van wijn, per fl es dit keer. De polonaise komt nog 
een keer voorbij, en wie hoor ik daar weer door de microfoon…? 
Manon. Het begint nu een beetje op een kermis te lijken, maar 
het is hilarisch. Het bier is op en de tent wordt leeggeveegd. Er 
fi etsen er nog een paar een rondje door de schuur en dan komt de 
caravan naar binnen, nog een klein feestje bij de caravan en dan is 
het echt klaar. Maandagochtend, pfffff  dat wordt een zware dag, 
en wat een blauwe plekken. Maar het was het allemaal waard, 
wat een top feest!

Een vriendin...

Vrijdag 9 november mochten wij zelf ons laatste feestje 
organiseren. We hadden ons voorgenomen op tijd met de opbouw 
te beginnen, wat ook maar goed was; het was iets meer werk 
dan verwacht. Met behulp van Jorinda van der Werf hebben we 
de STALEN loods omgebouwd tot een gezellige feestburcht. Ook 
werd de STALEN pop buiten weer opgehesen.

Voordat het feest begon, hadden we eerst koffi e met gebak samen 
met onze families. Rond 21:00 uur begon het al snel vol te lopen 
met onze genodigden. Zo konden we er tot in de laatste uurtjes 
een mooi feestje van maken. Wat ook uiteindelijk goed is gelukt!

Onze Lattenbrekerszanger Jordy van den Boer kwam optreden 
en zorgde ervoor dat de sfeer er voor de rest van de avond goed 
in zat. Zelfs onze eigen Toppers en de vrienden van Anita Meijer 
kwamen optreden in hun witte outfi ts! Een mooie speech van 
onze moeders maakte de avond compleet.

De volgende dag moesten we vroeg uit de veren om de feestburcht 
weer om te toveren tot een STALEN loods. Daarna konden wij 

ons voorbereiden op ons laatste podiummomentje als Prins en 
Hoffi es.

Het was een fantastisch afscheidsfeest van een onvergetelijk jaar. 
WE HEBBEN GENOTEN!

Prins Jeroen STAAL en Hoffi es Nathalie & Jorinda

UITKLINKEN
PRINS JEROEN STAAL VAN REEDEURP

INKLINKEN
PRINS HARRY VAN BLOEM’DAAL
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Wist u dat...
• Wij met het programma van de Pronkzitting starten voor de   
 zomervakantie?
•  Wij natuurlijk starten met een evaluatie onder het genot van   
 een hapje en een drankje?
•  Het thema idee soms al ligt te wachten van een jaar ervoor?
• Er wel flink gebrainstormd moet worden voor ideeën in het   
 thema?
•  Het ene jaar makkelijk start en het andere jaar met wat   
 zuchten en steunen?
• Een thema-idee heel leuk kan zijn, maar de eigen inbreng   
 verzinnen dan lastiger is?
•  Wij eerst de hele eigen inbreng verzinnen en daarna kijken wie  
 het mag uitvoeren!
•  Wij Charles hebben om de mensen van de eigen inbreng te   
 vragen of nou ja, dit als mededeling door te geven!
• Het filmpje vaak als eerste wordt uitgevoerd, omdat Stefan   
 daarna nog aan de slag moet met de montage?
• Je voor 6 minuten film, toch snel 200 manuren kwijt bent 
 aan voorbereiden, filmen en monteren?
• We ieder jaar weer proberen origineel te zijn, maar toch wel   
 vast zitten aan een heel aantal vaste programma-onderdelen?
• Wij toch gaan kijken of we er wat verandering in kunnen   
 aanbrengen?

• Alleen Daan en Charles weten wie de Prins en Hofdames  
 worden, dus voor de rest van de commissie dit ook een grote  
 verrassing is?
• Wij daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn tot de dag zelf?
•  Wij ieder jaar weer de hulp van vele vrijwilligers inroepen,   
 waaronder de Raad van 11 en ons vaste opbouwploegje?   
 Waarvoor heel veel dank!
• Wij ook ieder jaar weer bij Jorinda langs mogen voor   
 decoratiemateriaal en doeken?
• Dit voor de aankleding en eigen inbreng superfijn is?
• Wij sinds 2 jaar de stoelen op naam reserveren zodat wij de   
 mensen die niet de hele avond kunnen staan met vrienden of  
 familie naast elkaar kunnen zetten?
•  Wij altijd in zijn voor nieuwe ideeën, suggesties of hulp...?   
 Mailen kan naar pronkzitting@reedeurp.nl
• Wij weer heel veel zin hebben in het nieuwe carnavalsjaar?
• Er ook dit jaar weer veel liters koffie, thee en lekkere drankjes  
 gedronken worden voordat de Pronkzitting zal starten?
• De belangrijkste vraag toch altijd zal blijven... Wie o wie 
 worden het dit jaar?!

Wij zien u graag weer met de Pronkzitting!
Alaaf!! Charles, Daan, Angie, Stefan, Denise & Maaike

PRONKZITTING
WIST U DAT?

ERELID
LAURA VAN DELFT

Daar sta je dan. Na jaren achter de schermen te hebben gestaan 
sta je nu zelf in de spotlights.  Je reed ooit in de optocht mee met 
een kar genaamd  ‘Make Reedeurp great again’. En ‘You made 
Reedeurp great again!!’ 

Door jouw tomeloze inzet de afgelopen jaren is onze vereniging 
zeker groter geworden. Niet alleen groter qua leden, maar ook 
zeker groter als organisatie. In de jaren dat jij actief bent geweest 
als bestuurslid, heb je de vereniging vorm gegeven en een sterke 
positie gegeven in het verenigingsleven van Reeuwijk-Dorp.    

Je hebt jaren de Hofdames begeleid. Niet alleen zomaar een paar 
Hofdames begeleiden door het jaar heen. Maar je regelde alles 
van A tot Z  voor de Hofdames. Dat kunnen alle oud-Hofdames in 
de zaal zeker beamen!

Na jaren zelf te hebben gedanst bij de dansmariekes, ben je  
aanspreekpunt geworden voor de leiding van onze dansmariekes. 
Ook hierin heb je achter de schermen erg veel betekend voor 
onze dansmariekes. De ‘Reedeurp on stage’ is mede door jou 
zo’n prachtige middag geworden. 

In totaal heb je 9 jaar in het bestuur gezeten. Je nam meteen de 
taak van het secretariaat op je. Zo heb je velen notulen mogen 
maken en uren vergaderd. Ook de taak van de vergunningaanvraag 
voor de optocht nam je op je, geen gemakkelijke taak maar ieder 
jaar weer gelukt. 

Nu ben je uit het bestuur maar kan het nog slecht los laten, 
gelukkig kan je nog je energie kwijt in de MSN commissie. Aan de 
jaren in het bestuur heb je zelfs je vriend overgehouden en mag 
je nu ‘FirstLady’ genoemd worden.     
Het achter de schermen dingen regelen deed je het liefst. In de 
spotlights staan, hoeft van jou niet zo. 
Het aantal appjes die jij voor de carnaval verstuurd hebt, zijn niet 
te tellen. Maar 50.000 berichtjes kunnen het zomaar zijn. 
 
Voor al jouw inzet voor onze vereniging, willen we je belonen. 

Daarom mag jij je voegen in het illustere rijtje van : Gijs Hogenelst, 
dhr. Kraan, Gert Lindhout, Koen van Zoest en Richard de Jong. 

Laura……vanaf heden mag jij je:

ERELID VAN DE REEDEURPENARREN noemen. 



KERSTGALA
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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



Op wintersport mee met de Lattenbrekers, wat een feest,
Wat een beleving als je nooit eerder bent mee geweest!

In de bus roept Nick Lindhout al snel luid, 
‘’Nieuwelingen: stel je even voor, daar kom je niet onderuit!’’ 

Na een feestelijke nacht, door weer en wind, 
Word je toch gelukkig als je je weer tussen de bergen sneeuw bevindt. 

Na een stevig ontbijt de warme kleren aan, 
Op naar de piste, laten we gaan!

Door de meters sneeuw, vele pistes gesloten,
Maar de dag is niet compleet als je niet van een Schnapps op de berg hebt genoten.

Vier uur Karat, dirndl en lederhosen aan, 
Vol gas in de après-ski, zie ons eens gaan!

Polonaise naar het restaurant, de schlagerband staat al klaar,
Schnitzel, stoelendans: alle ingrediënten voor een feest waren daar.

Na een korte nacht weer vroeg uit de veren,
Om na een lekker ontbijt opnieuw de pistes te proberen.

Wandelen, sleeën, met een board of op de ski,
Biertje in de hand, met de sneeuw tot aan je knie.

Daarna alle rockers verzameld en los op de muziek,
Vele optredens later, worden LP’s gedraaid voor ons als publiek.

Voor een aantal van ons volgde een wilde nacht, 
Wat ons uiteindelijk bij de laatste dag bracht.

Laatste meters in de benen, laatste momenten in de zon,
Genoten van nieuwe contacten en gezelligheid voordat de terugreis begon.

Op het dorp wordt de reis door de Prins met een praatje afgesloten,
Vele mooie herinneringen, wat heb ik genoten!

Brenda Koppenaal – van Dam

LATTENBREKERS
OH OH WESTENDORF
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Na vele vergaderingen bij Dirk in het schuurtje, lag daar eindelijk 
een volledig script voor een themafeest dat bij iedereen in de 
boeken moest komen te staan als een heel gezellig feestje. En 
we geloven dat we kunnen zeggen dat het geslaagd is! De loods 
op het dorp werd omgetoverd tot een waar ijsparadijs. Met een 
ijsbar, inclusief shotjesbar, verschillende optredens van bekende 
artiesten en als klap op de vuurpijl de IJsbad-challenge!

Vanaf het begin van de middag zat de sfeer erin. Vele dorpelingen 
kwamen klunend op het feest af, voor de mensen die daar niet 
van houden reed er ook een Narrenslee langs de verschillende 
haltes op het dorp. Iedereen werd onthaald door een gezellig 
dweilorkest bij de ingang en bij binnenkomst kreeg de liefhebber 
een heerlijke schnapps aangeboden. Zelfs de Braziliaanse 
schaatsploeg was van de partij, ook wel bekend als De Raad van 
11. Deze Raad van 11 maakte de heupjes overigens zo lekker los 
in de ijsbar, dat de pinguïns en ijsherten van het dak af kwamen!! 
Iedereen was lekker warm ingepakt en klaar om deze avond te 
trotseren.

Na het optreden van de Vlammen en Sterren is de dansvloer de 
hele avond druk bezet geweest. De dansvloer was ook zeker een 
uitstekende plek om goed te kunnen zien wie het als eerste op 
zou geven in het ijskoude bad bij de IJsbad-challenge! Maar zo 
zien we maar weer, Reedeurpenarren houden niet van opgeven. 
Een gelijkspel! 

De IJsbar heeft het zwaar gehad met al die elfstekentocht-
gangers, maar heeft toch het einde van de avond gehaald. Net als 
de meeste feestgangers. Hier en daar waren er nog wat mensen 
die de IJsbad-challenge buiten in de sloot nog eens wilden 
proberen of die blijkbaar wat op de grond zagen liggen tijdens het 
fi etsen. Maar ach, wat maakt het uit. Wij als organisatie kijken 
terug op een geslaagd feest dat onze verwachtingen te boven is 
gegaan. Bedankt voor jullie gezelligheid, want zonder jullie had 
dit niet gekund!
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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
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Op vrijdag 22 februari was het weer tijd voor jongerencarnaval. 
Dé carnavalsavond voor alle kinderen vanaf groep 7 tot en 
met de 3e klas van de middelbare school. Vanaf 20:00 uur 
was iedereen welkom, maar wel verkleed als de eerste letter 
van je naam. Want dat was het thema dit jaar. Zo kwamen de 
meest leuke verkleedoutfits langs. De meest originele outfits 
waren toch wel de drol, de Jumbo-medewerker en tot slot het 
Japanse meisje.

Dit jaar hadden we niet alleen een optreden van de Sterren, 
maar ook de Jeugdraad met Jeugdprins Laukens de 1ste en 
zijn Hofdames Crista en Daniëlle hadden hun best gedaan en 
een leuk dansje ingestudeerd. Uiteraard waren Prins Harry 
van Bloem’daal en Hofdames Manon en Astrid er ook om het 
feest compleet te maken.

Om 23:30 uur stonden de ouders alweer 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!

JONGERENCARNAVAL
EERSTE LETTER VAN JE NAAM
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Gekozen 
Toen de Jeugdprins werd gekozen was ik helemaal blij, want ik 
keek hier al een paar jaar naar uit. Die nacht daarvoor kon ik bijna 
niet slapen en ik denk bijna de hele klas niet. De hele ochtend kon 
ik me niet concentreren. Toen het zover was kwamen de Prins 
en Hofdames. We keken eerst naar de onthulling van de echte 
Prins. Ze vertelden ook over toen ze het te horen kregen dat ze 
Hofdame en Prins werden. En toen was het zover. Ze begonnen 
met de Hofdames, daar kwamen Crista en Daniëlle uit de hoed. 
Toen trok de Prins de Jeugdprins. En dat was ik, ik was zo blij 
dat ik het bijna niet geloofde. Toen gingen we een rondje door de 
school lopen, bij mijn broertje was het grappigst die sprong op 
me af. Het leek wel of die nog blijer was dan ik, wat niet zo was. 
Daarna gingen we onze ouders bellen. Dat was ook grappig. 

Fotoshoot
Aan het einde van de dag gingen we de fotoshoot houden. Dus 
moesten we ons eerst omkleden, ik had de jurken ook nog niet 
gezien en ik vond de jurken ook mooi. Ik had verwacht dat het wel 
lang zou duren, maar het ging best snel. Daarna gingen we rond 
in de klassen, de klassen waar de broertjes en zusjes in zaten 
waren natuurlijk het leukst. 

Scouting
De scouting was voor ons het eerste feest. We werden eerst 
aangekondigd en daarna gingen we met z´n allen de polonaise 
lopen. Na een tijdje deden we een spel, waarbij één van ons aan 
allemaal een vraag voorlas en dan moesten ze een antwoord 
kiezen. Het duurde een hele tijd voordat iedereen af was. Daarna 
hebben we nog een hele tijd gefeest.

School 
Eerst moesten we allemaal in de klas verzamelen, en de Raad 
van 19 moest hun cape en steek op doen. Toen moesten we nog 
even wachten en mochten we opkomen. Er werd nog wat aan mij 
gevraagd en daarna moesten we de dans voor het eerst doen. 
Daarna moesten we een spel begeleiden, ik was bij het chips 
vangen en daar was ik best wel blij mee, want er waren ook 
kinderen die naar een opdracht moesten met scheerschuim of 
sponzen. Toen de spelletjes afgelopen waren kwamen de Prins 
en de Hofdames. Ik kreeg van de Prins een ketting. En zij hadden 
een spel bedacht wat heel leuk was. Na dat spel gingen we de 
polonaise lopen en toen was het afgelopen. De bovenbouw ging 
patat eten en een fi lm kijken tot we naar huis mochten. 

Jongerencarnaval
Ik ging met de dansmariekes eten. Dit was gezellig. Toen het eten 
klaar was kwamen de ouders, de broertjes en zusjes en gingen we 
de foto’s maken, wat snel klaar was. Toen het jongeren carnaval 
begon, moest eerst de Raad van veel naar binnen, daarna de 
jeugdhofdames en toen ik. Ik kreeg de ketting, steek om en ik 
kreeg de staf. En toen begon het feest. We liepen de polonaise en 
gingen feesten. Na een tijdje deed een van de dansmariekes een 
dansje en nog een tijdje later moesten wij onze dans doen. Groep 
8 ging ook nog even op de bar dansen. Op het allerlaatste deden 
we nog de polonaise om het af te leren.  

55+ carnaval 
Toen het 55+ carnaval begon, was er eerst de openingsshow. 
Daarna moesten eerst de Raad van 11 en Prins en Hofdames 
naar voren komen. Toen moesten ik, Crista en Daniëlle naar 
voren komen. Wij mochten op de troon gaan zitten. De Prins 

ging voorlezen waarom hij Prins was en oplossingen voor het 
dorp. Toen het pauze was moesten we kaasjes uitdelen, na de 
pauze was er een fi lmpje tussen het verschil over Reeuwijk en 
Amsterdam, omdat het thema aan de Amsterdamse grachten 
was. Ik vond het een hele leuke middag. 

Optocht
We moesten eerst verzamelen bij Edelman. Ik werd met Crista en 
Daniëlle op het podium geroepen, eerst kwam er een rekensom 
voor mij en dat was 23 min 11 en nog een keer min 11 en dat was 
natuurlijk 1. Daarna was er een rekensom voor de burgermeester. 
Toen de Hofdames en als laatste en moeilijkste voor de Prins, 
waar het antwoord van was 11.11.2019. Toen was de optocht 
offi cieel geopend en gingen we polonaise lopen. Na het polonaise 
lopen, gingen we op de kar. We reden eerst door de Tempel naar 
Reeuwijk-Brug en dan weer vanaf Reeuwijk-Brug naar Reeuwijk. 
Tijdens de optocht was het heel gezellig en de muziek was ook 
heel leuk. Toen de jeugdoptocht klaar was, gingen we de grote 
optocht kijken, waar hele mooie karren bij zaten. Toen moesten 
ik, Crista en Daniëlle de jeugdprijzen uitdelen en mochten we de 
dans op het podium doen.            

Kindercarnaval 
Eerst gingen we met heel groep 8 naar binnen, na een tijdje 
werden we uit de zaal gehaald, en werden we opgeroepen op 
het podium en moesten we onze dans doen en toen gingen de 
spellen weer door. Na een tijdje moesten ik en de Prins aan het 
rad draaien voor de prijzen, ik draaide bijna dezelfde.

Gezinscarnaval 
We werden zoals gewoonlijk eerst opgeroepen op het podium 
met mijn Hofdames en de Raad van veel. Toen moesten we ons 
dansje doen voor de laatste keer. Even later kwam Narrie nog. 
Tussendoor moesten een paar groepen van de dansmariekes nog 
optreden. Ook was er een ijscowagen (super leuk bedacht). En 
toen moesten we op het podium komen en kregen we een foto 
van de Prins, zijn Hofdames en ik en mijn Hofdames en natuurlijk 
de Raad van veel. En van onze ouders een medaille. Dit was het 
laatste feest voor mij en de Hofdames Crista en Danielle.

Ik heb een geweldig carnaval gehad. Het was super leuk 
om Jeugdprins te zijn. Ik wil iedereen bedanken, vooral de 
jeugdcommissie, die van alles voor ons geregeld heeft. 

Alaaf
  

JEUGDPRINS
LAUKENS DE 1E
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Tel. / fax 0182 883018 | Mob. 06 11863104 | Email: info@vtechmontage.nl

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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De loting:
Eerst gingen we de klas versieren. En daarna moesten we lang 
wachten op de Prins en Hofdames. Toen gingen de namen van de 
kinderen die Prins of Hofdame wilden worden in de hoge hoed. 
Als eerste werd ik (Daniëlle) getrokken. Daarna werd ik (Crista) 
getrokken. En de Prins was geworden... Mees. Toen gingen we 
met heel de klas polonaise lopen door de school. Mees noemde 
zichzelf Prins Laukens de 1e.

Jurk kopen:
Wij hebben gelogeerd. Eerst gingen we op internet leuke jurken 
zoeken. We hebben een jurk gezien in het blauw en in het groen 
die vonden we allebei heel mooi. De volgende dag gingen we naar 
Humpie Dump in Spijkenisse. Uiteindelijk kozen we toch voor 
dezelfde jurk maar dan in het paars. Want blauw stond ons niet 
en groen was er niet in onze maat. We hebben daar dus de paarse 
jurk gekocht met witte schoenen en een panty. Daarna gingen we 
nog naar Rotterdam om te kijken of daar een paarse jas was. En 
die hadden we gevonden.

Fotoshoot:
Op school hadden Mees, ik (Crista) en ik (Daniëlle) een fotoshoot. 
Daarna hebben we aan alle klassen onze jurken laten zien. 
Iedereen vond dat we mooie jurken hadden.

Scouting Carnaval:
Op het begin liepen wij voorop in de polonaise. Daarna hebben 
we lekker gefeest. Ook hebben we een carnavals-quiz gedaan. Er 
was ook een DJ. En daarna hebben we nog meer gefeest.

Schoolcarnaval:
We hebben gelogeerd, omdat we een dag van tevoren de krullen 
er in moesten doen. Op het begin werden we naar voren geroepen 
en hebben we de dans gedaan op het liedje “Blah Blah Blah” van 
Armin van Buuren. Toen ging de hele school een spellencircuit 
doen, waarbij groep 8 de spellen begeleidde. Daarna kwamen de 
grote Prins en Hofdames en zij hebben een spel bedacht. Dat was 
dat je ballonnen zo snel mogelijk moest doorgeven, en de rij die 
het snelste was had gewonnen. Daarna hebben we met heel de 
school polonaise gelopen en gefeest. En toen ging de onderbouw 
naar huis en de bovenbouw ging patat eten. Daarna mocht je met 
de groep een film kijken. Wij hadden de film “The Middle School”.

Jongerencarnaval:
Mees, ik (Daniëlle) en ik (Crista) moesten om 18:00 uur in Amicitia 
zijn om te eten met de dansmariekes. Na het eten was er een 
fotoshoot met ons drieën, onze ouders, broers en zussen en 
natuurlijk ook met de grote Prins en Hofdames. Daarna nog 
een paar met de Raad van Veel. Toen het begon werden we naar 
voren geroepen. Mees werd officieel een Prins. De grote Prins en 
Hofdames gaven hem de ketting en staf en de grote Prins zette de 
steek op Mees zijn hoofd. Verder hebben we alleen maar gefeest. 
Toen hebben we onze dans gedaan. En daarna mocht groep 8 
op de bar dansen. Toen gingen Mees, ik (Daniëlle) en ik (Crista) 
op een nek van iemand van de Raad van 11. Het was heel erg 
gezellig! En voor het slapen gaan weer onze haren in de krul voor 
55+ carnaval.

55+ Carnaval:
Eerst zijn Mees, ik (Daniëlle) en ik (Crista) op de foto met 
Narrie geweest. Daarna met alle dansgroepen, leiding van de 
dansmariekes, carnavals commisieleden, Raad van 11, grote 

Prins en Hofdames en Narrie. Wij mochten op het podium zitten. 
Er waren hele leuke acts. Ik (Crista) moest ook dansen bij de 
vonkjes. 

Kar bouwen:
Eerst hebben we de karren bekeken die bij Mathot stonden. Ons 
thema voor de kar was safari-jungle. Daarna gingen we per tweetal 
een sjabloon (de sjablonen hadden we van de te voren op school 
gemaakt) pakken om over te trekken. Daarna gingen we verven. 
Tijdens de pauze hebben we aan elkaar ons lekkers uitgedeeld. 
Ik (Crista) had een cake gebakken. Toen gingen we verder. Als 
het dier af was, ging je aan een ander sjabloon beginnen. Als het 
klaar was mocht je helpen met de letters versieren en verven. Tot 
slot hebben we nog even het dansje geoefend.

Optocht:
Om 10:30 uur waren wij bij Edelman. Er waren hele mooie 
karren. De opening was leuk. Eerst werd de Raad van 11 naar 
voren geroepen. Als tweede de grote Prins en de Hofdames. Als 
derde wij. Toen moest Narrie naar voren komen. En als laatste de 
burgemeester. Mees, de Hofdames, Prins Harry van Bloem’daal 
en de burgemeester moesten een som uitrekenen. En daarna 
mochten ze een 1 neerzetten. Toen hebben we met iedereen die 
bij Edelman was een polonaise gelopen. Toen begon de optocht. 
De groep 8 kar mocht achter de prinsenkar aanrijden. De optocht 
was heel leuk. Er stonden veel mensen langs de kant. En toen de 
optocht voorbij was, was de jeugdprijzen-uitreiking. Wij mochten 
de prijzen uitreiken. Daarna hebben we met groep 8 op het 
podium de dans gedaan.

Kindercarnaval:
Er waren veel leuke spelletjes te doen en als je een spelletje 
gedaan had, kreeg je iets lekkers. Tussendoor hadden we ook nog 
de dans gedaan. Daarna mochten wij de prijzen uitreiken.

Gezinscarnaval:
Eerst zijn we naar de carnavalsmis geweest. Mees en wij tweeën 
moesten de vredeswens voorlezen. Toen liepen we naar Amicitia 
waar we een broodje hebben gegeten en daarna lekker gefeest 
hebben. Je kon daar geschminkt worden en een ijsje halen. Ook 
deden we onze dans nog een keer. Op het einde werden wij Prins/
Hofdame-af. We kregen een foto van heel de klas en een medaille 
van onze ouders.

Het was echt een topjaar!!!
Ik (Daniëlle) vond alles heel erg leuk, maar als ik moet kiezen, 
vond ik jongerencarnaval het leukste. Het is echt superleuk om 
(Jeugd)Hofdame te zijn!

Ik (Crista): Vond jongerencarnaval en de optocht het leukst. Het is 
echt héél gaaf om hofdame te zijn.

JEUGDHOFDAMES
CRISTA EN DANIËLLE
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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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55+ CARNAVAL
AMSTERDAM

Zoals ieder jaar stroomde deze middag ook de zaal weer vol met 
de 55+ generatie, uitgedost in fl eurige kielen en met of zonder 
hoofddeksel. Het mocht weer uit de kast!

Met het thema ‘Amsterdam’ moést het wel iets worden om je 
op te verheugen. De sfeer werd al bepaald door de openingsact: 
de hele familie van der Werf inclusief draaiorgel, en met een 
vertederend duet van opa en kleinkind.

Onze eigen dansgroepen mochten daarna eindelijk met hun 
optreden de opa’s en oma’s laten zien waar ze het hele jaar zo 
hun best op hadden gedaan.

De Prins en zijn Hoffi es lieten het er ook niet bij zitten, met een 
leuk optreden in hun ‘Ik Hou van Holland kledij’ maakten ze de 
middag compleet.

Het optreden van de families van Prins Har en z’n meiden is altijd 
weer een bijzonder moment. De Rockband KISS, besteeg het 
podium... Hiervan ging de zaal plat!!!

Na de pauze was Marco den Hollander present met een gezellig 
Hollands repertoire, hij kreeg menig 55+ er al gauw in z’n macht. 
Door zijn enthousiasme was het niet moeilijk de zaal er vol in mee 
te laten gaan. Al gauw gingen de stoelen aan de kant, voor een 
lange polonaise!

Er was met deze middag weer feestend een begin gemaakt voor 
het komende weekend, Carnaval in Reedeurp!

DE ORDE DER
REEDEURPENARREN 2019

’t Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
Wie vangt die Orde Der Reedeurpenarren, wie kan er zo goed 
vissen? Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan, naar 
wie zal dit jaar deze prachtige ereprijs gaan? Van deze man mag 
u alvast weten: Hij heeft jaren in de jury van de optocht gezeten, 
die optocht wordt altijd geopend op een voor hem zeer bekend 
terrein, omdat hij vele jaren de directeur van het bedrijf ernaast 
mocht zijn. Hij komt op voor ondernemers in de Tempel: zij komen 
niets te kort. En bouwde ter bescherming van hun belangen… een 
heus fort. Om te klaverjassen mogen de Tempeliers altijd van 
de kantine van Edelman gebruik maken, en dat regelt hij al 35 
jaar perfect, zonder te verzaken. Droeg ook zijn steentje bij aan 
glasvezel in het buitengebied, snel internet is nou eenmaal een 
eerste levensbehoefte in de huidige tied.

Als ik nou ook nog vertel dat hij jaren terug onze Prins is geweest,
2 van zijn dochters én zijn schoondochter waren Hofdame, zijn 
schoonzoon was Prins, kortom: de hele familie houdt van feest!
Er loopt trouwens bij Edelman nog iemand rond en die wil graag 
als Prins carnaval zijn stempel drukken, alleen het overtuigen 
van de Prinsen verkiezings commissie wil nog niet zo lukken
(maar dit terzijde). Misschien kan onze prijswinnaar van 
vanmiddag hierin nog een rol spelen, want als lid van het 
Dorpsteam hielp hij al velen. Kortom: Het is een man die alles 
kan, het is een echte Edelman! 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, van deze man word je 
ontzettend blij:
Graag een daverend applaus want de Orde der 
Reedeurpernarren gaat dit jaar naar niemand minder dan:

EEF VERKLEIJ
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DINEREN BIJ DE PRINS
WAT SCHAFT DE POT?

Jaaa, je hebt gewonnen en mag met een vriend/vriendin bij de 
Prins en Hofdames eten! Dit is sinds een paar jaar een prijs bij 
kindercarnaval!

Zo stonden er op een mooie dag in mei 12 kinderen van 5 tot 12 jaar 
in de tuin, Manon had zich gebogen over een leuk spelparcours en 
deze werd met veel enthousiasme afgelegd.

Hierna stonden de pannetjes klaar en werd er naar Hartenlust 
gebakken in de schuur, dus niks niet eten bij de Prins ze moesten 
zelf aan ’t werk! Geweldig wat ze in een uurtje kunnen eten.
Wat een leuke middag met hele spontane jeugdige 
Reedeurpenarren!

Nogmaals, niets moet!
Groetjes Judith
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15 T/M 19 JANUARI
LATTENBREKERS

14 DECEMBER
KERSTGALA

22 T/M 25 FEBRUARI
GROOT CARNAVAL

EEN HEERLIJK WEEKEND SKIËN, 
SLEEËN, LANGLAUFEN EN PLEZIER 

IN OOSTENRIJK!

KERSTGALA IN EEN NIEUW JASJE! 
OF JURKJE NATUURLIJK... DIT JAAR 
HEFFEN WE OP LOCATIE DE GLAZEN.

OPTOCHT, KINDERCARNAVAL, FEEST-
AVONDEN, CARNAVALSVIERING, 

GEZINSCARNAVAL, ZONDAGAVOND, 
SCHUURFEEST, DWEILAVOND, DIKKE 

DINSDAG.

15 FEBRUARI
55+ CARNAVAL

EEN GEZELLIGE, FEESTELIJKE 
MIDDAG VOL ARTIESTEN VOOR 

55-PLUSSERS!
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8 MEI
LEDENVERGADERING

19 & 20 JUNI
MIDSUMMERNIGHT

14 FEBRUARI
JONGERENCARNAVAL

25 JANUARI
THEMAFEEST

VERPAKT IN EEN LEUKE PUBQUIZ MET 
RUIMTE OM JE MENING TE LATEN 

HOREN.

EEN GEZELLIG FEESTWEEKEND VOOR 
JONG EN OUD. LOCATIE BLIJFT NOG 

EEN VERRASSING! MIS HET NIET!

JONGENS EN MEIDEN VANAF 11 
JAAR, KOM ALLEMAAL NAAR DEZE 

LEUKE AVOND!

MET DIT JAAR ALS THEMA:
“MAKE GREAT BRITAIN GREAT AGAIN”
MEER INFO VOLGT OP SOCIAL MEDIA 

EN IN DE UITNODIGING.
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KINDER
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PRINS, HOFDAMES & RAAD VAN 11

PRIJSWINNAARS



LANGS DE KANT 
VAN DE WEG
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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

Een gezellig kindercarnavalsfeest met Jeugdprins Laukens de 1e 
en Jeugdhofdames Crista en Daniëlle! 

Ook dit jaar een zaal vol, met maar liefst 180 enthousiaste, 
verklede kinderen die zich vermaakten! Alle kinderen kwamen na 
de jeugdoptocht in hun mooiste pak de zaal in, om de polonaise 
te lopen en veel verschillende spelletjes te spelen. Met hulp van 
moeders, vaders en grote kinderen stonden alle 20 spelletjes 
klaar met de daarbij behorende leuke en vooral ook lekkere 
prijsjes. 

De bekende spelletjes (zoals memory, grabbelen, melkkoe, 
chips vangen, de mysterykast, blikgooien) waren natuurlijk weer 
aanwezig. Maar ook een aantal nieuwe spellen waren uitgedacht. 
Zo hadden we dit jaar het ratje rollen, waarin een heus lichtgevend 
ronddraaiend rad precies naar het midden moest worden gerold. 
Een uitdaging, aangezien Narrie in het rad het ritme flink 
verstoorde. En we hadden dit jaar geen blokkenpuzzel maar een 
stapelpuzzel! Een soort 3D maar dan anders. Uitdaging genoeg 
voor de kleine en de grote kinderen. Ook konden alle kinderen 
weer een mooie foto van zichzelf laten maken of met een groepje 
vrienden en vriendinnen bij ‘het fotomoNUmentje’. De foto’s zijn 
geplaatst op de site www.reedeurp.nl. Altijd leuk om even terug 
te kijken. 

Het feest werd zoals elk jaar opgevrolijkt door de aanwezigheid 
van de Jeugdprins (Mees Laukens) en zijn Jeugdhofdames (Crista 
en Daniëlle). Met een enthousiaste polonaise wisten zij de sfeer 
er goed in te houden. Ook de Jeugdraad, gevormd door de rest 
van de groep-8ers, hadden er weer zin in. Met hun ingestudeerde 
dans gingen de voetjes van de vloer! 

Aan het einde van het feest worden traditiegetrouw de prijzen 
verdeeld. Zo moesten er namen worden bedacht voor 2 
knuffelberen. Nicole Slaman had ze de mooiste namen gegeven: 
Teddy en Beer. Zij mocht de beren mee naar huis nemen. Bij het 
spel “Raden maar” moest er gegokt worden op de hoeveelheid 
snoepkrijtjes in een koffertje met nog heel veel andere 
carnavalsfrutsels en snoeperijen. Niels Wortel had het aantal 
precies goed geraden, 68 krijtjes! Hij is de trotse eigenaar van de 
koffer geworden. 

Bij de blindenpoule is de hulp van “de grote Prins” altijd nodig, 
dus Prins Harry van Bloem’daal kwam hoogst persoonlijk 
de gelukkige winnaars aanwijzen door op een vakje van de 
blindenpoule te prikken, zonder te spieken! Niet wetende dat 
hij het pannenkoekenfestijn zelf mag organiseren met zijn 

Hofdames, had hij bijna de hele zaal uitgenodigd, maar gelukkig 
(met wat hulp van de organisatie) ging dat nog maar net goed. 
Inge, Nika, Jay-Lisa, Lucie en Dean hadden geluk en zijn op 10 
mei met een vriendje bij de Prins thuis geweest voor een klein 
feestje. Natuurlijk waren ook de Hofdames Manon en Astrid ook 
van de partij. En ook de Jeugdprins met zijn Hoffies mochten 
komen! Gezellige boel!!! 

Ook aan het Rad van fortuin werd nog flink gedraaid. Hier werden 
de winnaars beloond met een mooi prijzenpakket. Emma, Niels, 
Joost, Tim, Isa, Femke, Thijs, Tess, Romy, Julia en Milou waren 
de bofkonten! 

Daarna was het toch echt tijd voor een laatste polonaise en weer 
naar huis. Kortom een geslaagde zaterdagmiddag mede dankzij 
de hulp van alle helpende ouders! 

Groetjes van de kindercarnavalcommissie 
Karin, Elles, Germa, Pauline, Christine, Nicoline en Jacqueline.
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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!

Plannen voor een nieuwe woning 
of tuinkamer? Vraag naar onze 

mannen met de hamer!maaannnen mmet de hhameerr!!en mmet dde hh
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CARNAVALSVIERING
WAARDEREN

Ook dit jaar mochten we weer acte de presence geven tijdens het 
grote carnavalsweekend op zondag 3 maart om 13 uur. Voor ons 
was het ook spannend wie er dit jaar zou voorgaan, aangezien 
onze kapelaan op retraite was.

Vol goede moed zijn wij begonnen met het in elkaar zetten van 
de viering met het kernteam. Al in september kwamen thema’s, 
liederen, en ideeën boven borrelen, maar eerst even de Prins 
met Hofdames afwachten. Welk thema past bij hem? En welke 
rol zouden de Hofdames kunnen spelen? Gelukkig bleek op 
10 november dat wij het enorm hadden getroffen met zo’n 
veelzijdige, meedenkende, enthousiaste, tekstschrijvende, én 
zingende Prins. Met hier en daar wat aanpassingen konden we 
tevreden zijn met het resultaat. 3 weken van tevoren startten we 
met oefenen met het mannenkoor en spelen van de band. Ook de 
Raad van 11 was weer van de partij, waardoor ons koor wel 33 
leden telde. Aan volume dus geen gebrek! Overigens is het op dit 
soort oefenavonden reuzegezellig, en proef je echt de sfeer van 
carnaval.

Het thema van de viering dit jaar was WAARDEREN. Al de dag 
voor het carnaval werkten wij dit thema uit met een ingesproken 
bericht van ons. Hierbij spraken wij onze persoonlijke waardering 
uit voor de inzet van ruim 100 trouwe en actieve Reedeurpenarren. 
Ook in de optocht was er veel uiting van waardering, namelijk 
door middel van waardeerstickers die langs de weg aan een ieder 
werden uitgedeeld.

De viering zelf begon met zang door de Pastoor, hij zong dat hij 
het fi jn vond om iedereen deze dag weer te zien. De feestelijk 
versierde kerk zat weer vol met allemaal verklede Reedeurpers. 
De kinderen konden naar de crèche en de kinderwoorddienst, 
terwijl de mannen zongen ‘zorg dat je erbij komt’. Later werden we 
verrast door een solo van Prins Harry, hij zong zijn zelf geschreven 
tekst; ‘Waardeer de ander om wat hij doet’. Daan begeleidde hem 
met zijn mondharmonica: een kippenvelmomentje. De Hofdames 
Astrid en Manon lazen hun gebed, en ook de Jeugdprins Mees en 
Hoffi es Crista en Danielle hadden hun moment om te shinen. Dit 
werd gevolgd door het lied dat uit volle borst wordt meegezongen 
door de gehele kerk, namelijk ‘Geef mij je hand’. Bij de collecte 
kwamen de vrienden van de Prins naar voren om hun waardering 
voor hun steun en toeverlaat uit te spreken. Wij hebben samen 
een waardevolle viering beleefd. Een waarderend woord voor 
iedereen die er was en aan iedereen die aan deze viering 
meegewerkt heeft.

Graag spreken wij nogmaals onze waardering uit naar de vele 
groepjes actieve leden die ons allemaal zo goed ondersteunen. 
Noem bijvoorbeeld de dames van de kinderwoorddienst, de 
crèchedames, de koffi ezetters, appelschillers, de karbouwers, 
kerkversierders, tekstschrijvers, fotograaf, kosters, 
mannenkoorleden, karschilderes en de blaaskapel.

Wij hebben weer genoten, graag tot de volgende keer. 
Wij blijven dapper doorgaan!
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GEZINS
CARNAVAL

Dit was gelijk een goed moment om met zijn allen de dansvloer 
op te gaan en op de leuke muziek van DJ Rick was deze al snel 
gevuld. En er werd heel wat geswingd door jong en oud! 

Na de pauze stonden de Sterren klaar om hun showdans te laten 
zien. Prachtig om te zien, zo’n grote groep meiden en een lekkere 
pittige dans. Na dit optreden deed ook onze eigen Prins Harry van 
Bloem’daal met zijn Hofdames een super optreden. En natuurlijk 
mocht Narrie niet ontbreken deze middag. Er was een speciaal 
fotohoekje gemaakt en iedereen die wilde kon met Narrie op 
de foto. Ook groep 8 wist ons weer te verrassen met een leuk 
optreden en daarna namen we alweer afscheid van Jeugdprins 
Mees en zijn Hofdames Crista en Daniëlle. 

De middag vloog om en Daan kondigde het einde van de middag 
aan. Na nog een paar laatste dansjes en niet te vergeten de 
polonaise, was het helaas afgelopen. Het was weer een gezellige 
middag en we zien jullie  volgend jaar graag allemaal weer. Alaaf.

Groeten van ons allen,
Annelies, Jolanda, Mariska, Esther en Ciska

Na de kerkmis loopt er altijd een hele stoet verklede mensen 
richting Amicitia en Happz waar koffie, thee en broodjes klaar 
staan, het is meteen een gezellige drukte. Hoogste tijd om met 
het hele gezin carnaval te vieren! 

Voor de kleinste kinderen is er ruimte vrij gemaakt voor het 
podium, zodat ze daar, zonder onder de voet gelopen te worden, 
heerlijk kunnen dansen en een polonaise in kunnen zetten. Op 
het podium kon ieder kind, groot of klein, zich laten schminken 
en daar werd ook dit jaar volop gebruik van gemaakt. Het duurde 
niet lang of diverse kinderen waren geschminkt als prinses of 
piraat. Dit jaar konden kinderen ook heuse, niet van echt te 
onderscheiden, tatoeages laten zetten. Er waren veel kinderen 
die dat wel zagen zitten en ze kwamen herhaaldelijk terug om 
zich van een nieuw exemplaar te laten voorzien. Ook was er voor 
de kinderen limonade en er werd een snoepje uitgedeeld.  

Rond half 3 opende President Daan de middag en heette 
iedereen van harte welkom. De zaal was inmiddels goed gevuld 
en ook in Happz was geen tafeltje meer vrij. Hoogste tijd om het 
programma van deze middag te beginnen! Als eerste mochten 
Jeugdprins Mees, Hofdames Crista en Daniëlle en de Raad 
van 11 het podium op komen. De Hofdames straalden in hun 
prachtige jurken en Jeugdrins Mees zag er stoer uit met een 
steek op z’n hoofd. De meiden van de Twinkels stonden al klaar 
en werden door de Hofdames naar het podium begeleid. Zo, de 
eerste taak van deze middag van Hofdames Crista en Daniëlle 
zat er op. De Twinkels lieten hun showdans zien. De zaal was 
dolenthousiast; hier was hard op geoefend, dat was duidelijk te 
zien en er werd volop meegeklapt. 

Na deze superleuke dans was het tijd dat ook Prins Harry 
van Bloem’daal en Hofdames Manon en Astrid het podium op 
kwamen. In de zaal was een clown die leuke ballonfiguren kon 
maken en zo gingen heel wat kinderen met een ballonhondje of 
-zwaard naar huis. 

Wanneer je even wilde afkoelen na het dansen en springen, kon 
je bij een echte ijscokar een ijsje halen. Dit viel bij de meeste kids 
wel in de smaak en binnen een korte tijd stond er een lange rij. 
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HUISKAMER
FEEST (DMC)

Dit jaar een Dikke Dinsdagfeestje in huiselijke sfeer. Een thema 
waarbij niemand zich druk hoefde te maken over een outfi t, 
of een bad-hair-day. Want dit jaar organiseerden wij ‘’Een 
huiskamerfeestje’’. Hoe we hier op kwamen is een lang verhaal. 
Tijdens het inklinkfeestje van de Prins zagen wij dat de loods 
van Toon Vergeer uitermate geschikt zou zijn voor een Dikke 
Dinsdag. Na wat vragen hier en daar kwamen we erachter 
dat Toon hier in deze tijd zelf zou gaan wonen, omdat hij een 
nieuw huis gaat bouwen. Dat bracht ons op het geweldige 
idee om dan maar een huiskamerfeest te organiseren. Dit kon 
helaas niet in de woonkamer van Toon, dus Raymon moest op 
zoek naar een andere locatie. Het thema was wel geboren; Een 
huiskamerfeestje moest het worden! Na lang zoeken en bellen 
met verschillende Reedeurpers met een schuur groot genoeg 
voor ons ‘’huiskamerfeestje’’, kwamen we uiteindelijk uit bij 
de mooie en ideale schuur van ons commissielid Vera en haar 
familie. De sfeer was al in de schuur aanwezig, maar met een 
paar nostalgische meubels en schilderijtjes van de regionale 
kringloopwinkels was de sfeer compleet.

Vanaf half 4 stroomden de eerste Reedeurpers de omgetoverde 
schuur van familie Van der Waay binnen, in pyjama en nog half 
slaperig. Om in het thema te blijven hadden we deze keer geen 
hele sportieve activiteit georganiseerd. De ‘’huiskamer’’ stond 
vol met tafels en banken waar je kon monopolyen, klaverjassen, 
stress-pongen en een natuurlijk niet te missen nostalgisch 
item; Mario Kart op de GameCube. Dit allemaal onder de goeie 
beats en carnavalskrakers van het afgelopen weekend, gedraaid 
door onze Reedeurpse DJ Mitch.

Van al dat ge-game, ge-klaverjas, ge-monopoly en gestress-
pong ging menig maagje knorren. Buiten stond er daarom een 
snackkar klaar, waar iedereen zijn ontbijt/diner kon nuttigen. 
Toen de meesten wat gegeten hadden, konden de spelletjes van 
tafel en kon het feest pas echt beginnen.

Rond de klok van 23:11 uur werd traditiegetrouw het afgelopen 
weekend nog een keer goed geëvalueerd door Prins Harry van 
Bloem’daal en zijn Hoffi es Astrid & Manon. Na de 11 punten ging 
de muziek nog even extra hard aan om het laatste beetje energie 
eruit te dansen. Om 00:00 uur was het dan echt gedaan en zat 
het grote carnavalsweekend er weer op. De ‘’huiskamer’’ werd 
weer netjes opgeruimd en schoongemaakt, zodat de ruimte 
weer kon worden ingericht waarvoor het bedoeld is. 

Wij willen in het bijzonder de familie Van der Waay bedanken 
voor de geweldige locatie en hun gastvrijheid. Voor de rest 
bedanken wij al het barpersoneel en alle helpende handen 
tijdens het opruimen. En natuurlijk alle Reedeurpers, die er 
weer een geslaagd feestje en fantastisch weekend van hebben 
gemaakt. Tot volgend jaar. Liefs, de DMC.



57        reedeurp.nl

HUISKAMER
FEEST (DMC)
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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!!!

VRIJDAG
MIDSUMMERNIGHT

ZATERDAG
MIDSUMMERNIGHT

Wat er aan vooraf ging… 
Dit jaar wilden we het als commissie groots aanpakken, want 
zeg nou zelf; Mid Summer Night is inmiddels toch veel meer dan 
een Reeuwijks carnavalsfeestje? Dus begonnen we al vroeg met 
vergaderen. Na de eindevaluatie van 2018 werd er dus al snel 
een datum geprikt om te brainstormen voor weer een nieuw 
feestweekend. Met als luxe dat de locatie van de bekende rood-
witte tent zich dit jaar al snel aandiende (midden op het dorp!!), 
kon het plannen van start gaan. Niet alleen vrijdagavond, maar 
ook zaterdagavond moest spectaculair worden, dus begon het 
bij het zoeken en boeken van goede bands en artiesten. 

Om toch wat meer deelnemers te trekken dan het afgelopen 
jaar, moest de drempel voor de middagactiviteit lager liggen. 
Deze keer dus geen water, maar iets wat leuk is om te doen 
én leuk is om naar te kijken. Daarnaast toch ook weer een 
onderdeel voor de kids, zodat er voor ieder wat wils is. Al snel 
hadden de mannen wilde plannen met skelters, quads en een 
flitsend parcours, waardoor het Mario Kart racecircuit was 
geboren. 
In de week voorafgaand aan het feest, werd er weer hard gewerkt 
om de tent op te bouwen en om te toveren tot een feestlocatie vol 
met superhelden.  

Vrijdag  
Wat er dit jaar gebeurde, hadden we nog nooit meegemaakt… 
Maar spectaculair was het zeker! Om half 10 ’s avonds stond 
er een gigantische rij. Niet alleen Reeuwijkers, Boskopers en 
Bodegravers, maar zelfs mensen uit Noordwijk kwamen op het 
feestgedruis af. We roepen het al jaren, maar zeggen het nog 
maar een keer; ‘Kom op tijd, dan hoef je niets te missen!’ De 
mannen van ‘Band with Benefits’ knalden vanaf de eerste minuut 
en waren inmiddels al van start gegaan met hun spetterende 
show. De feestgangers kregen, in de tot de nok toe gevulde 
feesttent, geen moment de kans om even op adem te komen. 
De ene na de andere hit volgde tijdens de sterke show die dit 
feestteam in Reeuwijk neerzette. Van jong tot oud, iedereen kon 
de muziek van de energieke band erg waarderen en was er om 
00:00 uur nog lang niet klaar mee. 

Een goed/vroeg begin is het halve werk. En zo verscheen 
op zatermiddag menigeen vermoeid aan de start. De 
zaterdagmiddag staat traditiegetrouw in het teken van een 
levensgrote, bekende activiteit en dit jaar kon je kruipen in 
de huid van Mario en Luigi! Op een levensgrote kartbaan met 
obstakels kon iedereen zijn kartkunsten laten zien. Want waar ze 
in Zandvoort nog moeten verbouwen, lag het circuit in Reeuwijk 
voor de race der superhelden al klaar. Op deze zonovergoten dag 
genoot iedereen van het spannende schouwspel van deze race 
der races. De bananenschillen vlogen de toeschouwers letterlijk 
om de oren. ’s Middags mochten eerst de kleinste racemonsters 
hun kunsten vertonen op de baan met hun skelters. Ook de 
‘grote’ kinderen mochten hierna een poging wagen en dit 
bracht veel hilariteit bij het in grote getale opgekomen publiek. 
Daarnaast was er voor de kleintjes de mogelijkheid om zich te 
laten schminken tot superheld(in) en een sprong te wagen op 
het springkussen. 

Na de grote inspanningen van alle snelheidsduivels was het 
hoog tijd voor een pitstop om weer om krachten te komen. Dus 
kon iedereen van een heerlijke maaltijd genieten om aan te 
sterken, bereid door het cateringteam van de familie Van Roon. 
Zaterdagavond was de grote après-ski avond. Verkleed als Mega 
Mindy, Superman of Batman stuiterde heel Reeuwijk van links 
naar rechts. De DJ’s van de “Après Skihut On Tour” zorgden er 
met hun hits voor dat er tot middernacht volop werd gedanst, 
waarna alle superhelden vermoeid maar voldaan weer naar 
huis terugkeerden. 

We kijken als commissie dan ook weer terug op een weekend 
vol toffe activiteiten, muziek en natuurlijk heel veel gezelligheid. 
Kortom, het was weer een weekend met voor ieder wat wils dat 
je echt niet wilt missen!

Iedereen die heeft meegeholpen om er ook dit jaar weer een 
fantastisch MSN-weekend van te maken: BEDANKT!!! 
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•  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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A

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

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



UITKLINKEN

PRONKZITTING

PRINS 
INKLINKEN
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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



KERSTGALA

LATTEN
BREKERS

ELF STEKEN
TOCHT



64 reedeurp.nl

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

Nu ook voor uw warmtepomp!



INTRADA

JONGEREN
CARNAVAL 

55+
CARNAVAL



Edelman wenst
alle reedeurpenarren
een leuk carnaval! 

Edelman B.V. | Schinkeldijk 56 | 2811 PB Reeuwijk | the Netherlands | www.edelman.nl



KINDER
CARNAVAL

OPTOCHT
LANGS 

DE KANT

CARNAVALS
VIERING
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woonwinkel
de bokkesprong

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

Wijnproeverijen, Workshops
& Cursussen

Maaike van Leeuwen   06-12295175
www.senseofwine.nl

ALLES OP MAAT GEMAAKT 

www.jeroenvan
leeuwen.nl

LAS & REPARATIEBEDRIJF



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



MAANDAG 
AVOND

DIKKE
DINSDAG

MIDSUMMER
NIGHT




