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VOORWOORD

Beste Reedeurpenarren, 

Het Carnavalsseizoen 2019/2020 is weer voorbij. Ondanks dat 
het seizoen na Groot Carnaval niet helemaal gelopen is zoals 
normaal, hopen we wel dat jullie van de eerste seizoenshelft 
net zo intens genoten hebben als wij. 

We kunnen met zekerheid zeggen dat ook de start van 
het nieuwe seizoen niet zoals gebruikelijk met z’n allen in 
Gasterij Vergeer zal zijn. Toch hopen wij stilletjes dat we 
elkaar komend seizoen nog wel op een feestelijke manier 
kunnen treffen. Om toch een beetje in de Carnavalssferen 
te komen, blikken we met de 46e editie van de Reedeurper 
terug op een fantastisch jaar van Prins Pliek en zijn hoffies 
Mandy en Laura. 

Namens het bestuur willen we ook gelijk van de gelegenheid 
gebruik maken om al onze vrijwilligers te bedanken. Zonder 
hen kunnen wij als vereniging niet blijven bestaan en 
zouden we niet in staat zijn om van die geweldige feesten 
te organiseren. Allen bedankt voor jullie inzet en eindeloze 
enthousiasme. 

We wensen u veel lees- en kijkplezier en hopen spoedig weer 
gezamenlijk te kunnen proosten .

Alaaf!
Het Bestuur,
Daan van Leeuwen
Raymon van Dijk
Daan van der Wolf
Jordy van Oostwaard
Patricia Spa
Rob Verweij
Tanneke Vlieger
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Mandy: ‘’Zou je het leuk vinden om dit jaar te helpen bij de 
organisatie van het kerstgala?’’ Zo ben ik op een doordeweekse 
avond met een groep enthousiaste Reedeurpernarren gaan 
brainstormen over het kerstgala van dit seizoen. De ideeën over 
‘Twerken in je jurk’ en ‘Zakken in pak’ vlogen over de tafel, met 
het lachwekkende idee dat de nieuwe Prins en Hofdames dit dan 
zouden moeten demonstreren. Nietsvermoedend reed ik met 
Patricia terug naar huis, waarbij er toch wel een vreemde route 
werd gereden. Dan begin je toch de kriebels te krijgen. Eenmaal 
geparkeerd deed Daan de voordeur open en na heel veel praten 
over eigenlijk helemaal niets was daar dan de vraag: ‘’Wil jij 
hofdame 2019/2020 worden?’’ Die nacht heb ik natuurlijk geen 
oog meer dicht gedaan en ben ik op internet vast kielen gaan 
ontwerpen om de tijd te verdrijven. 

Laura:  Nietsvermoedend was ik aan het werk op de 
maandagavond, nog 1 laatste klant en dan was ik klaar. Tot ik 
de deur opende en Mandy daar stond met een fles champagne 
en glazen, ik was dol verrast. Ze had geen smoes meer nodig 
waarom ze daar stond, want dat vulde ik zelf al in. Om te proosten 
op haar nieuwe huis! Ze had namelijk de dag ervoor te horen 
gekregen dat ze een huis had gekocht, daarnaast was het ook 
een reden om bij mijn nieuwe werk te komen kijken. Toevallig 
had ik die middag nog op de radio gehoord dat het Nationale 
Zussendag was, hoe toevallig was dat! 5 minuten later ging weer 
de bel, ik was helemaal vergeten dat ik nog een klant had staan, 
maar Mandy zei dat ze het al besproken had met mijn baas. Dat 
was vreemd, dus ik ging toch maar kijken. 

Daar stond Patricia voor de deur. Ik had niets door en vroeg of 
ze gezellig binnen kwam om ook haar wenkbrauwen te laten 
harsen. 5 minuten later ging weer de bel, ik dacht dat ik het wel 
door had en dat er meer meiden kwamen voor hun wenkbrauwen, 
tot ik daar Daan zag staan. Ik schrok mij dood en opeens viel 
het kwartje, Daan komt niet voor zijn wenkbrauwen. Even later 
kwam Charles ook nog en ging de champagnefles open. Ik word 
Hofdame samen met mijn zus!

Patrick: Op een dinsdagavond na de scouting bleek ik opgewacht 
te zijn door een paar mensen die mij klem wilden rijden, zodra 
ik naar huis ging. Helaas voor hen hadden we die avond met de 
Kabouters een avondje zwemmen in de Kuil te Bodegraven en 
werden de kinderen gebracht en opgehaald. Dat was dus mislukt! 
Ik ging op maandag zoals gewoonlijk naar mijn werk bij Unique. 
Eenmaal de deur van het slot en het alarm eraf klinkt de bel, ik 
dacht: hé daar is de baas al. Toen hoorde ik opeens drie stemmen 
als antwoord op mijn ‘goedemorgen’, ik draaide mij om en zag 
tot mijn verbazing dat het Daan, Raymon en Patricia waren. Er 
begon al een lampje te branden, ik vroeg of ze iets speciaals 
kwamen doen en dat was zo. Toch eerst maar even koffie gepakt 
en afgewacht wat ze te melden hadden. Zoals verwacht kwam 
de vraag: ‘’Wil jij dit jaar onze Prins zijn van Reedeurp?’’ Na even 
nagedacht te hebben, zei ik dat we het maar moesten gaan doen! 
De dag duurde iets langer dan normaal, niet alles ging gelijk 
meer vanzelf, het was daarna ook geen beste nacht. Er ging van 
alles door mijn hoofd.   

Mandy: En dan begint het geheim houden en de smoesjes, 
waarvan je altijd dacht dat je het nooit zou kunnen met zo’n hechte 
vriendinnengroep. Ook zijn onze ouders rondom de Pronkzitting 
extra oplettend. Gelukkig waren mijn Reeuwijkse collega’s 
beiden met vakantie, waardoor ik onopvallend een middag vrij 
kon nemen om jurken te gaan shoppen. Het onopvallend blijven 
bij onze vriendinnen ging eigenlijk makkelijker dan verwacht. De 
meiden waren vooral erg druk met hun eigen geheim, namelijk 
het meedoen met de eigen inbreng tijdens de Pronkzitting, 
waar zij natuurlijk een aantal avonden voor moesten oefenen. 
Laura en ik waren hier stiekem al lang achter gekomen en 
konden hierdoor onze eigen geheime uitstapjes verbergen. Veel 
Kerstgalavergaderingen volgden, waarbij ik mij zo onopvallend 
mogelijk moest gedragen als de vraag weer voorbijkwam, wie o 
wie zullen de nieuwe Prins en Hofdames zijn?

Laura: Het geheim houden ging mij best makkelijk af, omdat ik 
veel in Boskoop te vinden ben. Dit kwam ook goed uit voor het 
ontmoeten van de Prins, want dan kon Mandy bij ons in Boskoop 
slapen. Zo viel het niet op dat ze laat thuiskwam. 

PRINS PLIEK VAN REEDEURP
HOFDAMES LAURA EN MANDY
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Dit leek een perfect idee, totdat we met z’n allen aan de  
keukentafel zaten en mijn ouders aan Wesley vroegen welke 
nacht Mandy bij hem had geslapen. Gelukkig zag Tom onze 
zweethoofden en zei dat Wesley niet eens wist wat hij gisteren 
gegeten had en praatten we er snel overheen. Dat ging maar net 
goed.

Patrick: Toen ik eenmaal wist dat ik Prins werd, stond er nog een 
lastige taak te wachten, niemand mag het weten. Dat is niet zo 
eenvoudig wanneer je een buurman als Roy Overdam naast je 
hebt wonen die alles graag hoort. Een paar dagen later kreeg ik 
van Knak een appje of ik samen met Cees in de Rede Commissie 
zou willen. Dat was heel speciaal, je eigen rede schrijven zonder 
dat de commissie erachter komt. Het was niet de makkelijkste 
tijd, maar ook dat is gelukt. Tijdens het barren bij RVC zag ik iets 
ideaals, Koen van Haastert was met Astrid (hofdame dat jaar) aan 
de bar aan het smoezen, dus ik vertelde tegen iedereen dat het 
wel een beetje verdacht was. Zonder dat Koen het wist speelde 
hij erg goed mee, want hij wilde niet zeggen waar het over ging. 
Ook wilde hij de aanbetaling van onze wintersport niet laten zien, 
omdat het misschien wel tegelijkertijd met de Lattenbrekers zou 
kunnen zijn. Hij maakte zichzelf steeds meer verdacht, dus dat 
was ideaal voor mij. Nogmaals bedankt vriend!

Laura: Eindelijk is het dan zover, de dag dat we onze Prins 
gaan ontmoeten. Overdag kregen we verschillende hints van 
Patricia, tussen het werk door waren we erg fanatiek met alle 
hints ontraadselen. Dat we hele woorden gingen ontcijferen en 
uiteindelijk veel te moeilijk dachten. De hints bleven maar komen 
omdat we toch niet goed zaten. Uit het werk gingen we de make-
up in en daarna volgde de ontmoeting met de Prins. Wat gaat dit 
een superjaar worden!!!

Patrick: Met wie ga ik er dit jaar een superfeest van maken? Op 
de dag van de ontmoeting zou ik een aantal hints krijgen over 
de Hofdames. Daar was hint één… Even goed nadenken, BAM! 
dat moesten ze zijn. Helaas kreeg ik daarna geen antwoord meer 
terug, waardoor ik in de veronderstelling was dat ik het in één 
keer goed had gegokt. Die avond zag ik alleen de Hofdames die 
ik in gedachten had bij de scouting, waardoor ik dacht dat ik er 
helemaal naast zat. Maar goed, eerst nog niks laten blijken bij 
de scouting, rustig een biertje gedaan met de leiding en op naar 

‘huis’. Daar moest ik alleen niet heen, dus doorgereden naar 
een plek waar ik klaar moest staan voor de grote ontmoeting. 
Eenmaal aangekomen moest ik nog even wachten, dan sta je toch 
niet lekker met al het verkeer dat langs komt, dus maar bukken 
in de auto en wachten tot er een auto stopt. Daar kwamen ze 
aan hoor, twee grote glimlachen in de auto. ‘’Zo, ben je er klaar 
voor jongen, het gaat zo echt gebeuren! Trouwens, de jassen 
van je Hofdames liggen naast je in de auto, doe die maar even 
over je heen zodat niemand je ziet.’’ We gingen een beetje praten 
in de auto en dan kom je op de plek aan, waar de garagedeur 
omhooggaat en de auto naar binnen wordt gereden. De deur werd 
gesloten en ik kwam weer omhoog, ik wachtte in de garage tot ik 
naar binnen mocht. Stiekem heb ik aan de deur geluisterd om te 
kijken of ik stemmen kon herkennen, maar helaas. Daar was het 
moment, Daan kwam terug om mij te halen. ‘’Dames en heren, 
zijn jullie er klaar voor? Mag ik jullie voorstellen aan de Prins 
2019-2020, kom maar tevoorschijn!’’ Toen hoorde ik een hoop 
gegil en was het moment daar, het waren Mandy en Laura. Als 
dat geen feest zou gaan worden, dan wist ik het ook niet meer! 
Even een kopje koffie om een beetje bij te komen en onder het 
genot van een biertje praten met de oude Prins en zijn Hofdames. 
Dan door naar boven je pak aandoen voor de foto met je Hoffies in 
hun prachtige jurken. De rest van de avond is geschiedenis.

Patrick: De Pronkzitting, het moment dat ik eindelijk niks meer 
hoef te verzwijgen. De boodschappen zijn alvast gedaan: eieren, 
broodjes, kaas, spek, bier en alvast wat wijn voor de meiden, alles 
was er. Het huis is opgeruimd en de spullen staan klaar, zodat 
het die avond vlekkeloos kon verlopen. Ik zat rustig op de bank 
toen de telefoon ging, daar belde Roy om te vragen wat ik aan het 
doen was. ‘’Niet zoveel’’ zei ik. ‘’Mooi, kom ik er gelijk even aan, 
want je verbergt iets’’ en hij hing gelijk op. ‘’Nee!’’ dacht ik. ‘’Alles 
klaargezet voor die avond, komt de buurman eraan!’ Snel alles 
weer verstopt, zodat hij, als hij binnen komt, niet door zou hebben 
dat ik de Prins word. Zo ver wilde ik het niet laten komen, dus liet 
ik hem samen met Wesley buiten staan. ’’Ik geef de jongens wel 
een biertje en dan gaan ze vast wel weer weg’’ dacht ik. Tot Roy 
zei: ‘’nou, we gaan wel even in de garage zitten, dan hebben we 
het er ff over.’’ Rustig een biertje gepakt, neergezet en daar kwam 
die hoor: ‘’Je gaat in de Raad hè!’’ Alles rustig blijven ontkennen 
ging best redelijk, want ze hadden niks door. 
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Uiteindelijk gingen ze weer weg en kon ik alles weer klaarzetten 
voor de avond. Tot een uur of half 9 ging het goed, geen telefoontje 
niks. ‘’Ideaal,’’ dacht ik, nog rustig in de auto gestapt om vanuit 
Bodegraven naar de familie Gabriëls te gaan. Toen ze mij eenmaal 
misten was mijn telefoon niet meer gestopt met trillen tot ik op 
het podium zat. Dan kom je de zaal in lopen, hoor je iedereen 
smoezen, kom je eindelijk onder Narrie vandaan en het feest kon 
beginnen. Wat een top begin van de carnaval was dit!

Mandy: Op de dag van de Pronkzitting ben ik bij onze opa’s en 
oma’s langs gegaan om het grote nieuws te vertellen, wat een 
verlossing om het dan eindelijk aan iemand te mogen vertellen 
en wat leuk om hun enthousiaste reacties te horen! Met Laura 
had ik afgesproken dat ik niet zou vertellen dat ook zij Hofdame 
werd, zodat dit die avond nog eens een extra verrassing zou zijn. 
‘s Avonds had ik een patatje gegeten samen met Wesley op de 
bank, die eigenlijk de afgelopen weken zó weinig vragen had 
gesteld of ik misschien wel de nieuwe Hofdame zou kunnen zijn, 
dat ik het verzwijgen voor Wesley bijna saai begon te vinden. 
Achteraf bleek dan ook waarom Wesley zo weinig vragen stelde. 
Zit je nietsvermoedend in de make-up bij Gabriëls, krijg je een 
foto door van Wesley in raadspak, wat een verrassing! 

Laura: Na een dag werken en wetende dat alle meiden druk 
waren met hun eigen stukje van de eigen inbreng, was het voor mij 
makkelijk om niet naar Amicitia te gaan, maar ongezien afgezet 
te worden bij de familie Gabriëls. Dan beginnen de zenuwen toch 
wel te komen, op het moment dat je onder de paraplu zit, op 
weg naar het podium. Het enige wat ik hoorde toen ik de zaal 
binnenliep waren de stemmen van de meiden: ‘’Ja ze zijn het, ik 
zie het aan de tenen!’’ Wat bijzonder is het als je onder het doek 
vandaan komt en daar al je vriendinnen dolenthousiast ziet staan. 
Dan begint het pas, alle reacties van bekenden en onbekenden en 
lieve kaartjes die je ontvangt. 

Mandy: Onze eerste middag als Prins en Hofdames was in 
Noordwijkerhout met de dansmariekes. Wat deden ze het 
goed! Gevolgd door het Kerstgala, wat was dat een gezellige 
avond, het was mooi om te zien hoe we als Reedeurpernarren 
kunnen feesten, maar ook stil kunnen staan bij de moeilijke 
gebeurtenissen in het leven. 

Patrick: Eitje bakken na de Pronkzitting, dat was de eerste keer 
gelijk goed raak. Om half 7 kon ik eindelijk mijn bed opzoeken, 
om vervolgens de dag erna weer vol goede moed te beginnen 
en er weer een super feestje van te maken bij het inklinken. 
Dan heb je zoveel feestjes, ‘heerlijk’, maar de Lattenbrekers 
was een hoogtepuntje. Met zoveel man op stap, lekker de 
bergen in om te skiën, snowboarden, sleeën of te wandelen, om 
vervolgens om 4 uur een groot feest in de Karatbar te maken.  
Dat is ons zeker gelukt! Man, man wat een feest was het daar!

Laura: Voor het grote weekend losbarst, kwam eerst nog 55+ 
carnaval. Wat was dit een leuke middag, vol met verrassingen! 
Wat is het leuk om je vrienden en familie terug te zien op het 
podium. Daarna breekt toch echt het grote weekend aan, voorop 
in de optocht. Wat had iedereen weer ontzettend zijn best gedaan 
om zulke mooie karren te bouwen! Een ander hoogtepunt voor 
mij was de kerkmis. Ik was er nog nooit eerder geweest omdat ik 
normaal in Montfoort te vinden ben, maar wat was het mooi. Met 
als verrassing dat papa een nummer zong, zo niet verwacht en zo 
lief, met tranen in m’n ogen en een grote glimlach naar geluisterd. 
Na alle dagen feest, waar we van top tot teen van genoten hadden, 
sloten we het weekend af met de Dikke Dinsdag. Daar konden 
we rustig opstarten met midgetgolf, zoals gewoonlijk barstte het 
daarna weer los in 1 groot feest!

Gezamenlijk: Wij willen iedereen bedanken voor dit fantastische 
jaar. Familie en vrienden wat hebben jullie ons verrast en wat is 
het gaaf om te zien met hoeveel enthousiasme iedereen achter 

de schermen druk bezig is voor de vereniging. Hoe we dit jaar 
zullen afsluiten is voor ons nu nog onzeker, maar mocht dit 
niet in november worden, dan hebben wij al leuke ideeën over 
een Caraibisch afscheid volgende zomer! Wij hebben genoten, 
Reedeurpenarren BEDANKT!



Ik, Prins Pliek van Reedeurp, ondersteund door mijn beide 
Hofdames Mandy & Laura, bij gratie van de President, Vorst 
en wijze Raad van Elf, gebombardeerd tot 48ste Prins der 
Reedeurpernarre, verklaar hierbij als volgt:

1.  Patrick van Zoest is de naam, Geboren in 1990 op de 
Julianalaan.Sinds kort verhuisd naar de Brug, Maar ook ik kom 
graag in m’n dorpje terug. Sporten, dat doe ik al jaren bij RVC, 
die club is toch veel beter dan die buren van CVC. Voor mijn werk 
zit ik in Bodegraven bij Unique, nou laat dat eens rijmen op de 
naam Prins Pliek! Met mijn vriendin Marjolein aan mijn zij,
Ben ik ook superblij. De Playboys en -girls zullen dit jaar zonder 
mij moeten doen, Maar ik kom terug want ben nog lang niet 
met carnavals-pensioen! Wij gaan er dit jaar echt een feest van 
maken, dus pak wat te drinken en laat hem smaken.

2. De zusjes van Leeuwen dat zijn wij, op ieder Reedeurps 
feestje zijn wij erbij. Na wekenlang zwijgen, Hoeven wij nu eindelijk 
geen hoofd als vuur meer te krijgen. Ik heb een Krooshapper aan 
de haak geslagen, maar zal met volle trots het hofdamebord 
naar Boskoop dragen. Samen met Wesley een huis gekocht op 
de Julianalaan, laat dit nu net om het huis van Prins Pliek zijn 
ouders gaan. Sorry meiden dit jaar niet – wijnen, wijnen, wijnen – 
op de kar. Maar we beloven, wel heel keihard dansen op de bar!

3. Reeuwijk en Boskoop staan op de achterste benen, 
Met 80 kilometer en meer dwars door de polder racen, dat kan 
je toch niet menen. De Gouwe moet verbreed, bruggen vaker 
omhoog om Heineken aan te kunnen laten varen, en daardoor 
zitten Boskoop en Reeuwijk op de spreekwoordelijke blaren. Via 
de provincie zal één of ander adviesbureau hier wel een ton of acht 
voor hebben gekregen, van mij mogen ze dit met 80 kilometer per 
uur weer van tafel vegen. Aan de andere kant, wat lopen we toch 
te tobben over vogeltjesland, beesten, stront en gier…
Denk toch eens aan hoeveel tijdwinst het geeft voor het brengen 
van ons Heerlijk, Helder Heineken Bier!

4. Als jeugd van tegenwoordig heb je het ook hartstikke 
zwaar, Insta, Facebook, Snapchat, als je niet meedoet vinden ze 
je maar raar. Samsung, Nokia, Panasonic, Huawai of toch een 
iPhone 10… Alcohol, peuken en uitgaan: overal moet je je ID laten 
zien. Voor bellen op de fiets moet je nu ook al betalen,
Terwijl je voor dit geld toch een paar mooie busjes lachgas 
had kunnen halen. Het enige fijne is dat je wel een vrije keuze 
hebt voor je geslacht, en daarom is er nu zelfs genderneutraal 
maandverband op de markt gebracht!

5. Boeren, burgers, buitenlui, iedereen is in rep en roer,
Heel het land roept “Blijf af van onze Hollandse Boer”. Anton 
de Wit, Hans Hoogeveen en Aad van Zoest wilden ook richting 
het Malieveld, alleen hadden ze op hun trekker een verouderde 
TomTom ingesteld. Hierdoor fouchageerden ze uiteindelijk 
uren rond op het tweede veld van RVC, totdat een withete Dick 
de Heij kwam aanrennen en riep “stop er nou eens mee!!” Het 
duurt nog wel een tijdje tot dit veld klaar is en een ton schade, 
dat is allemaal niet zo fijn, ik hoop nu alleen niet dat ze bij “de 
Onderlinge” verzekerd zijn.

6.  Order! Order! Order! De Brexit komt er nu echt aan.
Of zal het net zoals met de Aldi ook nog een jaar of 5 op z’n beloop 
gaan. Boris Johnson claimt dat het voor alle Engelsen een beter 
leven wordt, maar vraag het eens aan Elisabeth, de Queen Mom: 
zelfs de koninklijke familie verhoudingen gaan aan gort. Niemand 
wordt wijzer van de Brexit, voor vrouwen is het ook niet gezond,
Want zeg nou zelf, weeg je nou liever 75 kilo of 150 Pond.

7.  Jongens, wat is er toch aan de hand, er komt nou een 
wijk in Reedeurp, die ligt zelfs voor Reeuwijk-Brugse begrippen 
op stand. Het tweede Reesvelt is het eerste bouwproject dat 
denkt aan de komende 100 jaar, het ligt zo hoog, het is voor alle 
temperatuurverhogingen klaar. De bouw is al een paar keer 
uitgesteld vanwege PFAS… zal de grond wel schoon zijn?
Toch is de belangstelling erg groot, want het aanbod op ons Dorp 
is helaas heel klein. Inschrijven voor de loterij voor deze percelen 
hoeft niet meer, want de mooiste kavels gaan toch weer naar de 
familie Vergeer.

8.  Ik reed even snel door Reeuwijk-Brug en ben best 
geschrokken, opgebroken wegen, wanneer wordt dit afgemaakt 
en wie gaat dit dokken. De gemeente zegt, wij kunnen het niet 
meer betalen, dus Reedeurpers, zorg voor een goede vering, 
anders ga je het einde van de optocht niet meer halen. Toch even 
gaan checken bij de uitvoerder van Bunnik, die heeft toch vast wel 
een plan, zij hebben dit tenslotte aangenomen en hij weet vast 
wel of hij het afmaken kan. We spraken hoofd uitvoerder Ted de J. 
en die zal het aan gaan pakken, iedereen krijgt een mooie nieuwe 
straat met garantie op zakken!

9.  Steeds meer Boskopers komen met de carnaval,
Even gezellig buurten op ons maandagmiddagbal. Heel erg is dat 
natuurlijk niet, als ze maar betalen, en niet alleen komen om de 
pet leeg te halen. Trouwens met die brug van hun in gedachten, 
denk ik bij mijn eigen, blijf lekker thuis, als je hem niet meer 
omhoog kunt krijgen.

10.  Stikstof, een hot item deze tijd, maar u produceert het 
ook als u schijt. De boeren zijn de gebeten hond, maar het komt 
toch echt ook uit uw eigen kont. Meten is weten zegt men, dat is 
normaal, maar sinds kort hangt er ook een stikstofmeter in deze 
zaal. Dus mensen, gezond eten is geboden, want voor je het weet 
is de carnaval ook verboden!

11.  Er zijn inmiddels al heel wat Prinsen ons mooie Reedeurp 
gepasseerd, ze hebben het allemaal op hun manier geprobeerd. 
Die grijze, bejaarde Prins is met zijn herten vertrokken op de 
Harry Dunant, en zelfs daar vond de organisatie ze al behoorlijk 
aan de oude kant. Vanaf nu staan de rollators, steunkousen en 
kunstgebitten niet meer in het voetlicht, en is er gekozen voor een 
trio zónder overgewicht. Dit jaar gaan wij het helemaal anders 
doen, wij zijn wél overal bij dit carnavalsseizoen. Met zijn drieën 
barsten we van de energie en klaren we komend jaar de klus,
Het vorige trio kunt u enkel nog bewonderen op de 55+.
Jong en soepel dat was dat was de missie, kijk maar eens goed, 
hier issie! Want eindelijk zijn er spijkers met koppen geslagen,
Door mij, Pliek van Reedeurp, tot Prins te vragen!

REDE 2019/2020REDE 2019/2020
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RUBRIEK GROEP IN BEELD
DE BABES

Bijna 700 (!) enthousiaste feestvierders deden mee met de 
optocht afgelopen jaar. Dit laat maar weer eens zien dat er bijna 
meer mensen meedoen in de optocht, dan dat er langs de kant 
staan. 700, een getal waar we oprecht trots op zijn!
Maar… wie zijn die deelnemers? En hoe komen ze erbij om in 
een apenpakkie in de optocht mee te lopen? ;-) In deze rubriek 
‘Groep in beeld’ gaan we op zoek naar de gezichten achter alle 
deelnemers. Deel 1 van deze rubriek: de Babes!

Wat een grappige naam heeft jullie groep! Hoe komen jullie 
hieraan? Sinds 2008 gebruiken we de naam Babes en zetten we 
er ieder jaar een ‘nieuw’ thema voor. 2008 kunnen we ons zo goed 
herinneren, omdat we in dat jaar eindelijk onze lang verdiende 
prijs kregen en onze Babe Marleen er bij kwam!
Vóór 2008 deden we al in diverse combinaties mee met de optocht 
en zondagavond in de zaal.

Wie zitten er allemaal in jullie groep?
Wij zijn een gezonde mix van Babes met een zeer gevarieerde 
afkomst en samenstelling. Kortom: een verschrikkelijk gezellige 
groep meiden van diverse leeftijden! Marleen, Conny, Esther S, 
Esther C, Jorinda, Mona, Rian, Madeline, Mirjam, Hilde, Maartje, 
Annette, Joke, Jolanda, Elina, Jacqueline, Anja en soms komt er 
1 bij en soms valt er 1 af of neemt iemand een break (hoe raar is 
dat hè)!

Hoe is jullie carnavalsgroep ontstaan?
Ja… Geen idee… Ergens gewoon spontaan…

Hoe lang doen jullie al mee met de optocht? 
In een andere samenstelling doen we vanaf 2004 mee, maar de 
naam Babes gebruiken we dus sinds 2008. 

Hoe lang zijn jullie nog van plan om mee te doen?
Tot we met rollators moeten lopen en in de Ravenhorst zitten, 
gaan we door! Ons voordeel is dat we er wat jonkies tussen 
hebben zitten, die dan onze mantelzorgers kunnen zijn.
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Jullie zien er altijd prachtig uit, wie verzorgt de outfits en de 
make-up?
De outfits worden altijd prima verzorgd door onze hofleverancier 
Babe Jorinda met haar Partyoutfit4you!
De make-up wordt door Babes Esther S. en Elina vakkundig 
opgebracht. Wimpers plakken kunnen ze niet zo goed... Daar 
hebben we weer Babes Maartje en Anja voor. Kortom, ook dit gaat 
in alle gezamenlijkheid en met veel plezier!

Wie verzint de thema´s en hoe gaat het er op een 
themaverzinavond aan toe?
Meestal begin januari aan de keukentafel met een hoop flessen 
wijn en alle Babes. We kijken naar de actualiteiten en wie de 
Prins en Hofdames zijn, en we kijken naar de leuke jurkjes uit de 
boeken van Babe Jorinda. 
Eigenlijk vinden we een mooie outfit gewoon het leukste en 
daaromheen creëren we een thema. De grappige spreuk op 
de huif van ons karretje wordt onder veel hilariteit met elkaar 
bedacht en eigenlijk gaat dat altijd vanzelf. 1 avondje vergaderen, 
1 avondje kleding passen en 1 avond karretje versieren voor de 
optocht, uiteraard onder het genot van enkele flessen wijn.

En hoe zit het precies met het golfkarretje. Wat doen jullie daar 
precies mee?
Het golfkarretje is de erfenis van Babe Anita, onze oprichtster en 
in gedachten iedere optocht bij ons. Het karretje wordt gepoetst 
door Paul en versierd met spullen van Artdecor. Het helpt ons om 
ons thema uit te dragen en onze glühweintjes mee te sjouwen. 

Wat was jullie absolute hoogtepunt en waarom?
Ieder jaar heeft zijn eigen hoogtepunt en ieder jaar hebben we 
mega veel lol. Een greep uit onze collectie: de Kaaskoningin 
(Esther hadden we een ander thema voorgeschoteld), de 
Golfbabes (iedereen was roze vanwege Prins Toine en wij waren 
groen met onze golfstok met hakschoentjes), de kapsters met 
de rolstoel inclusief droogkap, de  Reesveldbabes als politie (de 
echte politie was niet erg gecharmeerd toen de noodknop gebruikt 
werd…) Madeline bij de slager als biefstukje bij de Loetjesbabes… 
Eigenlijk is ieder jaar wel een prijstrekker, hoewel de jury daar 
anders over denkt blijkbaar… ;-)

Kunnen jullie beschrijven hoeveel zin jullie hebben in een 
volgende optocht?
Heel veel zin en we hopen dat ondanks alle corona-perikelen 
er komend jaar een optocht is met een nieuwe knappe 
Reedeurpenarren Prins.

Wist u dat…
•  Wij als 1 van de weinigen een echte vlaggendraagster   
 hebben, namelijk Babe Marleen, en zij ook nog haar   
 eigen stichting Clownszaken heeft?
• Wij een keer een internationale Babe gehad hebben   
 uit Amerika, hij het niet erg vond om met 17    
 politievrouwen mee te doen als boef?
• Wij een echte kaaskoningin tussen ons hebben, Babe   
 Esther S.? En wist u dat zij in haar jaar als    
 kaaskoningin, niet wist dat het thema om haar   
 heen was gebouwd i.p.v. het thema wat we voor   
 haar verzonnen hadden? (het 1e jaar dat we 2 avonden  
 hadden om het thema te bedenken)!
• Wij een echte naaibabe hebben, Babe Conny. Zij maakt  
 alle outfits passend op maat en lengte.
• Wij ook Babes uit Hazerswoude en Boskoop huisvesten,  
 Babes Annette, Hilde, Joke, Jolanda, Mona en Anja,   
 maar dat zij met alle Reeuwijkse uitjes meegaan?
• Onze Limburgse babe alles ‘soamen’ wil doen, Babe   
 Ester C.? En dat zij ook iets met bloemen doet?
• Ons karretje bij Firma van Os en nu bij Firma van Buren 
  in de tempel opgetuigd wordt (anders redt de accu het  
 niet), bij Babe Jacqueline?
• Wij best lang door kunnen gaan, maar ons jonkie   
 Esther C. altijd iedereen kwijt is aan het eind    
 van de nacht en ons dan leuk toespreekt op onze Babes  
 app?
• Er veel te weinig Babes Hofdame zijn geweest, maar   
 we gelukkig wel een kaaskoningin hebben in    
 ons midden?
• Onze zolders ontploffen van de collectie jurkjes en ze   
 zeer regelmatig uitgeleend worden?
• Wij gewoon echt leuk zijn en ieder zijn eigen ding heeft  
 en doet?
• Erwin van Rebonieuws altijd Babe Elina moet hebben?
• Wij nog wat leuke vrijgezelle Babes in ons midden   
 hebben (van alle leeftijden)?
• Wij op alle andere feesten ook graag van de partij zijn!
• We gewoon als Babes een lifestyle ontwikkeld   
 hebben met leuke uitjes naast het carnaval bij   
 de Reedeurpenarren?
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HEKWERK • SMEEDWERK • LASWERK • REPARATIE

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

Onze winnaar staat elke dag fris en fruitig op in prima humeur,
al staat hij soms appelig te kijken, zo vlak voor je deur.

Mocht u straks naar de bar gaan en u heeft nog precies 11 
consumptiebonnen, bestel dan eens een Dirkie, dat is een bladje 
bier in de vorm van een steek en dat heeft onze held verzonnen!

Zijn creatieve kant heeft hij jarenlang met de opening van de 
Pronkzitting laten zien in een  fantastische show, met muziek en 
dans in combinatie met film op het hoogste theaterniveau.

Bestuursvergaderingen liepen door zijn toedoen vaak uit tot 
een uur of 2, want telkens had meneer weer een spitsvondige 
gedachte of een lumineus idee.

Verder is het een man met een missie:
Met een laag budget rond zien te komen in de artiestencommissie.

Getrouwd met Dirk-Jan, een kanjer van een vent, ze verhuizen 
binnenkort naar Bodegraven… alles went.

In seizoen 2007-2008 stond hij hier als Prins Pink op de bühne, 
een primeur tot in wijde omstreken. Liet zien dat carnaval van en 
voor iedereen is, en is een super Prins gebleken.

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, daar komt hij al aan, hij staat te trappelen als 
een veulen, graag een daverend applaus want de Orde van de 
Stekelbaars 2019 gaat naar niemand minder dan… 

TOINE VERMEULEN!

DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2019

'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 dag van de Pronkzitting. We worden, na een kort nachtje, wakker met (alweer) een enorme grijns op ons gezicht. Wat was het 
gister een gezellige avond! Met wat hulp van onze families hebben we de kas van Toon weer tot feesttent omgetoverd. Vroeg in de 
avond werd het al gezellig druk, toen konden onze barhulpen aan de bak. Na ons korte bedankwoordje maakte de DJ er weer een 
mooi feestje van. Ook André Hazes & Co kwamen nog even optreden. Dus de voetjes van de vloer tot in de kleine uurtjes! Nu dus een 
kleine kater. Niet alleen van de biertjes gisteravond, maar ook omdat het eind van ons jaar nu echt een feit is. Straks even opruimen, 
uitbrakken en dan de laatste keer het podium op om plaats te maken voor een enthousiast, nieuw drietal! 
Reedeurpenarren bedankt voor dit fantastische jaar.

Wij drukken onze snor,
Prins Harry en Hofdames Manon & Astrid

UITKLINKEN
PRINS HARRY VAN BLOEM’DAAL

HOFDAMES MANON & ASTRID 
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J. KRUIJT BV

Telefoon (0182) 39 30 48

VOOR AL UW
RIOLERINGS

PROBLEMEN!

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.
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Onze meiden als Hofdame!!

Voor de Pronkzitting zijn wij er als meidengroep, net als heel 
Reeuwijk, toch altijd al wel mee bezig… Wie zullen er Hofdames 
worden en Prins? We hebben altijd gedacht dat als één vanuit 
onze meidengroep Hofdame zou worden, we dit echt wel door 
zouden hebben. Hoe dan ook. Dit jaar was weer niemand echt 
verdacht. Zelfs tot de dag van de Pronkzitting zelf niet. 

Op de avond van de Pronkzitting eten wij normaal als meiden 
gezellig met elkaar, om nog even lekker te babbelen voor de 
spannende avond begint. Dit jaar was dat anders. Voor Mandy 
en Laura dus heel gunstig. Silke, Daphne en Bo aten met de 
dansleiding. Maar wat moesten ze nou met Ilse…. Ilse deed dit 
jaar de opening van de Pronkzitting, dus die kon ook niet mee-
eten. Heel jammer voor Mandy en Laura natuurlijk. Nu konden 
ze alles op hun gemakje doen, want ja, die meiden zijn er toch 
allemaal lekker al en die hebben mooi niks door. 

Nou dat klopte ook inderdaad. Wij dachten namelijk dat WIJ een 
groot geheim hadden voor Mandy, want wij wisten allang dat 
Wesley (haar vriend) in de Raad van 11 kwam, maar mochten al 
die tijd ons geheim natuurlijk niet tegen Mandy vertellen. 

De avond begon met de opening waar Ilse aan meedeed. Daarna 
liep ze naar achter in de zaal, want ja, daar zouden Mandy en 
Laura al wel staan. Tussen alle drukte door, kon ze de meiden niet 
vinden en appte ze naar onze meiden-groepsapp waar ze waren. 
Dit lazen de dansleiding Bo, Silke en Daphne natuurlijk ook, die 
vooraan bij het podium zaten. Heel het programma voor de pauze 
hebben we heen en weer geappt met Ilse of ze de meiden al had 
gezien: ‘Waarom reageren ze niet in de app?! Ze moeten écht 
komen, want Wesley komt zo op als nieuw Raadslid!’ Daar zaten 
wij nogal over in de stress. Maar ergens zaten we elkaar toch ook 
wel een beetje op te jutten, want waarom reageerden ze niet? 
Waar waren ze, zou het dan echt… Nee dat kan niet, dat hadden 
we door gehad. 

In de pauze hebben we gezocht, maar ze waren echt nergens te 
bekennen. Toen begon de spanning bij ons wel echt te stijgen. 
OMG, zouden onze vriendinnen Hoffie worden?! Na de pauze zaten 
we allemaal vooraan, omdat we toch bij de dansgroep moesten 
blijven als leiding. Ilse trokken we ook naar voren, want je weet 
het maar nooit. En daar kwamen de nieuwe Hofdames onder de 
nar aangelopen. Wij keken met ons hoofd naar de voeten die er 
wel onder uit staken. We keken elkaar aan en zeiden: ‘Ja dit zijn 
denk echt Mandy en Laura..’ Dolblij waren we al, terwijl het nog 
niet eens zeker was, want de hints moesten zelfs nog komen. Jaja, 
eerste hint, tweede hint, derde hint… En JAAAAA, we sprongen 
op van vreugde. Wat waren wij blijblijblij, onze vriendinnen waren 
Hofdameeees!! Dit jaar wordt te gek! Hoe kan het dat we dit niet 
hebben doorgehad?! Wat hebben jullie dit onwijs goed verborgen 
gehouden voor vriendinnen die elkaar elke week wel ongeveer 
4x zien!

Maar wie zou de Prins worden.. Patrick!! Echt geweldig. Een 
lekker jong stel dat wel zin heeft in feestjes. Nou, dat wordt echt 
een topjaar! Ook ons discussiepunt over of we met alleen de 
meiden op wintersport gingen of dat we met de Lattenbrekers 
meegingen (als er een beetje bekende Prins en Hofdames werden 

gekozen) was opgelost… Een hele lange tijd was dat een punt, 
want we wilden wel heel graag op skivakantie met elkaar, maar 
konden geen 2x. Dus ja, gaan we het dan gokken om te boeken 
of wachten we tot na de Pronkzitting, dan weten we wie er Prins 
en Hoffies worden. Mand en Lau is het toch gelukt (zonder dat  
we het door hadden) om te wachten tot na de Pronkzitting. En ja 
duhhhh, nu gingen we lekker mee op LATTENBREKERS! Wat een 
tof feest was dat! 

Wat een topjaar hebben wij gehad, elk feestje waren wij weer 
trots en blij, van het inklinkfeestje tot het laatste feest! MEIDEN 
jullie hebben er samen met Pliek een TOP TOP jaar van gemaakt! 
Wij hebben genoten! Maar nu is het wel echt de FINALEE!! 

Liefs jullie vriendinnen,
Silke, Ilse, Bo en Daphne

INKLINKEN
PRINS PLIEK VAN REEDEURP
HOFDAMES LAURA & MANDY



Zaterdag 9 november stond de Pronkzitting van  
carnavalsvereniging de Reedeurpenarren in het teken van het 
Eurovisie Songfestival. Een telefoontje van Richard de Jong 
was voldoende om Mark Rutte over te halen het Songfestival in 
Reeuwijk-Dorp plaats te laten vinden. Het eerste optreden was 
er één van lang geleden, drie gezinnen zorgden als Frizzle Sizzle 
met Ding-a-dong en als ABBA voor een spetterende opening. 
Hierna namen Maurice en Pascal van Dijk de zaal mee voor een 
blik backstage in the Green Room, waar vrijwel alle kandidaten 
zelfverzekerd terugkeken op hun optreden. De broers Rudolf, 
André en Richard Vergeer brachten vervolgens als de Toppers 
hun “Shine” oogverblindend ten tonele. 
Voor de drie Raadsleden Raymon van Dijk, Jeremy Rorijs en 
Sven Schenkels was het na een ambtstermijn van 11 jaar tijd om 
afscheid te nemen van de Raad van 11. Ook bestuursleden André 
Vergeer en Charles Stoopman namen, na ruim 25 jaar, afscheid. 
De overige bestuursleden verzorgden met hun compilatie “Is er 
leven na de show” gebaseerd op Freek de Jonge voor een waardig 
afscheid waarbij André Vergeer en Charles Stoopman beiden de 
prestigieuze titel “erelid” van de Reedeurpenarren ontvingen. 

Toine Vermeulen kreeg dit jaar de Stekelbaars uitgereikt, een 
eervolle onderscheiding voor al zijn werk voor de vereniging.
Na de pauze was het tijd voor DE onthulling van de avond. 
Niemand minder dan Prins Pliek (Patrick van Zoest) en Hofdames 
Mandy en Laura van Leeuwen zullen komend jaar het gezicht van 
de carnavalsvereniging zijn! Met de artiesten van “Helemaal Top” 
zat de sfeer er goed in en konden de kersverse Prins Pliek en zijn 
Hofdames direct voorop in de polonaise. Ook bleek dat Raymon 
van Dijk de Raad van 11 blijft ondersteunen, hij heeft het stokje 
van Charles Stoopman overgenomen en is vanaf nu de Vorst van 
de vereniging. 
De dansgroepen van de vereniging zorgden voor prachtige 
optredens. De Twinkels, Vonkjes en Sterren lieten een prachtige 
showdans zien. En ook de Vlammen gaven met hun gardedans 
een strak optreden. De dansleiding van al deze groepen zorgden 
met “Euphoria” voor een daverende slotact van het Songfestival. 
DJ Raimo zorgde vervolgens dat de dansvloer van Gasterij Vergeer 
tot sluitingstijd goed gevuld was. 

PRONKZITTING & 55+
EUROVISIE SONGFESTIVAL
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ERELEDEN
CHARLES & ANDRE

Charles en André, allereerst; jullie zien er eigenlijk best nog 
wel aardig uit na 25 jaar carnavalsshow. Omdat jullie na deze 
avond geen onderdeel meer van onze show zullen zijn, hebben 
wij gemeend, Charles en André, een klein afscheidsshowtje voor 
jullie voor te bereiden. Ja ik weet het, het zou eigenlijk andersom 
moeten zijn, maar daar gaan wij op dit podium geen punt van 
maken. Doe ons een lol en zing nog eenmaal tweestemmig mee.

Dit zijn wat ons betreft de hoogte- en dieptepunten van jullie 
carnavalsshow. Charles, daar komt hij (op de melodie van Freek 
de Jonge - Er is leven na de dood):

Heel Reedeurp luistert naar Charles, eigen inbreng regelt ‘ie 
zo: is er leven, is er leven na de show. Er was maar één DJ die 
niet luisterde naar jouw commando: dat was het einde, dat was 
het einde van zijn show. Thuis minder voor het zeggen, Esther 
zegt: we doen het zó! Is er leven, is er leven na de show
Na de show, na de show, is er leven, is er leven na de show.
Na de show, wacht even… dit is natuurlijk een unieke kans om 
de mensen in het publiek mee te laten zingen… Het is heel 
simpel… Wij doen “Na de show” en dan doen jullie “NAAA de 
show”… En wij doen weer “Na de show” en dan doen jullie weer 
“NAAA de show”.

Daar komt hij aan;
Bijna altijd op vakantie, van hier tot Tokio, er is leven, er is leven 
na de show. Esther, we gaan JOUW boot wel missen, nu moeten 
wij met de kanó: is er leven, is er leven na de show. Kaaskoningin 
in Borft, nu een bouwvergunning voor Vergeer kado: is er leven, 
is er leven na de show.
Na de show, na de show, is er leven, is er leven na de show.
Bier halen voor de Raad, dat gaat wel een beetje slow: is er 
leven, is er leven na de show. Ieder jaar weer op pad voor een 
Prinselijk trio: is er leven, is er leven na de show. Jij werd 
President en koos als Prins een homo: is er leven, is er leven 
na de show.
Na de show, Na de show, er is leven na de show.
Met Boskoop in de optocht, is jouw droomscenario: is er leven, 
is er leven na de show. Ga je nu daar solliciteren, of is dat een 
no-go?: is er leven, is er leven na de show. Charles, verlaag je 
alsjeblieft niet tot dat niveau: is er leven, is er leven na de show.
Na de show, Na de show, er is leven na de show.
Bestuur, Raad, President, optocht, Pronkzitting, Vorst, zaal, met 
de pet rond op elk feest, meer commissie’s dan André, maar 
ben je ooit wel Prins geweest? Ja is er nog leven na de show 
vragen wij ons af dames en heren, wat moeten ze nu met alle 
vrije tijd? Ze zijn natuurlijk hun uiterste houdbaarheidsdatum 
allang gepasseerd voor deze vereniging. Als je hier om je 
heen kijkt is de gemiddelde leeftijd zo’n 50+, André waar zijn 
je kinderen eigenlijk? Zijn die nog niet door de mazen van ons 
regelement geslopen? Ze heten toch Vergeer!? Dus wij vragen 
ons nu hardop af dames en heren, hoe moet het nu verder met 
deze mannen, Is er leven na de show

André, deze is voor jou;
Met je partner goedkoop naar binnen op je lidmaatschapsduo: 
is er leven, is er leven na de show. Jarenlang getob om geld, 
maar je stopt en er is incasso: is er leven, is er leven na de show. 
De contributie ging omhoog, maar nog geen positief saldo: is er 
leven, is er leven na de show.
Na de show, Na de show, er is leven na de show.
Ook je bescheiden optrek, is bepaald geen bungalow: er is leven 

er is leven na de show. Wil je dat dakraam recht? Nee, doe maar 
zo: er is leven, er is leven na de show.
We gaan die barbecue wel missen op jouw eigen patio, er is 
leven, er is leven na de show.
Na de show, na de show, er is leven na de show.
Tijdens de grote optocht, een onverzekerde auto: is er leven, is 
er leven na de show. Dan maar op de scooter, maar verlies je 
een berg stro: is er leven, is er leven na de show. Te laat in de 
aprés-ski, je zat nog boven in de snow: er is leven, er is leven 
na de show.
Na de show, na de show, er is leven na de show
Samen op de fiets, maar juist Rian is echt de pro: is er leven, is 
er leven na de show. Dit bleek na de raadsvergadering: met de 
fiets kwam een salto: is er leven, is er leven na de show. Helpt 
een nieuwe Jaguar, aan een beter imago? Is er leven, is er leven 
na de show.

Prins, Penningmeester en ook voor de ledenadministratie een 
nieuwe kandidaat. Dat heb je netjes overgedragen, maar officieel 
ben je nog steeds niet uit de Raad het wordt nu toch echt tijd dat 
je gaat. 

Charles en André, we willen jullie nu graag uitnodigen voor 
de aller-, allerlaatste bestuursvergadering. Kom er nog even 
gezellig bij zitten. 

Charles, je staat nu 32 jaar op ‘t podium, net geen 33 jaar, dus het 
3-jarig carnavalsjubileum gaat aan je neus voor bij.
André, jij bent nu 20 jaar actief voor de vereniging dus ook geen 
dubbel jubileum voor jou.

MAARRR, Charles, jij begon bij de Reedeurpenarren in de 
Raad, vervolgens President en daarna Vorst.  Gedurende deze 
periode zat je in: de optocht-, pet-, zaal-, Pronkzitting- en 
Prinsencommissie en je was Vorst, President en Raadslid. Opslag 
pakken. Je zal vast nog wel meer gedaan hebben, maar dit was 
toch wel de hoofdmoot.

André, jij zat 20 jaar in het bestuur en was ook gedurende deze 
periode penningmeester van de Reedeurpenarren. Dit nam jij 
over van Jos. Daarbij verzorgde jij ook nog de ledenadministratie.
Lijkt weinig, maar daar hebben we nu 2 kanjers voor nodig om 
dit op te vangen. Toen jij begon maakte je de omslag van een 
papieren naar een digitale administratie in een zelf gebouwd 
Excelprogramma. Dit heeft het de hele rit volgehouden. We deden 
net wel van niet, maar mede door jouw inbreng hebben we nu een 
soepele ledenadministratie en automatische incasso. 
Daarom mogen jullie je voegen in het illustere rijtje van: Gijs 
Hogenelst, Gert Lindhout, Koen van Zoest, Richard de Jong en 
Laura van Delft.

Charles en André, vanaf heden mogen jullie je ERELID VAN DE 
REEDEURPENARREN noemen! Allen, beste Charles en André 
het was een lange zit, maar dan zijn jullie toch ook erelid!
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Het is zomer 2019, de meeste Reedeurpers zijn dan nog niet 
met Kerst bezig, maar het bestuur wel. Dit jaar wilden we het 
Kerstgala een ander jasje geven… Maar hoe gaan we dat doen????
Er werd een nieuwe commissie opgericht en het idee om het op 
locatie te doen, werd al snel een feit. Een leuke uitdaging, dat 
sowieso, want als je aan Kerst denkt, hoort daar ook eten bij. 
Reeuwijk is best groot, er zijn vele locaties ter beschikking en 
iets anders is altijd leuk. Henk en Pauline Kwakernaak waren net 
eigenaar geworden van een grote loods op de Berkenbroek, mooi 
centraal gelegen, dus een goede reden om deze loods eens in te 
klinken! De commissie werd uitgebreid met nog een paar mensen 
(toen nog niet wetende dat er ook een hofdame bij in zat), want 
wat de meeste mensen wel weten is dat een feest op locatie iets 
meer werk met zich mee brengt dan een avondje naar Amicitia. 
Wat heb je naast drank en goede muziek nog meer nodig, om een 
avondje te doen laten slagen?
• Goed eten (dat moest niet zo moeilijk zijn met Gasterij  
 Vergeer in de keuken) en een flinke dosis humor. 
• Al snel kwam de commissie uit bij een ouderwets potje  
 Bingo en met een DJ in de commissie, kwamen we snel  
 uit bij muziekbingo , oftewel “Raad je plaatje”.
• Als je bingo zegt, denk je aan grote prijzen. Tijdens de 
vergaderingen was dat natuurlijk 1 van de leukste dingen om te 
verzinnen, en we hoeven ook niet te vertellen dat hoe later op de 
avond, hoe leukere prijzen er verzonnen werden. Wie wil er nou 
niet een heel weekend in Narrie winnen? Dat waren er meer dan 
we dachten, want hoe goed het spel ook in elkaar zat, alle prijzen 
gingen er op 1 of andere manier niet uit… (Hoe kan dat toch?!)
Dikke pret dus in de voorbereidingen, maar toen werd het 4 
december en sloeg het noodlot toe bij Robin de Jong. De vraag 
werd gesteld bij de commissie: is het wel gepast om nu een 
kerstgala te organiseren? In goed overleg is er besloten om het 
toch door te laten gaan. Achteraf gezien leek de eetzaal een mooie 
gelegenheid om nog eens na te praten over het zware verdriet wat 
in Reeuwijk heerst.
Daan van Leeuwen sprak heel mooi  bij de opening en na een 
minuut stilte, kon iedereen luisteren naar het mooie nummer 
Bakerstreet. Weinig hielden het droog, maar ook dit is Reedeurp. 
Wat is het dan mooi dat je met zoveel mensen samen bent.
Het was even schakelen, maar het kerstdiner kon beginnen, 
tussen de gangen door kwamen de bingokaarten op tafel. De 
Prins had de eer om te kijken of er niet vals gespeeld werd en wie 
er af en toe een liedje mocht zingen. 

Ondanks dat niet alle prijzen eruit gingen, durfden er een aantal 
stoere mensen wel hun prijs op te halen:
• Zo is er een etentje met de Prins uitgegaan… (De prijs   
 staat nog steeds op de kast bij de winnares).
• En wat dacht je van een griepspuit van de Hofdame?   
 Helaas niet tegen corona.
Renée van Leeuwen-van der Werf had ook bingo en won: helpen 
opruimen op de zondag op 15 december. Zoals het spreekwoord 
zegt: een man een man; een woord en woord, in dit geval een 
vrouw; Renée was  exact om 10.00 uur op de Berkenbroek om 
iedereen te voorzien van koffie en heeft keurig geholpen met 
opruimen.

Wat  de gasten misschien ook wel hadden willen winnen was:
• Gratis Alpaca knuffelen;
• Ochtendje vuilrapen op een kwekerij op de 
 Berkenbroek naar keuze;
• Badmeester in januari in de Fuut;
• Gratis diner bij het Huis van Alles;
• 1 kilo stroopwafel snippers af te halen bij bakker Dirk   
 Jan.
Nadat iedereen zijn buikje vol had gegeten, werd het tijd voor 
beweging. De 2e zaal was als danszaal ingericht, met in de hoek 
voor het eerst een koffiecorner. Dirk en Toine verblijdden iedereen 
met een verse stroopwafel bij de koffie.

Na een leuk optreden van de Vlammen, was het tijd voor de band 
om te gaan spelen. Door een dubbele boeking kon de commissie 
nog net op tijd een leuke band vinden en onze huis-DJ Mitchel 
maakte het compleet in hun pauzes.
Wij vonden het superleuk om dit te organiseren, dankzij de 
vergunning lag (bijna) iedereen keurig op tijd in bed en wat ons 
nog rest, zijn de leuke herinneringen en een mooi artikel in het 
AD.

 Kerstival
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Van woensdag 15 januari tot en met zondag 19 januari was 
het zover: Lattenbrekers. Een groep van ruim 100 zingende en 
feestende Reedeurpenarren begaf zich richting Westendorf 
om het dorp op z’n kop te zetten en om samen met Prins 
Pliek en Hofdames Mandy en Laura een prachtig weekend te 
beleven. ‘What happens in Westendorf, stays in Westendorf’ is de 
stelregel, maar de redactie van de Reedeurper vond een dagboek 
van Narrie die wat tipjes van de sluier geeft. 

Donderdagmiddag 15.00 uur: Links van me schiet een Narretje 
naar beneden. Rechts van me gaat er eentje hard onderuit. De 
Narries van mijn ski-niveau glibberen en glijden om me heen 
langzaam de berg af. En onder aan die berg... daar zie ik een 
elftal Narries met een verdacht glas, gevuld met gele vloeistof 
en een laag witte schuim. Op mijn billen, met ski’s in mijn hand, 
manoeuvreer ik snel naar beneden. Deze berg kan ik misschien 
niet aan, maar zo’n glas… Daar lust ik er ook wel één van! 

Donderdagavond 19.00 uur: Alle Narries hebben zich in een 
lederhosen of dirndl gehesen en hebben de weg van de Karat naar 
de Mesnerwirt gevonden. Hier staan de 500-gram-schnitzels, 
patat en biertjes al te wachten. Gelukkig hebben we daar nog niet 
genoeg van gehad! Een Oostenrijkse schlagerband verzorgt de 
muziek. Hoe meer bier de Narries op hebben, hoe vloeiender 
zij de Duitse nummers meezingen.

Vrijdagmiddag 13.30 uur: Met een stijf en verzuurd lijf ben ik 
vanochtend een berg afgeskied. Of moet ik zeggen gegleden? Er 
zingt een zin rond in mijn hoofd: “Go skiing they said, it will be 
fun they said...” Vol zelfmedelijden kijk ik om me heen en ik zie 
een andere Nar met eenzelfde wanhoopsblik rondkijken. Aan die 
ene blik hebben we genoeg. Alle anderen Narries bestijgen vol 
energie nog een aantal keer de berg. En wij... ploffen eensgezind 
met een Aperol Spritz in ons hand in een ligbedje. Ski-jas, muts, 
handschoenen en pullie gaan al snel uit, het zonnetje schijnt 
heerlijk! “Go skiing they said, it will be fun they said!” En dat 
klopt, op deze manier kan ik er wel aan wennen. 

Vrijdagavond 22.30 uur: De sfeer zit er lekker in. De meeste 
Narries zijn vroeg de après-ski ingedoken, hebben lekker 
ingezongen bij de karaoke tijdens het eten en zijn al een tijdje 
aan het pieken. De lokale zanger breit de avond aan elkaar, er 
zijn mooie optredens van familie en vrienden van de Prins en 
Hoffies en onze ‘speciale’ vriend Bas playbackt de sterren van de 
hemel. Dit belooft een avondje te worden....

Zaterdagochtend 00.45 uur: Een paar uur later en het aantal 
Croco’s dat de revue het afgelopen uur passeerde is aanzienlijk. 
Een groepje Narries is verplaatst van de Karat naar de 
Mosquito. De lekkere Nederlandse hiphop-plaatjes, foute 90’s 
jingles en Justin Bieber-hitjes klinken door de speakers. Nog een 
Croco, nog een Croco, nog een Croco. De stabiliteit van deze Nar 
wordt steeds minder. Waar een aantal Narries besluit om nog een 
Croco te bestellen bij de bar, sneakt deze Nar weg. Op naar bed, 
hopen dat de Croco’s me morgenochtend niet teveel dwars zitten. 

Zaterdagmiddag 14.30 uur: Een blik naar buiten toont een waar 
Winter Wonterland. Waar de sneeuwlaag de eerste dagen vrij 
schaars was, ligt er nu volop wit goud. De vooruitzichten leren 
ons dat het de hele dag gaat sneeuwen. Een aantal Narries 
bestijgt vol moed de berg, een aantal Narries sluit zich aan bij de 
sleeclub en een (aanzienlijke) club Narries besluit om de lokale 
barretjes deze laatste dag nog te spekken. Het is wel duidelijk, 
dit is de finale.  

Zaterdagavond 23.00 uur: De bus vertrok een half uur geleden uit 
Westendorf. Ik check mijn oren of ik misschien mijn oordoppen 
nog in heb. Dat blijkt niet het geval. Ik ga rechtop zitten en kijk 
om me heen. Radiostilte... Op een enkeling na, is iedereen in een 
diepe, dronken slaap gevallen. Die laatste biertjes in de Karat 
zojuist waren zo’n slecht idee nog niet. Ik besluit mijn luiken ook 
te sluiten. Het einde van een super weekend. 

Lieve Narries! Bedankt, het was top!

LATTENBREKERS WESTENDORF
DE AVONTUREN VAN NARRIE 



Order… Order!!!

Op 25 januari werd er gepoogd ‘order’ te krijgen in Gasterij Vergeer. Tevergeefs, want met de band Fragment was er geen moment 
stilte in de zaal. Iedereen was Brits gekleed of had zijn/haar mooiste themakleding uit de kast geplukt om er een feestje van te 

maken. Prins Pliek heeft nog zijn best gedaan order te verkrijgen door John Bercow te imiteren. Een zeer goede poging maar het 
feest ging gelukkig ongestoord door! Waarna het Prinsenkoppel besloot het over een andere boeg te gooien. Prins Pliek kwam 
samen met zijn Hofdames Mandy en Laura een spetterend optreden geven. Een mooie medley met veel verschillende outfits. 

Een goede opwarmer voor het groot carnaval!
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Dit seizoen werd Reedeurp on Stage weer georganiseerd, het 
thema van deze gezellige dansmiddag was Disco! Deze middag 
wordt speciaal georganiseerd voor de dansmeiden, zodat ze 
al hun dansen kunnen laten zien aan opa’s, oma’s, vrienden, 
vriendinnen of anderen aan wie ze graag hun danskunsten willen 
tonen. 

Niet alleen werden de dansmeiden vergezeld door de Prins 
en Hofdames, maar deze middag waren ook de Jeugdprins en 
Jeugdhofdames aanwezig om voor het eerst hun mooie outfits te 
laten zien. De middag werd geopend door alle dansleidsters die 
een dans opvoerden op het nummer Euphoria. Hierna werd de 
jury voorgesteld, de juryleden van deze editie van Reedeurp on 
stage waren de Prins en Hofdames. De Sterren mochten als eerst 
hun gardedans laten zien aan de jury, later op de middag lieten ze 
ook hun showdans zien. De Vlammen hebben ook hun gardedans 
en showdans laten zien. De Twinkels en Vonkjes hebben hun 
vrolijke showdansen getoond. Naast onze dansmeiden waren 
er deze middag ook een aantal gastoptredens, zo werd er een 
discodans opgevoerd door een groep oud-leidsters. Een aantal 
van de dansmeiden doen aan luchtacrobatiek, Nicole van de 
Twinkels, Romy van de Vonkjes, Crista van de Sterren en Bibi 
van de Vlammen hebben een mooie act opgevoerd hangend in 
doeken. De Jeugdprins en Jeugdhofdames hebben samen met 
hun Jeugdraad ook een leuke dans laten zien. De middag werd 
afgesloten met een dans die door de Twinkels, Vonkjes, Sterren 
en Vlammen samen werd gedanst. Hierna werd er door een 
aantal leidsters nog een minidisco gehouden en toen kwam deze 
gezellige middag alweer tot een eind.
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JONGERENCARNAVAL

 

Op vrijdag 14 februari was het weer zover, jongerencarnaval, het feest voor alle kinderen vanaf groep 7 tot en 
met de 3e klas van de middelbare school. De zaal was omgetoverd tot een Circustent, want dat was het thema van 

de avond. Iedereen was helemaal verkleed in het thema, er was dan ook een leuke prijs te winnen voor de beste 
outfit! Twee meiden die een leuk jurkje hadden gemaakt van popcorn mochten deze prijs in ontvangst nemen.

 
Dit jaar waren er weer diverse optredens en activiteiten. De Sterren dansten hun showdans en de Jeugdraad met 
Jeugdprins Wetering de 1e en zijn Hofdames Fenna en Demi hadden ook een leuk dansje voorbereid. Uiteraard 
waren Prins Pliek en Hofdames Mandy en Laura er ook om het feest helemaal compleet te maken. Later in de 

avond hedden we nog een quiz gespeeld met iedereen over onder andere het circus, de carnaval en de Prins en 
Hofdames. Wat het feest helemaal compleet maakte, was de Jeugdraad die op de bar ging dansen.

 
Door de gezelligheid werd de tijd vergeten, maar om 23:30 uur stonden de ouders alweer voor de deur om de 

feestvierders op te halen. Dit kon natuurlijk niet zonder een laatste keer polonaise te lopen met alle ouders. Het 
was weer een geslaagde avond, mede dankzij de supermuziek van DJ Mitch en Rick.
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Gekozen 
Een paar dagen voordat de Jeugdprins werd gekozen was ik ziek, 
het was spannend of ik beter zou zijn. Die vrijdag 13 december 
was ik nog ziek, maar ik wilde er toch graag bij zijn. Om half 2 ben 
ik  naar school gegaan. Daarna kwamen de Prins en de Hofdames, 
die stelden zich eerst voor en vertelden hoe zij gevraagd waren.

De lootjes gingen in de steek en als eerste werd de Jeugdprins 
gekozen. En dat was ik, Jeugdprins Wetering de 1e. Daarna 
gingen de lootjes van de Jeugdhofdames in de steek en dat 
werden  Jeugdhofdame Fenna en Jeugdhofdame Demi. We waren 
allemaal superblij, als eerste ging ik mijn moeder bellen om te 
vertellen dat ik de Jeugdprins was geworden. Ook ging ik gelijk 
mijn vader bellen, die was ook super blij voor me. Toen gingen we 
een rondje door alle klassen van de school lopen.

Fotoshoot 
Op donderdag 16 januari was de fotoshoot aan het begin van de 
middag. Daarvoor moesten we ons eerst omkleden. Alle ouders 
waren ook aanwezig, dat was erg gezellig.

De foto’s werden gemaakt door mijn oom. Hij maakt altijd de foto’s 
bij de carnaval en vond het heel leuk om deze fotoshoot te doen. 
Het was de 1e keer dat ik de jurken zag van de Jeugdhofdames. 
Ik vond ze erg mooi. 

Ik dacht dat het heel lang zou duren, maar omdat we op 
verschillende plekken foto’s gingen maken viel het mee. Er was 
tussendoor ook tijd voor een grapje.

Daarna gingen we de klassen rond om onze kleding te laten zien. 
We zijn ook nog even buiten bij de kleuters geweest, die wilden 
gelijk op de foto met mij.

Reedeurp on stage 
Dit jaar mochten we voor het eerst bij Reedeurp on stage 
aanwezig zijn, we moesten voordat het begon nog op de foto 
met de hele klas in kleding. Toen het begon moesten we even 
wachten en daarna werd eerst de Jeugdraad van 11 naar voren 
geroepen en toen werden wij naar voren geroepen,  daar werden 
we voorgesteld aan de mensen. Daarna kwamen de Prins en de 
Hofdames ook naar voren, toen stonden we gezellig met z’n allen 
op het podium.

Daarna gingen we in de zaal zitten en konden we alle optredens 
heel goed zien, ook mijn zus moest optreden. Ook met groep 8 
hebben we onze dans gedaan, het ging heel goed. Ook mijn tante 
deed een optreden en mijn nichtje ging in de doeken hangen. Het 
was een gezellige middag.

Scouting 
Op dinsdagavond werd ik opgehaald door de Prins en de Hofdames, 
daarna gingen we naar de scouting. Het was de draaiavond van 
mijn neefje en nichtje. We werden eerst voorgesteld en daarna 
gingen we gelijk in de polonaise. Ook hebben we nog een spel 
gedaan met alle kinderen, ze kregen allemaal vragen. Daarna 
hebben we nog een hele tijd gefeest.

School  
We gingen allemaal in de klas verzamelen, ik had me thuis al 
omgekleed. De Raad kreeg een cape en steek, die konden ze toen 
om/op doen. We moesten nog even wachten en toen mochten we 
op het podium komen. De juf ging nog een paar vragen aan ons 
stellen. Daarna gingen we de dans doen voor de hele school.

Toen was het tijd voor de verschillende spelletjes die de kinderen 
in groepjes gingen doen. Ik had geen taak, dus ik kon overal even 
gaan kijken en helpen waar het kon. Na de spelletjes kwamen 
Prins Pliek en zijn Hofdames Mandy en Laura. Ze hadden een 
spel bedacht en wij mochten meehelpen. Daarna gingen we nog 
polonaise lopen met iedereen en ook de ouders die aanwezig 
waren. Toen was het feest afgelopen op school. In de middag 
gingen we werken aan de kar met heel de klas.

Jongerencarnaval 
Eerst gingen we met alle dansmariekes eten bij Hapzz. Dit 
was heel lekker en gezellig. Na het eten kwamen de ouders en 
broertjes en zusjes voor de familiefoto’s, dit ging allemaal goed. 
Toen kon het feest beginnen. Eerst ging de Raad van 11 naar 
binnen en daarna de Jeugdhofdames en toen ik. Ik kreeg toen 
mijn steek en mijn staf. We liepen heel veel polonaise en gingen 
echt feesten met z’n allen.

Tussendoor waren er nog optredens van de Sterren en onze 
eigen dans. Met groep 8 gingen we ook op de bar dansen, dit was 
echt super. Later kwamen de ouders en toen was er de laatste 
polonaise. En was helaas het feest afgelopen, het was echt een 
top avond.

JEUGDPRINS
WETERING DE 1E



55+ carnaval 
Als eerste was er een openingsshow, het thema was songfestival. 
Daarna gingen de Raad van 11 en de Prins en Hofdames naar 
voren. Toen moesten ik, Fenna en Demi naar voren komen, wij 
mochten op de troon gaan zitten. Er waren allemaal verschillende 
optredens die te maken hadden met het songfestival. In de pauze 
moesten we kaas uitdelen. Na de pauze kwam er ook nog een 
artiest, het was een gezellige middag.

Optocht    
Het was nog spannend of de optocht door kon gaan, want er 
was heel veel wind voorspeld en er waren al meer optochten 
afgezegd. Maar gelukkig ging de optocht door. In de ochtend 
moesten we verzamelen bij Edelman. Er was een opening met de 
Prins en Hofdames, jammer genoeg mochten wij niet het podium 
op. We reden met onze groep 8 kar achter de kar van de Prins en 
Hofdames. Wij hadden dit jaar als thema The Lion King. Jammer 
genoeg deed in het begin van de optocht de muziek het niet.

Tijdens de optocht was er echt heel veel wind, maar gelukkig 
bleef het droog. De route was nu een beetje veranderd in verband 
met de werkzaamheden bij het zwembad, we moesten soms 
heel lang wachten. Uiteindelijk waren we ook heel laat op het 
dorp en moesten ik, Fenna en Demi snel van de kar af voor de 
jeugdprijsuitreiking.

Kindercarnaval 
We gingen met heel groep 8 naar binnen, daar gingen we helpen 
met de spelletjes. Later hebben we ook onze groep 8 dans gedaan 
en daarna gingen de spelletjes weer verder. Aan het eind van de 
middag mocht ik de Prins helpen om aan het rad te draaien voor 
de prijzen voor de kinderen.

Gezinscarnaval 
Ik moest met mijn Hofdames en de Raad van 11 naar voren 
komen, daar gingen we weer onze groep 8 dans doen voor de 
laatste keer. Daarna hebben we gewoon in de zaal gelopen en 
gefeest. Er waren nog een paar optredens van de dansgroepen. 
Ook was er voor iedereen een slush-puppymachine en daar kon 

je een beker halen met slush puppy.

Toen werden ik, Fenna en Demi het podium opgeroepen en daar 
kregen we als afscheid een fotolijst van de Prins en Hofdames. 
Daarna moest ik mijn steek en jas inleveren en was ik geen 
Jeugdprins meer. En we kregen ook nog een medaille van onze 
ouders als aandenken. Dit was helaas het laatste feest voor mij, 
Fenna en Demi .

Ik heb een geweldige carnaval gehad, het was echt supergaaf om 
Jeugdprins te zijn. Ik hoop over een paar jaar nog een keer grote 
Prins te worden.

Iedereen bedankt voor alles.
Prins Wetering de 1e
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De loting
Voor de loting kwamen Prins Pliek en zijn Hofdames Laura en 
Mandy bij ons in de klas. Wij vonden het superspannend! Eerst 
werd Jeugdprins Wetering de 1e gekozen. Daarna gingen de 
lootjes met de namen van alle meiden uit onze klas in een steek. 
Hofdame Laura trok het lootje van Demi, daarna trok Hofdame 
Mandy het lootje van Fenna. Toen begonnen we enorm te gillen en 
gaven we elkaar de dikste knuffel ooit. We waren megablij, want 
het was al een droom vanaf de kleuterklas! Eerst hebben we onze 
ouders gebeld en daarna gingen we met de hele klas in polonaise 
door de school.

Jurken kopen
Voordat we naar een jurkenwinkel in Leiden gingen (Honneloeloe) 
hebben we samen op internet jurken gekeken en vonden we al 
snel een paar mooie jurken. Begin januari gingen we met onze 
moeders op pad naar Leiden. We hadden een paar leuke jurken 
gezien en we mochten de jurken passen en door de winkel lopen. 
Nadat we 5 verschillende jurken hadden gepast, waren we eruit 
en vonden we deze allebei gelijk het mooiste! In Leiden zijn we 
ook geslaagd voor mooie hakken, sieraden, fashiontape, panty’s, 
jas en sjaal.

Fotoshoot op school
In de pauze werden we opgehaald en moesten we naar het BSO-
lokaal. Daar hebben we ons omgetoverd tot Jeugdhofdames. 
We gingen eerst naar buiten en we moesten op een vuilniszak 
zitten voor een mooie foto. Het was best fris. Daarna gingen we 
naar binnen en gingen we de jurken aan onze klas (de Raad van 
11) laten zien. Ze waren allemaal sprakeloos. Demi schoot een 
partypopper af. Er bleven een paar stukjes in het plafond hangen. 
Toen gingen we met de hele klas in polonaise de klassen rond.

Reedeurp on Stage
We waren superzenuwachtig, want het was ons eerste feestje als 
Jeugdhofdames. We gingen bij Demi thuis onze jurken aandoen, 
make-uppen en onze haren doen. Daarna gingen we naar Gasterij 
Vergeer. We moesten heel lang wachten totdat we op mochten. 
Toen we op mochten, kon iedereen onze jurken zien. We gingen ons 
voorstellen. Fenna zit bij de dansmariekes (de Sterren) en moest 
de gardedans doen. Daarna kwamen er allemaal verschillende 
optredens en moest Fenna een aantal keer omkleden voor de 
optredens die er waren van de Sterren. Ook hebben we de groep 
8 dans gedanst.

Jongerencarnaval
Eerst gingen we met de dansmariekes en de organisatie patat 
eten. Na het eten gingen we onze make-up bijwerken voor de 
fotoshoot. Toen gingen we op de foto met onze ouders, broertje en 
zusjes. Fenna hoeft toen nog een Sterrendans gedaan en daarna 
kwamen we op en gingen we de groep 8 dans doen. Na de groep 
8 dans gingen we op de bar dansen en moesten we onze jurken 
optillen, omdat er heel veel cola op de bar lag. Daarna gingen we 
op de nek van de grote Raad van 11. We durfden eerst niet, maar 
hebben het wel gedaan anders zouden we spijt krijgen. Het was 
een hele gezellige avond!

55+ carnaval
In Gasterij Vergeer kwam er een mevrouw van de online krant van 
Bodegraven-Reeuwijk om ons te interviewen. We mochten verder 
de hele middag op de troon zitten en we werden verwend met cola 
en ijsthee. Daarna kwam er een artiest. We gingen met Hofdame 
Laura in een oud leeg bad zitten. Daar hebben wij een glas wijn 
over ons heen gekregen. We moesten heel hard lachen en waren 
kletsnat. Het was een gezellige middag.

Scouting carnaval
Op dinsdag gingen we bij Hofdame Laura verzamelen om naar 
scouting te gaan. We gingen met Prins Pliek, Hofdame Laura en 
Jeugdprins Sem naar de scouting van de Kabouters en de Welpen. 
We hebben daar een quiz gedaan. Het was heel erg warm. We 
hebben veel gedanst en polonaise gelopen.

School carnaval
We moesten heel vroeg ons bed uit om op tijd op school te zijn. 
We gingen weer bij Demi thuis klaarmaken en daarna gingen we 
naar school. Op school begonnen we met een opkomst en daarna 
deden we de groep 8 dans. We hebben allemaal leuke spelletjes 
gedaan met alle kinderen van de school. Prins Pliek was er ook 
met zijn Hofdames en natuurlijk sloten we de ochtend af in de 
polonaise.

JEUGDHOFDAMES
DEMI EN FENNA 
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Kar bouwen
Op woensdagmiddag gingen we met de hele klas naar Mathot 
in de Tempel om de kar te verven en te decoreren. We gingen 
de boxen testen, die deden het niet. We hadden een kar met het 
thema The Lion King. We hadden allemaal een bordje gemaakt 
met onze namen erop en die bordjes kwamen achterop de kar.

Optocht
Om 10:30 uur moesten we verzamelen bij Edelman, maar op de 
heenweg mochten we de Kerkweg niet op. Omdat we niet te laat 
wilden komen, mochten we op een andere kar meerijden. Dat 
was supergezellig. Tijdens de optocht stond er heel veel wind, 
maar gelukkig ging de optocht wel door. Er hing een leuke sfeer 
op de kar en we hebben lekker gesprongen. Daarna moesten we 
naar de prijsuitreiking van de jeugdoptocht, maar we konden met 
de kar niet verder, dus zijn we gaan lopen. Daardoor waren we 
iets te laat, maar we hebben toch nog een prijs kunnen uitreiken.

Kindercarnaval
We gingen allemaal spelletjes doen met de kinderen. Jeugdprins 
Sem mocht aan het rad draaien en wij mochten de prijzen 
uitreiken. Uiteindelijk hadden we allebei ook nog een prijs 
gewonnen.

Kerkmis
We moesten een stukje vertellen in de kerk. Dit hadden we van 
tevoren geoefend. Het was heel druk in de kerk en wij zaten 
vooraan.

Gezinscarnaval
Met gezinscarnaval konden we gewoon lekker dansen in de zaal. 
Op een gegeven moment moesten wij opkomen met de groep 8 
dans. Aan het einde van de middag stonden we op het podium en 
moesten we aftreden. We vonden het heel erg jammer dat het zo 
snel weer voorbij was.

Leukste momenten
Wij vonden allebei Jongerencarnaval en de optocht het leukste. 
We hebben heel erg genoten!!
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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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DE ORDE DER
REEDEURPENARREN 2020

Ieder jaar om deze tijd denk ik weer bij mijn eigen:
Wie oh wie mag dit jaar deze prachtige onderscheiding krijgen?

De winnaars van dit jaar…
Hebben bij elkaar een leeftijd van maar liefst 360 jaar!

Op zaterdag 23 november 1939 opgericht door kapelaan Schrama onder de naam “ R.K.
Vrouwenbond” om mee te beginnen,

Met als doel te breien en naaien voor de behoeftigen en grote gezinnen.

Vorig jaar vierde deze vereniging haar 80ste verjaardag en werden er nieuwe leden gezocht op het
Dickens festijn.

Met als gevolg dat er nu al bijna 200 leden zijn!

Aan hun huidige naam te horen denkt u misschien nog steeds aan stoffig en oubollig,
Maar nee… ze zijn juist levendig, educatief en vooral… lollig!

Laagdrempelig en ongedwongen, je kunt er jezelf zijn en er is altijd gezelligheid.
Kennismaken met andere vrouwen, ongeacht de leeftijd.

De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer uiteenlopend:
Workshops, gokken in het casino of op bezoek bij Prinsjesdag in Den Haag op een selfie met Máxima hopend.

Elke vrouw kan er vanaf haar 35e tot ver na d’r 80ste bij terecht…
Je bent zo oud als je je voelt.. net wat u zegt.

Voor slechts 1 tientje per jaar ben u al lid.. wie had dat gedacht?
Een simpel telefoontje is genoeg naar 0621074968. (Ik herhaal…).

Uiteraard zijn ze hun klassiekers niet vergeten:
Er wordt in thuisbasis ’t Huis van Alles nog steeds bingo gespeeld en geklaverjast, moet u weten.

Er kwam zelfs een keer een voormalig dame van lichte zeden het woord voeren…
Maar daar wil ik niet te lang over door ouwehoeren!

Het bestuur van deze vereniging is wat je noemt een prima stel,
Met klinkende namen als Elly Segers, Anke Bunnik, Joke van Tol, Agnes van der Werf, Hetty Moons

en voorzitster José Snel.

Dames en heren, is dit niet iets wat wij al jaren wilde(n)?
De Orde Der Reedeurpenarren gaat dit jaar naar het voltallige bestuur van het Reeuwijkse

Vrouwengilde!

“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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PRINS, HOFDAMES & RAAD VAN 11

PRIJSWINNAARS

LAST MINUTE
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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

Deze slogan is niet sterk,
maar we leveren wel goed werk!

Edisonstraat 21 a  Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 07 58 • www.marcoverweij.nl        Verbouw, Nieuwbouw & Renovatie 

MET GOEDE 
VERLICHTING 
STA JE NOOIT 
IN DE SCHADUW!

E: rob@verweijelektro.nl W: www.verweijelektro.nl

DE 
VERDWENEN SCHADUW
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KINDER
CARNAVAL

Elke carnavals-zaterdagmiddag is het weer een groot kinderfeest 
in de zaal van Vergeer. Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 
8 mogen naar binnen om allerlei leuke spelletjes te spelen. De 
zaal is versierd en 20 spellen staan klaar, met allemaal helpende, 
enthousiaste moeders, vaders en grotere kinderen. Zij zorgen 
ervoor dat ongeveer 175 kinderen een fantastische middag 
hebben door spelletjes te doen en heel veel leuke en lekkere 
prijsjes te winnen. 

Ieder jaar proberen we als commissie nieuwe spellen te 
verzinnen die betrekking hebben op onze Prins en Hofdames. 
Dit jaar ter ere van onze Prins Pliek, ook wel Augurk genaamd, 
moesten de kinderen raden hoeveel augurken er in de pot zaten. 
Drie kinderen hadden dit goed, namelijk Guusje Streng, Miquel 
Boekhout en Fenna Donk. Knap geraden hoor! 
Bij het spel ‘Raden maar’ moesten de kinderen een mooie naam 
voor een grote knuffelleeuw verzinnen, dit natuurlijk ter ere van 
onze Hofdames Mandy en Laura van Leeuwen. Nika de Haas had 
een originele naam verzonnen namelijk ‘Pliek Het Leeuwtje’. 
Nika kreeg de gigantische knuffelleeuw mee naar huis. 

Ook was er een echt ‘Pliekspel’ gemaakt. Allerlei gekleurde 
ballen lagen op verschillende stokjes. Steeds werd er 1 stokje uit 
getrokken. Het kind wat de minste ballen naar beneden liet vallen 
had gewonnen. Maar natuurlijk kregen alle kinderen een prijsje. 

Ieder kind kreeg een spellenkaart aan het begin van het feest, 
op ieder kaartje stonden alle spellen en een nummer. Als jou 
nummer werd gedraaid met het rad, dan had je prijs. De eer 
om te draaien aan het rad en het uitreiken van de prijzen komt 
altijd toe aan onze Prins en zijn Hofdames. En de prijs… dat is 
een etentje bij de Prins en Hofdames. Dit is een hele verrassing 
voor de kinderen en voor de Prins en Hofdames. Dit jaar mogen 
Susan Verweij, Max van Dijk, Romy Maas, Jan Dorresteijn en Kris 
Mourits samen met nog 1 persoon (een oma, opa, papa, mama, 
broer, zus of een vriendje of vriendinnetje) eten bij de Prins. 
Alvast veel plezier en eet smakelijk!

Op de site zijn ook nog foto’s terug te vinden van de kinderen 
die graag op de foto gingen met hun allermooiste carnavalspak. 
Alleen, met vriendjes en vriendinnen, mooi of met een gek hoedje, 
maffe bril of een snor. Kortom, een middag vol belevenissen voor 
de kleinere carnavalsvierders!

Groetjes van Bernadette, Christine, Claudia, Germa, Jacqueline, 
Jessica, Pauline en Sabrina.
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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
SCHAT-HEMELTJE-RIJK

Op zondag 23 februari mochten wij weer een kerk vullen met 
belangstellenden voor onze carnavalsviering. Op zaterdag lieten 
wij ons met 14 gouden mensen al zien tijdens de carnavalsoptocht. 
Daar lichtten wij al een tikje van de sluier op, door met een 
draaiende schatkist op de kar chocolademunten uit te delen aan 
de kinderen langs de kant. Ook voor de volwassen toeschouwers 
hadden wij een verrassing, namelijk een lot uit de loterij, waarmee 
je echt een rijk mens kon worden tijdens de dienst van zondag.
Blij zijn wij altijd met een goed gevulde kerk, waar je echt op tijd 
dient te komen voor een goed plekje. Ook dit jaar was dat weer 
goed gelukt. Niet zo vreemd natuurlijk, aangezien dit jaar ook het 
laatste jaar was dat kapelaan van Paassen ons voorging. 
Door een lied van André Hazes wat om te vormen, werden wij 
welkom geheten door het mannenkoor, ondersteund door onze 
eigen wijze Raad van 11. Het was ook goed om even stil te staan bij 
het thema; want wat doet geld met een mens? En wanneer mag je 
jezelf rijk noemen? Na het voorlezen van het vergevingsmoment 
door de Jeugprins en Jeugdhofdames, kwamen de Twinkels 
en Vonken aan de beurt. Zij vonden geld geheel overbodig, iets 
wat weer stof tot nadenken bood. Nadat peettante van de Prins 
(Rieneke) de 1e lezing over de arme visser voor had gelezen, was 
het de beurt aan Marcel van Leeuwen, de vader van de Hofdames. 
Het lied ‘Dochters’ van Marco Borsato, maakte met wat 
zinswijzingen veel mensen tot tranen toe geroerd en gaf even een 
bezinning in de verder feestelijke viering. Ondertussen werden 
54 kinderen vermaakt door de dames van de kinderwoorddienst, 
waarbij zij ook een stukje van het Evangelie meekregen. 
Ook de trekking van de loterij die ter plekke werd gedaan was een 
hoogtepunt. Wie zou er nu als rijk mens de kerk gaan verlaten? 
Dit bleek uiteindelijk Monique van Zoest, de moeder van de Prins! 
Maar zij besloot tot no deal. Zij was al zo rijk vertelde ze in de 
kerk; ze had net een nieuw huis, was moeder van de Prins en 
bijna oma. Een hoofdprijs op zich!
Tijdens de voorbede hoorden we onze eigen dorpelingen de 
boodschap voorlezen, waar we bij stil konden staan in het gebed. 
Dit was zeer indrukwekkend, want het was een roerig jaar 

geweest in Reeuwijk. Na de jaarlijkse, gezamenlijk gezongen 
vredeswens was het tijd voor de collecte. Echter, de kapelaan 
leek dit niet echt nodig, aangezien geld niet gelukkig maakt. Daar 
waren de kerkgangers het niet helemaal mee eens, en zelfs de 
paus verdedigde zijn standpunt, dat er toch echt ook wat aan het 
Vaticaan zou moeten worden afgedragen. Uiteindelijk was er dus 
wel een collecte, die door de nonnen werd opgehaald. Tijdens die 
collecte lieten de Prins en Hofdames ook even hun stem klinken 
in het vrolijke lied “Liever een vriend aan mijn zij”.
Tot slot was er een dankwoord van het bestuur voor onze 
Kapelaan, voor het vele jaren voorgaan, en werd hij zelfs beloond 
met een lidmaatschap van de carnavalsvereniging voor het 
komende seizoen 2020/2021. Zo zijn we er zeker van dat we de 
Kapelaan weer zullen zien komend jaar. 
Met een vrolijk slotlied verlieten we tenslotte met zijn allen de 
kerk, en ja, inderdaad veel rijker dan dat we er binnen waren 
gekomen.
Helaas nemen wij als werkgroep dit jaar afscheid van Helma 
van Dijk, zij gaat haar talenten weer elders inzetten, en zullen 
wij zonder haar verder gaan. Helma heeft zich vrijwel vanaf 
het ontstaan van de carnavalsviering ingezet tot het welslagen 
hiervan, dus u zult begrijpen dat het voor ons een groot gemis 
zal zijn. Helma namens een ieder van ons hartelijk dank, en het 
ga je goed!
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GEZINS
CARNAVAL
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GEZINS
CARNAVAL

 Gezinscarnaval, een feest voor jong en oud!
Wat een stormachtige dag was het die zondag in februari. 
Na een mooie carnavalsmis kwam iedereen zo uit de kerk 
aanwaaien bij gasterij Vergeer. Iedereen had zin in een gezellige 
middag feesten voor Reedeurpernarren van 0 tot 100 jaar. Met 
een lekker broodje en een bakkie koffie of thee startte deze 
middag als vanouds. Dit jaar weer lekkere feestmuziek van de 
DJ. Vooral onze kleine Reedeurpenarren lieten zich van hun 
beste kant zien. Met mooie outfits, van prinsessen tot cowboys 
en van politie-uniformen tot lieveheersbeestjes, schitterden zij 
op de dansvloer. En om nog mooier te worden, konden zij zich 
weer laten schminken of een tatoeage laten zetten bij een groep 
enthousiaste meiden.
Daan opende de middag en riep snel Prins Pliek en zijn 
Hofdames Mandy en Laura erbij. En niet te vergeten Jeugdprins 
Wetering de 1e en zijn mooie Hoffies Demi en Fenna. Wat een 
prachtig plaatje bij elkaar!
Dit jaar was er voor de kinderen een slushpuppy, een snoepje, 
chippies en veel limonade. En wat blijkt, we hebben talent in 
Reeuwijk! 2 Reeuwijkse ballonnenclowns zorgden dit jaar voor 
hondjes, bloemen, zwaarden en vlinders. Mariska en Irma, 
super gedaan!

Een beetje entertainment kan niet ontbreken bij gezinscarnaval. 
Allereerst was er een optreden van de Twinkels met hun vrolijke 
dans.  Ze zagen er weer schitterend uit! Daarna was het de 
beurt aan de familie van de Prins en Hofdames. Met hun medley 
van songfestivalnummers ging de zaal los! Daarna volgde een 
spectaculaire dans van groep 8! Met de hele groep 8’ers op het 
podium werd het tijd voor het aftreden van Prins Wetering en 
zijn Hofdames. Met een leuk aandenken werd hun carnavalsjaar 
afgesloten. 
De muziek ging nog even door, totdat Daan de middag afsloot en 
alle prinsen en prinsessen, draken en vlinders (enz. enz.) samen 
met hun vaders en moeders, opa’s en oma’s, moe maar voldaan 
naar huis gingen. 
Dit jaar zijn er in onze commissie 3 meiden die na jarenlange 
inzet, gaan stoppen. Ciska, Annelies en Jolanda, bedankt 
voor jullie bijdrage aan de gezinscarnaval en alle gezellige 
vergaderingen!
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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

MALLE MAANDAG



55        reedeurp.nl

MALLE MAANDAG
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Tel. (0182) 30 11 66 • info@slingerland.nl • www.slingerland.nl

9,5
Gemiddelde 
beoordeling  

 op Funda

Service is voor ons een vanzelfsprekendheid!

Slingerland Makelaardij heeft al veel
huizen in Reeuwijk succesvol verkocht.

Wilt u weten wat úw woning waard is?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak:

Pascal Uiterwijk 
Tempeldijk 14 

2811 PH  Reeuwijk
T. 06 14 94 73 75

Reclame
Binnen & Buiten

SocialGrafisch
Ontwerp Media beheer

Logo
Ontwerp

Met de optocht neem ik het ontwerp voor lief,
in mijn werk gelukkig wel CREATIEF!

www.designdomein.nl     •    T. 0182 60 75 28     •    bianca@designdomein.nl     •    Volg & like Design Domein:

Alaaf, Bianca Mathot

Zere voeten door het vele hossen?

• Steunzolen
• Kindervoet
• Hielpijn
• Sport gerelateerde klachten
• Vermoeide voeten
• Enkel/knie/rugpijn
 
Bij mij ben je aan het juiste adres!

Miranda Vergeer-den Hengst
Zuidwijk 21
2771 CB   Boskoop
T. 06 48 56 25 94
info@podologiegouwestreek.nl

www.podologiegouwestreek.nl
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DIKKE DINSDAG
OP DE CAMPING

Voor sommigen is de dinsdag hét feestje van het jaar. Maar voor 
de ander is het een laatste horde die genomen moet worden om 
op alle feestjes te zijn geweest. Gelukkig voor díe mensen was dit 
jaar het thema “op de camping” waar ieder even lekker tot rust 
kon komen. De camping was van alle gemakken voorzien en er 
was zelfs aan de midgetgolf gedacht!
Iedereen deed fanatiek mee met de midgetgolf. Maar voor 
sommigen viel dat nog lang niet mee na een lang weekend vol 
bier, weinig slaap en uitval van het licht in de kas. Gelukkig voor 
Marcel Mathot zijn de glazen van zijn kas nog heel. Verder was 
er ook nog een aantal mensen die verwoede pogingen deden om 
te volleyballen en te badmintonnen (of een combi daarvan) maar 
ook hierbij was het publiek de grote winnaar.  

Om iedereen na deze sportactiviteiten weer een beetje op krachten 
te laten komen, was Alex van Patatpret naar ons toegekomen om 
iedereen onbeperkt te laten genieten van allerlei lekkernijen 
uit zijn vetpan. Iedereen was zo uitgehongerd van alle zware 
sportactiviteiten, dat het is gelukt om Alex te verlossen van al zijn 
hapjes. De beste man vertelde dat het nog nooit gebeurd was dat 
mensen zijn kar leeg hadden gegeten. Hij weet nu waarom de 
Dikke Dinsdag, Dikke Dinsdag heet!

Zonder campingdisco geen camping. Gelukkig wist DJ Mitch hier 
wel raad mee, en hij zorgde ervoor dat er zelfs op dinsdag nog 
gedanst werd. Ook waren er nog een aantal grote Reedeurpse 
talenten die zich het hele weekend hadden ingehouden, zodat 
ze alles konden geven tijdens hun optreden op de dinsdag. De 
enigen die dit natuurlijk konden evenaren waren onze eigen Prins 
en Hofdames, die het weekend nog even met ons doornamen. 
Wij willen iedereen bedanken voor de gezelligheid en alle hulp 
die we hebben gehad om ook deze ‘Dikke Dinsdag’ een succes 
te laten zijn. In het bijzonder willen we familie Mathot bedanken 
voor de locatie en gastvrijheid.  
 
Alaaf en tot volgend jaar 
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Door de coronamaatregelen kon de pubquiz dit jaar niet in real 
life doorgaan. Gelukkig konden we in het digitale tijdperk waarin 
we tegenwoordig leven, de quiz via Zoom bijwonen. Gezinnen 
en vriendengroepen konden op deze manier toch een avondje 
gezellig samen zijn en het carnavalsgevoel in ere houden. De 
avond werd vanuit een heuse Reedeurpse studio begeleid door 
quizmasters Daan van Leeuwen en Raymon van Dijk. Op een 
ludieke manier werden de antwoorden van de vragen besproken. 
Natuurlijk waren er ook prijzen te winnen, de prijs voor het best 
versierde huis ging naar André en Debby, die hun woonkamer 
hadden omgetoverd tot een Reedeurpse feestlocatie. De prijs 
voor de hoogste quizscore ging naar Femke de Wit. Zij hebben 
beide een Reedeurpenarren feestpakket in ontvangst mogen 
nemen. Na afloop van de vragen hebben we er met zijn allen nog 
een feestje van gemaakt onder begeleiding van DJ Raimster.

Kon je niet bij de quiz aanwezig zijn? Hier nog wat leuke weetjes 
uit de quiz!

• De eerste Stekelbaars werd uitgereikt aan Toon Baars.
• De oprichters van de Lattenbrekers zijn Marcel van   
 Leeuwen en Rein Hoogendijk.
• Op deze foto’s wordt de carnavalsgroep 
 ‘De Reedeurpse Ratten’ en altijd vierkant uitgebeeld.
• We hebben op dit moment meer dan 650 leden! 
 (namelijk 664)
• De maandagmiddag van groot carnaval hebben we een  
 recordomzet droge witte wijn gedronken, namelijk 90   
 flessen!
• De Zwemact van de Pronkzitting van een paar jaar   
 geleden is benaderd voor het tv-programma ‘Hollands  
 Got Talent’.
• Het woord ‘Pizza’ wordt wel 34 keer wordt genoemd in  
 het nummer ‘Pizza’ van André van Duin.
• Onze Prins Pliek was tijdens Jongerencarnaval   
 geschminkt als clown.
• De Prins en Hoffies zitten achterop de kiel bovenop een  
 wijnvat.



UITKLINKEN

PRONKZITTING

PRINS 
INKLINKEN



62 reedeurp.nl

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



KERSTIVAL

LATTEN
BREKERS

THEMA-AVOND
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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

Nu ook voor uw warmtepomp!



REEDEURP
ON STAGE

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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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

FEESTJE
BIJ DE PRINS 

EN HOFDAMES
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begint het al 
 te borrelen?

Wij van Vergeer wensen iedereen een geweldig carnaval.


