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Carnaval gaat altijd door. Ook in coronatijd. Maar de straten 
bleven leeg dit jaar. Net als de kroegen. Het was een editie van 
mijmeren en troost zoeken bij het beeldscherm. Maar we kijken 
terug op een aantal mooie, hilarische en leuke momenten. 

Ik ben vreselijk trots op alle toppers die ook in dit coronajaar hard 
hebben gewerkt om een aantal leuke evenementen neer te zetten. 
The Masked Singer, de online Pronkzitting en de online pubquiz. 
Je leest er meer over in deze Reedeurper. De Reedeurpenarren 
hebben echt het onderste uit de creatieve hoed getoverd om 
toch nog iets moois van het feest der feesten te maken. Samen 
de schouders eronder gezet om alle trouwe carnavallers uit 
Reedeurp tegemoet te komen. Ook nu. Juist nu! 

Carnaval is een sociaal gebeuren. Dat spreekt mij zo aan. Mensen 
erbij betrekken,  dat is belangrijk. Dat dat dit jaar vooral online 
moest, is jammer. Maar het kon wel! Misschien zijn er, omdat het 
nu op een andere manier moest, weer andere, nieuwe mensen 
enthousiast geworden. Die ook graag meedoen, en hun verse 
krachten kunnen in gaan zetten voor het carnaval. Want vergeet 
het niet: er komt heel veel kijken bij dit jaarlijkse feest. De 
‘mega-organisatie’ van het carnaval wordt vaak onderschat. Er 
zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Het bouwen van de 
wagens, de organisatie van de Pronkzittingen, het jeugdcarnaval, 
de optocht – alles en iedereen moet begeleid worden. Hoe dat 
gebeurt, is aan de Reedeurpenarren, daar gaat de burgemeester 
of het college niet over. En dat maakt het zo mooi.

Carnaval is een onderdeel van de samenleving, daar hoef je als 
burgemeester niet van weg te blijven. Ik ben er altijd graag bij 
geweest. Dit feest heb ik leren kennen en zeker leren waarderen. 
Het is een meerwaarde voor het dorp, het is genieten voor iedereen 
die erbij betrokken is. Zelfs als je er alleen als toeschouwer bij 
bent. Carnaval heeft toch iets ondeugends, het bestaat niet dat je 
tijdens zo’n feest niet meegetrokken wordt in de lol. 

Als burgemeester ben ik er trots op dat ik verbinding heb mogen 
maken met zoveel verschillende mensen en met mooie dorpen. 
Ik ga de publieke rol van het burgemeesterschap missen. Het 
betekenis geven aan bijzondere dagen, zoals carnaval. Daar geniet 
ik oprecht van. Dus of u me nog eens terug ziet in Reedeurp? 
Reken daar maar op. Ik kijk nu al uit naar eind februari 2022!

Met vriendelijke groet,
Christiaan van der Kamp

VOORWOORD BURGEMEESTER
CHRISTIAAN VAN DER KAMP

Edelman wenst
alle reedeurpenarren
een leuk carnaval! 

Edelman B.V. | Schinkeldijk 56 | 2811 PB Reeuwijk | the Netherlands | www.edelman.nl
Deze foto is voor de coronacrisis gemaakt.
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Alaaf lieve Reedeurpenarren! 

Ik weet niet hoe het met jullie zit maar wat heb ík jullie gemist zeg! Ik heb af en toe wel even stiekem een carnavalsmomentje voor 
mezelf ingepland hoor! Ik zette mijn playlist met carnavalsmuziek regelmatig op. Lekker swingen in de woonkamer, met Ferry de 
roze flamingo, de Toreador of met de Alpenzusjes. Een lekkere goudgele vriend erbij, handjes in de lucht en dan was het soms net 
of ik met jullie allemaal stond te dansen. Midden in een veel te warme zaal, met veel te veel mensen die allemaal veel te dicht tegen 
elkaar staan en vrolijk aan het dansen zijn. Momentjes waar ik echt even van kon genieten!

Intussen droomde ik van een nieuw carnavalsseizoen. Maar dan wél een normale! 
Hoe ik een nieuw carnavalsmoment voor mij zag? 

• Een fantastische nieuwe Prins en twee geweldige nieuwe Hofdames (Patrick, Mandy en Laura: jullie zijn fantastisch!   
 Maar na 2 jaar heb ik wel weer behoefte aan nieuwe maatjes bij mij op het podium)
• Leon en Jos in hun bloemetjes-overhemd bij de caravan
• Lekker gek doen met de mannen van de Raad van 11, die de zaal prachtig hebben opgebouwd
• De Van Roonen die heerlijke broodjes hamburgers voor ons bereiden
• DJ Yorick of DJ Raimster die ons weer voorzien van de allerleukste of -dufste ;-) carnavalsmuziek
• Jopie Straver die ondanks haar leeftijd áltijd vrolijk meeloopt in de polonaise
• Jorge de Mooij die zijn dansmoves op de dansvloer laat zien…

We hebben veel geduld moeten hebben maar eindelijk was 9 oktober het grote inhaalfeest daar! Deze avond had alles wat we in de 
coronatijd gemist hebben. Een verslag van dit feest vinden jullie in de volgende Reedeurper.
Deze carnaval loop ik graag weer met jullie in de polonaise!

Liefs, 
Narrie

WOORDJE VAN NARRIE
EINDELIJK!!!
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De mooiste kar was waarschijnlijk de spelletjeskar, met heel veel 
kleur en veel papier maché. De trekker was altijd te groot om in 
te bouwen. We hebben hier ieder jaar over nagedacht, maar dat 
was toch te hoog gegrepen voor ons.

Hebben jullie nog een leuk verhaal? 
Een aantal jaar hebben we van zaterdag op zondag bij Marcel 
Mathot in de loods geslapen met zijn allen. Joshua heeft daar 
eens een hele mooie avond beleefd! ;-)

Op een andere carnavalsavond was een groep verkleed als 
luchtballonnen. Na een lange avond ging Frank terug naar huis, 
hij dacht toen een luchtballon op de Kerkweg te zien. Dat was 
echter een lantaarnpaal met een ronde bol die over het fietspad 
hing, die hard geknuffeld werd. 

In het rijke verleden heeft de groep diverse samenstellingen 
gehad. In 2002 is het met deze ratten gestart (we waren toen bijna 
allemaal 16 jaar):
John Vermeent, René Stolwijk, Wilfred Stolwijk, Bob van Zoest, 
Frank van Leeuwen, André Kwakernaak, Sven Schenkels en  
Jeremy Rorys.

Wat een grappige naam heeft jullie groep! Hoe komen jullie 
hieraan? 
De naam is ontstaan bij een (k)ratje bier op de zolder van 
René Stolwijk. Een groepje van de voetbal wilde wel meedoen aan 
de optocht. In de hooiberg van René en Wilfred hebben we de kar 
gebouwd. Lekker papier-macheën bij -16 graden, bevroren lijm 
en verf die niet zo makkelijk hechtte, versnaperingen die sneller 
op waren dan verwacht, 1 CD-speler en twee CD’s, waardoor we 
de hele optocht Gigi d’Augustino aan het luisteren waren… Mooie 
herinneringen! 

De eerste keer bouwden we een kasteel met een draak. De draak 
was gebouwd met raggels die we zonder het te vragen meenamen 
van een bouwplaats in de Tempel (op de fiets uiteraard!). Die 
raggels bleken niet heel sterk en de nek van de draak was 
gebroken nog voordat de optocht begon. 

Wat zijn jullie mooiste bouwherinneringen? 
Het jaar van junglebook bouwde we bij Frank van Leeuwen in 
de schuur. Daar hadden we in de schuur een allesbrander die 
we lekker lieten roken. We speelden het spel ‘Wie het eerst de 
garagedeur opendoet heeft verloren’, adem werd tot die tijd 
gehaald uit elk kiertje van de garagedeur. Als we daar nu op 
terugkijken, was dat niet helemaal verantwoord…

GROEP IN BEELD
REEDEURPSE RATTEN

Bijna 700 (!) enthousiaste feestvierders deden mee met de 
laatste optocht. 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 2 
van deze rubriek: de Reedeurpse Ratten!

Hallo Reedeurpse Ratten! Leuk dat jullie meedoen met deze 
rubriek! Wie zijn jullie precies? 
Wij zijn dus de Reedeurpse Ratten, alle deelnemers aan onze 
groep zijn echte ratten! Dit zijn de leden mét hun takenpakket:

Bianca Mathot (mix- en idee-rat)
Brenda Driessen (voorbordrat)
Carine Hak (rat)
Daniëlle van Leeuwen (rat)
Danny van Rijn (vrijdagavond-dj-rat)
Dave Lakerveld (trekkerrat 1)
Denise Lakerveld (rat)
Esther Heemskerk (boodschappenrat)
Eva Bredius (idee- en verfrat)
Eveline Mekes (idee- en verfrat)
Frank van Leeuwen (idee- en simpele-klussenrat)
Jeremy Rorys (ik-doe-af-en-toe-eens-mee-rat)
Jesper Mathot (inschrijf- en aggregaatrat)
John Vermeent (dj-en potrat)
Jorinda Zwanenburg (styling-rat)
Henk Budgen (wielkastenrat)
Karlijn Boere (verfrat)
Linda Koeleman (verfrat)
Liset Stolwijk (vrijdagavond-details-afwerking-schilderrat)
Marsha Dofferhof (vrijdagavond-details-afwerking-schilderrat)
Nadine Cok (rat)
Sander Dorresteijn (tosti- en biggenlamprat)
Sven Schenkels (ik-doe-af-en-toe-eens-mee-rat)
Tsjerk van der Werf (afsluitrat)
Wilco de Lange (trekkerrat 2)

Ook hebben we mooie herinneringen aan de bouw van de skihut, 
daar vierden we elke avond met bouwen een skihutfeestje. 
De bouw was simpel, toch hadden we een maand of 6 nodig. 
Misschien is dat ook de reden dat de 1e prijs er nooit in zat. Of 
was het de jury? ;-) 

We hebben ook nooit een boot gebouwd, daarmee win je altijd 
de 1e prijs. De 1e prijs gaat er niet meer in zitten, tenzij we de 
enige zijn die meedoen. Of moeten we tóch nog een keer een boot 
bouwen?

Jullie hebben nog een verhaal over de fotograaf, vertel!
Boemboemwoutie was onze vaste fotograaf. Na een avondje 
stappen kregen we 4.000 foto’s door, waarvan de eerste 200 van 
de voeten waren en de rest van bezwete, overbelichte en wazige 
gezichten. Dan kwam er ook nog een vinger van Sander voorbij 
(half in je neus) met daarbij een bijzondere vraag…

Zijn jullie nog van plan om mee te doen met de volgende 
optochten? 
We beginnen ieder jaar een paar weekjes later met het bouwen 
van de kar, dus op een gegeven moment gaat het wel krap worden. 
Hopelijk kunnen tegen die tijd de kinderen ons werk overnemen. 

Hoe verzinnen jullie ieder jaar het thema?
Het verzinnen van het thema gaat via WhatsApp. Dan maken 
de vrouwen zich druk over de kleren. Zodra de vrouwen kleren 
hebben uitgekozen, wordt aan de hand daarvan het uiterlijk van 
de kar bedacht. Daarom wordt het thema ook steeds slechter. 
De kar is de laatste jaren voor 80% af voordat we beginnen, dat 
scheelt wat tijd. Wel hebben we een luxe kar, met wc’s, een bar 
en biggenlampen die ons heerlijk warm houden!

Wat was jullie hoogtepunt? 
Ons absolute (fysieke) hoogtepunt is natuurlijk de Disneyland 
Parijs kar, die was een meter of 11 hoog.
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Wist je dat?

• Sander de grootste rat is? 
• De Garfield kar (onze tweede kar) gebouwd is bij Lendert de  
 Vos? Iris en Elke deden toen ook mee, daar waren we blij mee!
• Bij het bouwen van Junglebook Bob in de takel van   
 het dak heeft gehangen? 
•  Bij het bouwen van Junglebook iedereen onder de    
blauwe verf zat, terwijl er op de kar niets blauw was? (Qua   
 kleur dan…).
•  We de Sphinx en Junglebook kar gestuct hebben? Van de   
Sphinx hebben de dames nog droge handen!
•  Onze legopakken heel herkenbaar waren op het plein?
•  Onze favoriete hobby Struukduken was, op de Dunantlaan in  
 Reeuwijk Brug? Dit was een altijd terugkerende activiteit,   
 totdat de struiken weggehaald waren. 

Eskimo (2011)  Leger / Jungle warfare (2020)

Spookhuis (2013) Lego (2016)

Sjakie en de chocoladefabriek (2012) Frozen (2018)
 

Notre Dame (2019)

Flowerpower (2009)

Sphinx (2005) Garfield (2003) Monster van Loch Ness / Schotland (2015)

Clown/circus (2014)
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PUBQUIZ
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
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WIST JE
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WIST JE

DAT?
WIST JE
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WIST JE

DAT?

WINNAAR

LISAN

Er 342 mensen live naar de digitale 
Pronkzitting hebben gekeken? 
(En eigenlijk nog veel meer... 
Want veel mensen keken niet 

alleen!)

De rede in de alternatieve 
Pronkzitting wel 5 keer opnieuw 

voorgelezen moest worden? 
(Gelukkig was dit bij de echte 
Pronkzitting niet het geval!)

We ook dit jaar gelukkig 
gewoon een Jeugdraad hadden 

en deze uit 26 personen 
bestond?

We op dit moment wel 641 leden 
hebben?!

Ons best bekeken event van dit jaar 
The Masked Reedeurper was? 

(518 kijkers)

Onze Prins Pliek Reedeurp heeft 
verlaten en naar Aarlanderveen is 

verhuisd?

We bijna 200 goodiebags hebben 
uitgedeeld tijdens Groot carnaval?

Lisan van Noort de enige echte 
winnaar was van de ALV Pubquiz 

2021?!

Een aantal van onze leden dit 
jaar een carnavalsknaller heeft 

uitgebracht? Zet de bar maar nat!
(scan de QR-code)

B Y  E A S Y  G R E E N
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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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HEKWERK • SMEEDWERK • LASWERK • REPARATIE

B. Streng
Loonbedrijf
06 16 29 04 07

SPEURTOCHT
DOOR REEDEURP

Van dorp tot brug en weer terug!

Wat een leuk idee om een Narrie-speurtocht  met opdrachten te 
verzinnen, dat hadden de Reedeurpers weer goed voor elkaar! 
Natuurlijk gaan we deze barre tocht lopen van ongeveer 6 
kilometer, want niet alleen Narrie had last van de corona-kilo’s. 
Met een groepje vrienden, maar wel in eigen bubbel, lopen we de 
speurtocht. 

Mijn groepje, de Drie Musketiers, vult de speurtocht samen in. 
Nou ja samen… Al bij de eerste opdracht werd zonder overleg 
het eerste antwoord ingevuld. Dan maar verder invullen als nieuw 
groepje XXEl. Dat wordt wel opletten met 2 kletsende El-meiden! 
Dit mislukt al bij de eerste zoekopdracht en dochters Judith en 
Esther komen niet meer bij van het lachen. 
De start was bij Happz. Via de Dorpsweg kwamen we bij de eerste 
stoplocatie: het landje van Dirk. Er hingen oude Prinsenpakken 
achter de ramen, en er was een meerkeuzevraag. Gelukkig werd 
één van de Prinsenpakken herkend en konden we zo uitsluiten 
welk antwoord niet juist was. Al tellend liepen we over de 
Kerkweg (wist u dat er nu nog 16 lantaarnpalen staan?!) met een 
korte stop bij Nova Zembla. Daar werden we lekker gemaakt met 
het Lakenvelder vlees.

Bij familie Verweij was de volgende pitstop. Hoe gaaf was het 
om daar in coronatijd wat te kunnen drinken in goed gezelschap 
van Narrie! Op deze locatie moesten we wel een poosje wachten, 
want hier moest er gepuzzeld worden om de kluis te kunnen 
kraken. Dan nog maar een bakkie om warm te blijven. Er stond 
een donatiepotje voor de drankjes die werden genuttigd. 

De puzzel bleek voor onze groep een piece of cake te zijn (hihi, 
makkelijk als je zelf op de foto staat). Toen we de kluis eenmaal 
hadden geopend, wisten we gelijk waarvoor de inhoud was. 
Waar het meetlintje voor was, weten we echter nog steeds niet 
(of hebben we echt teveel gekletst?). Vol goede moed liepen we 
richting het melkhuisje van de familie De Wit. Ook deze opdracht 
wisten we goed uit te voeren. We doken onder de snelweg door, 
en slopen over de Buitenomweg richting de chillplek van de Brug. 
Iets met cijfers was de vraag, maar daar hoefden we weinig moeite 
voor te doen dankzij een paar behulpzame jongeren. Jammer dat 
we toch ook een vraag over CVC-ers moesten beantwoorden! We 
schrokken van het aantal. 

Over de Kennedysingel liepen we richting de Driehoek, het 
scoutinggebouw van Reeuwijk-Brug. Hier hing een hersenkraker. 
Maar goed, wij zijn niet voor één gat te vangen en na wat 
rekenwerk werd ook deze vraag groen gekleurd.

De volgende stop was bij Aannemersbedrijf Van Zoest. En 
wat hadden wij geluk! Sander was net thuisgekomen en bood 
iedereen een heerlijke warme chocomel aan (dit uiteraard buiten 
op afstand, coronaproof genuttigd). Met een warm buikje stapten 
wij gretig verder, want we roken de winst. 

Wat fijn dat we niet op een carnavalskar zaten, want dan hadden 
we deze volgende vraag zeker niet kunnen beantwoorden! Bij 
Arie en Lenie van Leeuwen stond een mandje met wat lekkers op 
ons te wachten met wederom een vraag.

De tocht ging verder via Reesveld 1 om bij de gymzaal de 
moeilijkste vraag te beantwoorden. We hebben nog steeds geen 
idee wat het juiste antwoord daar had moeten zijn. Toen liepen 
we verder richting de Stoopmannetjes. Hoe leuk was het als kind 
om ergens belletje te lellen! En nu jaren later blijkt dat het als 
volwassenen net zo leuk is: DING DONG of TRRRRRING!

Natuurlijk kwamen we ook langs DÉ REEUWIJKSE 
VOETBALCLUB, toen wij verder liepen richting autobedrijf De 
Hoog. Daar hing een foto met heel veel actieve Reedeurpers erop. 
Hier moesten heel wat spijkers met koppen worden geslagen om 
tot het juiste antwoord te komen. 

In de Julianalaan bleek een vraag over Raadsleden te zijn die niet 
helemaal up-to-date was. Die had dus iemand in ons groepje fout. 
Voor de bonusopdracht had je het zakje nodig met veel kleurtjes 
uit de kluis. Nou, dat hebben wij als Slappies geweten, maar dit 
hadden we ook wel verdiend. SORRY ERIC! De allerlaatste vraag 
konden we vinden in de loods van Ruud Baars. 

Naast de leuke en originele vragen die er waren verzonnen, 
hingen ook overal letters. Deze letters vormden aan het eind van 
de speurtocht een zin. Deze zin is helaas niet uitgekomen maar 
wie weet zien we elkaar op de Pronkzitting 2021. Om in deze 
moeilijke tijd de horeca te steunen hebben wij bij Frietz heerlijke 
patatjes gekocht. Deze hebben wij thuis per gezin genuttigd. In 
de eerstvolgende nieuwsbrief van de Reedeurpenarren stond tot 
onze verbazing dat wij gewonnen hadden!

Elles Naujoks

CV • Riolering
Gas • Sanitair

Mark van Dijk
06 81 07 91 73
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DEURP
kantoren | vergaderruimtes

werkplekken | en meer..

Voor ieder feest de perfecte outfit! Follow us:

WWW.partyoutfit4you.com
info@partyoutfit4you.com

Witte bergen, currywursten, Tiroler outfits en een hoop gezelligheid. De Lattenbrekers is voor velen toch wel één van de 
hoogtepunten van het (carnavals)jaar! Daarom nam de organisatie je ook dit jaar weer mee de bus in… Op naar Westendorf!

Het bestuur van de carnaval kwam met het initiatief en de inspiratie. Zij organiseerden veel leuke dingen tijdens corona, wij konden 
dus niet achterblijven!  Het verzinnen en maken hebben we in de weken daarvoor gedaan,  in onze eigen kroeg bij Marco, onder het 
genot van wat versnaperingen en blokjes kaas en worst. Dan komen altijd de juiste ideeën en ik  kan jullie wel zeggen dat het lachen 

gieren brullen was!  

Daarna begonnen de opnames bij Vergeer Bodegraven. De beide chauffeurs Kees en Jan hadden we met hun bus opgetrommeld, 
en laat er nu heel toevallig een pak sneeuw liggen! Wat een geluk, want een dag later was alles alweer weg! We haalden Diederik, 

Nick, Marco en Jeroen van hun werk. Helaas waren er geen Prins en Hofdames bij. 

Op 27 februari was onze uitzending klaar. Duizend mensen bekeken de leuke anekdotes en de vele onzin natuurlijk. Maar ook de 
filmpjes van o.a. Marloes onder de douche (wie kent die niet?!), Marco en die bok die hem onder pieste (geweldig toch!) en onze 

oud-voorzitter Hans Vergeer kwamen we tegen. Zo ook die filmpjes over de volle pistebully en het Twisterspel. Geweldig! Johan die 
weer ging roken in de wc, de film van de sleeploeg… Ik kan het niet droog ‘houwe’ tijdens het schrijven van dit stukje. En zonder het 

geweldige montage- en filmwerk van Stefan van der Werf was het nooit zo mooi geworden, bedankt!

MAAR.... uiteindelijk is het de bedoeling om jullie allemaal in januari 2022 weer in de Lattenbrekersbus te zien stappen en in 
Westendorf het met z’n allen eens dunnetjes over te doen!

Blijf gezond allemaal,

Groetjes,
Diederik, Marco, Jeroen, Nick en Aad

LATTENBREKERS
VIRTUEEL NAAR OOSTENRIJK
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The Masked Singer
Door de ogen van de poes!

Op donderdag 17 december werd ik gebeld tijdens de online 
eindejaarsactiviteit van mijn werk. Ik was vrij verrast toen ik zag 
dat het Raymon van Dijk was. Na een sociaal praatje vroeg ik 
hem toch maar waarvoor hij belde, aangezien hij mij nooit belt. 
Raymon legde uit dat er een idee was bedacht ter invulling van de 
thema-avond in januari. Dit zou weer een online activiteit worden. 
Raymon vroeg of ik een beetje kon zingen en ik voelde de bui al 
hangen. Al lachend zei ik dat ik dat niet kan en dat het ook echt 
niet zou gaan gebeuren dat ik voor heel Reeuwijk zou gaan zingen. 
Toen legde hij het concept van The Masked Singer uit en raadde 
hij mij aan om wat filmpjes te kijken van het originele programma 
op TV. Nog niet helemaal overtuigd zei ik dat ik erover na ging 
denken en we nog contact zouden hebben. Raymon probeerde me 
te overtuigen met de woorden: “maar achteraf is het echt heel 
erg leuk”! ‘s Avonds zat ik met een collega in de auto en vertelde 
ik hem de situatie. Hij was meteen onwijs enthousiast en zag het 
al helemaal voor zich. Het ene na het andere liedje werd genoemd 
als optie om te gaan zingen, waarbij het ene liedje te snel was, het 
andere te traag of veel te hoog. Mijn collega opperde het liedje ‘De 
Overkant’ van Suzan, Freek en Snelle, omdat dat hem echt deed 
denken aan hoe ik Reeuwijk altijd omschrijf. Het enige probleem 
was dat deze gezongen wordt door drie mensen en ik maar in 
mijn eentje was. 

In de dagen daarna Whatsappte ik heen en weer met Raymon over 
mogelijke liedjes en hints die gebruikt konden worden voor het 
filmpje. Even leek het dat ik ‘Brabant’ van Guus Meeuwis zou gaan 
zingen. Ik was nog niet helemaal overtuigd van mijn zangkunsten 
en Raymon opperde om een avondje met Marloes Kraan bij hem 
in de bar te gaan zitten om te kijken welk liedje het beste bij mijn 
stem past. Daar beluisterden we verschillende liedjes en zongen 
we vele (ongemakkelijke) valse noten. Uiteindelijk kwam ‘De 
Overkant’ ter sprake en ontstond het idee om er een duo-act van 
te maken, omdat het een leuk en bekend liedje van deze tijd is en 
het goed aansluit bij Reeuwijk. De vraag was alleen wie dan Freek 
of Snelle zou worden. Het moest in ieder geval iemand zijn die 
mensen aan mij zouden koppelen, anders was het niet te raden. 
Al snel kwamen we bij mijn broer Patrick uit. Wel wetende dat 
Patrick een hekel heeft aan de muziek van Snelle, zou het dus nog 
spannend worden of hij ja zou zeggen.

Een paar dagen later belde Raymon mij enthousiast op, Patrick 
had ja gezegd! Toen ik Patrick sprak wist hij eigenlijk niet 
precies waar hij ja tegen gezegd had, maar hij kon er nu ook niet 
meer onderuit. Samen oefenen kwam er niet echt van, maar 
ondertussen kwam de dag van de opname steeds dichterbij. 
Op een donderdag zijn Patrick en ik bij Raymon en Anouk 
gaan oefenen, waarbij Marloes ook aanwezig zou zijn voor de 
nodige zangtips. Helaas moest zij afhaken wegens corona. Met 
YouTube aan op de TV begonnen we met oefenen. Eerst wat 
ongemakkelijk, maar na een aantal keer waren we daar wel een 
beetje overheen. Anouk was in de verkleedkist van de familie 
gedoken en had verschillende potentiële outfits samengesteld 
voor ons en zo kozen we in combinatie met eigen meegebrachte 
kleding en gadgets de outfits.

Braaf probeerden we tegen iedereen onze mond te houden, ook 
tegen onze ouders. Totdat Patrick onder het eten ineens vroeg 
of we nog zwarte handschoenen hadden en een coltrui voor het 

optreden. Het was hem dus stiekem niet helemaal gelukt om 
zijn mond te houden. Onze ouders waren dan ook de enigen die 
op de hoogte waren. Op de zaterdag van de opnames hadden 
Patrick en ik een smoes nodig om onze afwezigheid bij vrienden 
te kunnen verantwoorden. Toevallig hadden we beiden dezelfde 
smoes gebruikt: ‘Ik ben even naar de verjaardag van mijn oom’. 
Niet iedereen vond dit heel geloofwaardig, maar we hebben onze 
mond niet voorbij gepraat. Ondanks het strakke schema tijdens 
de opnames, liepen we per ongeluk een andere kandidaat tegen 
het lijf. Van de overige kandidaten hadden we nog steeds geen 
idee wie het zouden zijn.

Toen de promotie van The Masked Singer met de foto’s op social 
media begon, bleef het nog rustig. Na een paar dagen kwamen 
de eerste vragen, ‘ben jij die poes’ of ‘heb jij enig idee wie die rat 
is?’. Het voordeel was dat je weinig mensen face-to-face zag door 
corona, wat het makkelijker maakte om te ontkennen. Nadat de 
video’s online kwamen hadden veel mensen die ons goed kennen 
al hun vermoedens, al konden sommigen het nog niet echt 
geloven. 

De avond van de uitzending naderde en we waren erg benieuwd 
naar het eindresultaat. Zowel het optreden als de zang waren 
los van elkaar opgenomen, waardoor we zelf ook nog geen idee 
hadden hoe het eindresultaat eruit zou zien. Nadat ons optreden 
was uitgezonden kregen we van alle kanten leuke berichtjes. De 
berichtjes verschilden van ‘ik wist dat jullie het waren!’, ‘ik had je 
echt niet herkend’ tot ‘buurvrouw, mogen we je handtekening?’. 
En Raymon had inderdaad gelijk, hoewel we het bij de opnames 
best spannend vonden en we het lastig vonden om niks te mogen 
zeggen, was het achteraf echt heel erg leuk om te doen! 

Groetjes de poes (Yvonne Huisman)

THEMA AVOND
MASKED SINGER
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Na het invoeren van alle maatregelen zagen wij als 
Pronkzittingcommissie de bui al hangen: dit jaar zou een 
hele bijzondere Pronkzitting gaan worden. Hoe kan je nu een 
Pronkzitting plannen die aan regels moet voldoen, terwijl die 
regels op het moment van organiseren nog niet bekend zijn? 
Eén ding wisten we zeker: er gaat een Pronkzitting komen! Dus 
zijn we toch maar in juni, voor de zomervakanties, (digitaal) 
bij elkaar gekomen. ‘Oké, wat gaan we doen? Wat mag wel? 
Meerdere shows verdeeld over het weekend van de Pronkzitting? 
Kaartverkoop vooraf? Een livestream verdeeld over meerdere 
locaties? En wat wordt dan het thema van de hele avond?’ Op 
de achtergrond speelde ook nog de vraag of het wel verstandig 
was om een nieuwe Prins en nieuwe Hofdames te kiezen in een 
jaar waarin niets mag. De eerste ideeën werden gemaakt en 
genotuleerd. Hopend op wat versoepelingen richting november 
zou het vast goed gaan komen. 

Nog geen twee maanden later…
Toen werd al snel duidelijk dat de maatregelen alleen maar 
strenger gingen worden. Én dat de Pronkzitting slechts in je eigen 
huiskamer gevierd kon worden met maximaal vier mensen op 
bezoek. Hiermee vielen ook alle logistieke plannen in het water. 
Daarom werd er toch maar gekozen voor een vooraf opgenomen 
en gemonteerde show. Creatief als de commissie was, werd het 
plan meteen omgebouwd met tal van leuke ideeën. Met Stefan 
van der Werf als technisch opperhoofd wisten we ook dat dit 
onderdeel goed ging komen. De mindset veranderde van ‘balen 
van wat we niet kunnen’ naar ‘wat zijn we blij en trots met wat we 
als vereniging tot nu toe hebben meegemaakt!’ Een terugblik op 
de hele Reedeurpse geschiedenis werd geboren als alternatieve 
Pronkzitting.

De uitnodiging
Voor de uitnodiging moest natuurlijk ook nog iets bedacht 
worden. Aangezien de mondkapjesplicht in Nederland in de lucht 
hing, was het idee daar om onze eigen Reedeurper mondkapjes 
te laten maken! Bij de ledenkaart werd daarom dit jaar niet alleen 
een uitnodiging voor de Pronkzitting bezorgd, maar werd ook een 
mondkapje en een lot voor de loterij langsgebracht door onze 
eigen verspreidingscommissie.

De geschiedenis doornemen
Hoe kun je de geschiedenis van de vereniging beter doornemen 
dan even op bezoek te gaan bij de oud-Presidenten?! En dan 
begin je natuurlijk bij één van de grondleggers van de club: Dirk 
Vergeer. Dirk vertelde leuke anekdotes over vroeger en over hoe 
de oprichting tot stand is gekomen. We hadden daar wel uren 
kunnen kletsen. Maar het was een druk programma, dus we 
moesten door. Gelukkig was Narrie in de gelegenheid om ons 
even rond te rijden langs de vele adressen waar we die dag langs 
zouden gaan. 

De volgende op de lijst was Toon Baars. Voor degenen die Toon 
een beetje kennen, we zijn een half uur binnen geweest, maar 
hadden voor 3 uur filmmateriaal toen we naar buiten stapten. 
Het prachtige verhaal over de Badr-Hari klap kan iedereen zich 
waarschijnlijk nog wel herinneren. 

Daarna was het de beurt aan Gijs Hogenelst. Gijs had voor de 
gelegenheid zijn pak van zolder gehaald en die zag er nog 
fantastisch uit! Ondertussen was Narrie met een kokende motor 
stil komen te staan, dus dat gaf Daan even goed de gelegenheid 

PRONKZITTING
ONLINE EN OP AFSTAND

om door te vragen over de mooie momenten en vooral de goede 
artiesten die we in het verleden op bezoek hebben gehad. 
Vervolgens was het de beurt aan Richard de Jong om even wat 
mooie verhalen te vertellen over zijn tijd als President. Richard 
was net de koeien aan het voeren, dus werden in de stal de leuke 
momenten doorgenomen in het bijzijn van alle dames (die Richard 
overigens allemaal bij naam kent). 

Hierna was het de beurt aan Charles Stoopman. Charles had 
de fotoboeken klaargelegd. Bij de foto’s kon hij de nodige mooie 
verhalen vertellen. Deze verhalen sloten naadloos aan op de 
verhalen die Daan van der Wolf vertelde. Daan was toevallig net 
in huis aan het klussen, dus daar konden we hem mooi even van 
het werk houden. Tussendoor was het de beurt aan de Raad van 
11 om de loterij te verzorgen. Om de beurt werden nummertjes 
getrokken. In de week na de Pronkzitting konden de winnaars 
langskomen om de prachtige prijzen af te halen!

De dansgroepen
De dansgroepen hadden natuurlijk een heel jaar lang geoefend 
en stonden te popelen om de geleerde dans aan het grote publiek 
te laten zien. Aangezien dat dit jaar helaas niet in de zaal kon, 
hebben we die ook opgenomen. Het enthousiasme spatte van het 
scherm en misschien een schrale troost: dit jaar zullen de dansen 
waarschijnlijk twee keer zo goed zijn als normaal, aangezien de 
meiden extra veel hebben kunnen oefenen!

Een nieuwe Prins
Moest er dit jaar dan nog wel een Prins gevraagd worden? Wie wil 
nou Prins zijn in een jaar waarin we geen feest kunnen hebben!? 
Maar… Misschien was er toch nog iemand die wel open staat om 
een keer Prins te worden… We gaan gewoon langs de kandidaat 
en dan horen we vanzelf of hij er voor open staat. Helaas was er 
niemand thuis… Mogelijk volgend jaar beter!
Dan toch maar weer de schone taak aan ons fantastische trio 
Prins Pliek en Hofdames Mandy en Laura om de Coronarede voor 
te dragen. We hebben twee avonden nodig gehad om alles op 
beeld te krijgen maar het klonk weer als een klok! 

Opening
Het enige wat we nog nodig hadden was een spetterende opening. 
Via via hoorden we dat er twee Reedeurpers talent hebben voor 
een zogenaamde persconferentie. Het idee voor de hilarische 
opening was er en Harry en Judith zeiden gelijk volmondig “JA” 
op de vraag of ze dit zagen zitten. Wat een talent in Reedeurp! Als 
gebarentolk Irma er ooit nog eens mee stopt, weten wij wel wie ze 
achter Rutte kunnen neerzetten!

De avond van de Pronkzitting
Op de avond zelf waren we erg onder de indruk van de goede 
kijkcijfers en de leuke/positieve reacties van alle Reedeurpers. 
Daar doen we het voor! Inmiddels is het alweer juni geweest, 
dus zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de komende 
editie. Wist u trouwens dat we dit jaar (maar ook afgelopen jaar 
al) versterking hebben gekregen in de commissie van Maurice 
van Dijk, Ilse de Jong en Raymon van Dijk? De vooruitzichten zijn 
een stuk beter dan vorig jaar, dus we hopen dit jaar weer een iets 
‘normalere’ Pronkzitting neer te kunnen zetten. Graag tot dan! 
Alaaf!
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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
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F: +31182 394948
E: info@vanderbastransport.nl
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Gezinsbegeleiding - Coaching - Advies - Wonen

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

www.zorg-los.nl
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Daar zaten we dan achter onze laptops, iedereen thuis. Toen 
begonnen ze met de eerste Hofdame. Babet was de naam die 
uit de hoed kwam. Toen was de volgende en dat was Richelle. 

Toen kwam het moment waar zes jongens op gewacht hadden: 
de steek van de Prins werd erbij gepakt. Ze graaide en pakte 
een kaartje en mijn naam stond erop. Ik was dolblij.‘Mijn droom 
is uitgekomen’ zei ik. 

Een paar dagen later kon ik mijn pak ophalen bij Oktilde. Toen 
ik thuis was ging ik gelijk mijn pak passen en foto’s maken. Een 
paar weken later mochten wij carnaval vieren op school. Het 
was anders en gek, maar toch leuk. Het is een aparte ervaring. 
We mochten ook nog prijzen uitreiken op de ochtend van de 
livestream, daar mochten we ook ons groep 8 dansje nog laten 
zien en toen was het alweer voorbij. 

Het was een leuke, maar toch aparte ervaring. 

Groetjes, Daafalaaf

JEUGDPRINS
DAVID VAN DER WERF
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De loting
Babet: Hoi ik ben Babet en ik ben 11 jaar, en ik ben dit jaar 
Hofdame! Ik zit op de sport paardrijden en ik zit al 3 jaar op De 
Bron.

Richelle: Hoi ik ben Richelle en ik ben 11 jaar, en ik ben Hofdame! 
Ik zit op de sporten boksen en voetbal. Ik ben vaak te vinden op 
RVC met mijn vrienden. Ik zit op dorpsschool De Bron. 

De verloting
De Prins en Hofdames gingen online lootjes trekken voor de 
Jeugdprins en -hofdames. De lootjes zaten in een hoed. 

Richelle: Het was heel erg spannend, want ik had een kleine 
kans om getrokken te worden. Want heel veel meiden wilden het 
worden. Toen hoorde ik eindelijk dat ik het was geworden. Ik was 
zo blij, ik kon het bijna niet geloven dat ik het was! 

Babet: Het was superspannend en ik was ook superblij, want 
Richelle was als eerste getrokken, dus ik had ook veel minder 
kans. En ik dacht: nu word ik het al helemaal niet. Toen ik hoorde 
dat ik het werd kon ik mijn oren niet geloven!

De jurken uitzoeken.
Jeetje, wat zijn er een hoop mooie jurken en verschillende 
smaken... We gingen eerst gezellig samen op de computer met 
de livestream zoeken naar wat we mooi vonden. Hierna keken we 
met de moeders erbij, om daadwerkelijk de keus te maken en 
de bestellingen te plaatsen. We zijn erg trots op onze jurken en 
de accessoires die we uitgezocht hebben! Richelle heeft zelf nog 
prachtige sieraden gemaakt wat het beeld Hofdame helemaal af 
maakte. 

Carnaval op school 
Babet kwam om 7.15 uur bij Richelle thuis om de haren en de 
make-up te doen. Daarna gingen wij met de auto naar school. 
Toen kwamen we binnen en moesten we even wat leren. 

Na de pauze was er een online meeting en moesten we ons 
voorstellen. We gingen ook onze groep 8 dans laten zien. Het was 
superleuk om te doen!

Daarna gingen Babet, Richelle en David de klassen rond om wat 
lekkers uit te delen. Toen we dat hadden gedaan gingen we met 
de klas een polonaise om de school doen. Daarna was school  
alweer uit. Het was een geweldige dag! 

Zaterdag de 13e 
Als eerst kwam Babet voor de tweede keer naar Richelle om onze 
haren te laten doen en de jurken aan te trekken. Hierna kwamen 
we aan bij school en verzamelden we om de prijswinnaars te gaan 
verrassen met een prijs voor de mooiste tekeningen. Al wandelend 
gingen we door het dorp om de kinderen de prijs te overhandigen. 
Er lag nog sneeuw en ijs dus dat was best erg koud in onze jurken 
en op onze hakjes, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij 
de laatste prijswinnaar moesten we weer even wachten op de 
livestream wat behoorlijk koud was... Muziek aan en je warm 
houden door te dansen op de gezellige carnavalsmuziek! Babet 
heeft nog even een schoenwissel gedaan met de begeleidster (die 
had warme snowboots aan) :) Na de laatste prijsuitreiking zijn 
we (Richelle en Babet) in de auto gestapt bij Babet haar moeder 
en zijn we door de gezellige Carnavals drive through gereden. 
Lekker swingen in de auto in de disco. Hierna gingen we voldaan 
naar huis, wat hebben we genoten!!!
 
Richelle: ik vond het echt een hele leuke dag, ik vergeet het nooit 
meer !!! 

Richelle Besselink & Babet Bakker

JEUGDHOFDAMES
RICHELLE & BABET

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
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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

Van geen carnaval tot een super weekend!

Wat hebben we er allemaal flink van gebaald, Corona gooit roet 
in het eten wat betreft carnaval 2021. Maar de Reedeurpernarren 
zouden de Reedeurpernarren niet zijn, als we hier toch niet iets 
op bedenken!

Zoals een normaal carnavalsweekend, begon het feestweekend 
ook dit jaar op de vrijdagavond. Alleen dan net even anders… Er 
moesten namelijk 400 tasjes gevuld worden met allerlei leuke 
feestartikelen! Deze tasjes mochten wij vervolgens als Prins en 
Hofdames zaterdag uitdelen tijdens de drive through. Wat was 
dit een groot succes! Iedereen verkleed in de auto, langs de 11 
redepunten en natuurlijk de live studio. Welk punt wij zelf het 
leukst vonden? ‘Hadden we nu maar de Braziliaanse variant, dan 
hadden we nu sambaballen in onze hand!’ HAHA!!!

Bij zo’n feestpakket hoort natuurlijk ook confetti, gelukkig hebben 
we daar wat hulp bij gekregen. De mini Van der Wolfjes hebben 
ons goed geholpen met het versieren van de auto’s! Nog heel 
graag gedaan, hopelijk hebben jullie genoten van het stofzuigen! 

Het leukste aan deze dag vonden wij om alle Reedeurpenarren 
weer te kunnen spreken, op veilige afstand met familie of 
vrienden in de auto. En natuurlijk van het drinken van een kleine 
covid-vaccinborrel. De drive through eindigde voor iedereen met 
een knaller, met een reuze drive-in disco! Heel vet!

Omdat wij dagen en avonden als deze missen, hopen we dat de 
Coronarestricties bijna over zijn. Een ode aan de gezondheid, dat 
we maar snel weer kunnen feesten met zijn allen!

Liefs van Prins Pliek, Laura en Mandy

PRINS PLIEK
EN HOFDAMES LAURA EN MANDY
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Zaterdag 13 februari ’21, Reeuwijk ontwaakt uit zijn 
winterslaap, de verkleedkleren komen uit de kast tevoorschijn 
en de eerste schmink zit al op de wangen. Heel de omgeving 
maakt zich op voor het feest van het jaar: CARNAVAL in 
Reedeurp! 

Rond 10.30 uur komen de eerste mensen bij elkaar, iedereen 
kan meegenieten van de feestelijke muziek die langzamerhand 
steeds luider wordt. De spanning neemt toe, het is bijna 11.11 
uur. Prins Pliek en Hofdames Laura & Mandy staan, samen 
met Vorst Raymon en President Daan, te wachten bij Edelman. 
Narrie komt erbij voor de symbolische overdracht van de sleutel 
en geeft zo het startsignaal voor alle festiviteiten. Een beetje 
onwennig neemt onze Prins de sleutel aan, want het is helemaal 
leeg en verlaten op het plein.

Het is november ’20 en door Corona heeft er voor het eerst 
sinds de oprichting van de carnavalsvereniging geen fysieke 

pronkzitting plaats kunnen vinden. Bij het bestuur komt steeds 
meer het besef dat dit seizoen een alternatief seizoen wordt. 

Eén ding is zeker, niets doen is geen optie, dus worden er 
plannen gesmeed om toch iets unieks te organiseren en op een 

ludieke manier zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen.
Reedeurp Live! is geboren.

En toch is Reedeurp uitgelopen. Niet fysiek, maar iedereen kijkt 
digitaal mee. Rond 11.30 uur neemt de studio van Reedeurp 
Live! het over van Prins Pliek en begint het dagvullende 
interactieve programma. Vanuit de studio, begeleid door Bianca 
Mathot, Daan van der Wolf, Jordy van Oostwaard, Vorst Raymon 
van Dijk en President Daan van Leeuwen wordt iedereen welkom 
geheten en wordt er direct feest gevierd met de grootste 
carnavalsknallers. 

Reedeurp Live! is voor iedere Reedeurper vanuit huis te 
volgen via ZOOM. Iedere deelnemer ziet live de studio waar 

het programma uitgezonden wordt, schakelt automatisch mee 
naar alle filmpjes, kijkt door live verbindingen bij anderen in de 

huiskamer en kan reageren via een chat of app. Of je nu thuis 
op de bank zit of midden op de plas aan het schaatsen bent, het 

brengt Reedeurp dichter bij elkaar.

Al weken zijn de kleinste Reedeurpers thuis druk in de 
weer, de één is gaan knutselen en de ander heeft zijn eigen 
miniatuuroptocht gebouwd. Zowel de Kindercarnavals-
commissie als de Jeugdoptocht-commissie zorgen met een 
live verbinding dat de mooiste creaties ook echt live vanuit de 
huiskamers te zien zijn. Benieuwd naar de winnaars? Blader 
dan snel door deze uitgave van de Reedeurper! 

Rond elk heel uur presenteert nieuwslezeres en sidekick Bianca 
het meest actuele nieuws en tussen de muziek door schakelt 
radio-DJ Jordy met de Optochtcommisie, die dit jaar wel een 

heel eenvoudige missie heeft. Daarnaast wordt er vanuit de 
studio gesproken met de Buitenfeest-op-locatie-comissie, 

die alvast een geweldige locatie voor komend seizoen aan het 
uitzoeken is. Er is zelfs een alternatieve kerkmis te zien en 

natuurlijk ontbreekt ook de Raad van Elf niet, zij zijn op bezoek 
bij de mooist versierde huizen en tuinen en ook dit is live voor 

elke kijker te volgen. En maar goed ook, want ook de jury van de 
optocht kijkt mee!

REEDEURP LIVE

De actieve betrokkenheid van alle commissies en enthousiaste 
vrijwilligers brengt Reedeurpers bij elkaar, maar hoe kunnen 
we de betrokkenheid nog groter maken? Hoe kunnen we met 
inachtneming van de regels iets ludieks doen, waar iedereen 
nog lang over napraat? Ongeveer elke week verandert de 
regelgeving en elke uitwerking van iets nieuws kan direct weer 
de prullenbak in. Totdat we ineens een geweldig idee hebben 
en dat perfect uitgevoerd kan worden op de locatie waar ook de 
studio zich bevindt..

Met Reedeurp Live! op de speakers komen de eerste auto’s in 
een stoet het terrein van Van der Wolf Plant op voor een echte 

drive through. Eerst langs de verschillende tekstborden en 
dan even stoppen bij de Reedeurp Live! studio. Het is duidelijk 

te zien dat de presentatoren het naar hun zin hebben en dat 
ze technisch goed ondersteund worden door Rick, Raimo en 

Mark. En op sommige momenten wordt het feest nog eens extra 
opgezweept door DJ Rens, DJ Yorick en DJ Raimo. 

Langzaam rijden de auto’s door naar onze Prins en Hoffies. Hier 
kan elke Reedeurper een echt Reedeurper feestpakket afhalen. 
Geen lullig pakketje, maar een goed gevulde Reedeurp tas met 
onder andere het echte “Reedeurp 33 Seconds” spel (met dank 
aan Tanneke), een vaccin shotje, kaaspakket, borrelnootjes, vers 
fruit, veel feestattributen en voor de gelukkigen ook nog eens 
auto vol confetti!

Op advies van de trouwe verkeersregelaars reed iedereen 
nog even achteruit een donkere schuur in. Met een druk op 

de knop wordt de schuur door Rick van der Werf omgetoverd 
tot een feestzaal met een show van licht en geluid. Het echte 

Reedeurper feestgevoel wordt nog even meegepakt!

Het is duidelijk. Dit jaar is anders dan anders, maar juist in deze 
tijden weet Reedeurp elkaar te vinden. Vanuit de huiskamers 
wordt er vrolijk mee gefeest, al toeterend en meezingend 
passeren de auto’s de studio en ook op deze carnavalszaterdag 
zijn er heel veel vrijwilligers bij betrokken, die allemaal maar 
één doel hebben: Samen één groot feest maken met Reedeurp 
Live!

Bedankt voor deze unieke beleving en volgend jaar zien we 
elkaar weer in de echte polonaise! 

Alaaf, Bianca, Daan, Daan, Raymon, Rick en Jordy

Reedeurp Live! werd mede mogelijk gemaakt door:
Vergeer Toys, Lummix, Horecanoten.nl, Vergeer Holland, 

Ideas for Season, Bob en Toine Vermeulen, Gasterij Vergeer, 
DesignDomein en Van der Wolf Plant.
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KINDEROPTOCHT
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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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Waaattt?!! Geen kindercarnaval?! Dat kan natuurlijk niet. De 
kindercarnavalscommissie zou de kindercarnavalscommissie 
niet zijn, als we niet toch wat ludieks bedenken om alle kinderen 
in Reeuwijk en de wijde omgeving een leuk carnaval te bezorgen. 
We kregen de vraag om iets te bedenken voor de Reedeurp Live 
carnavalsshow, de online uitzending via Zoom. 
Oké, geen fysiek feest in de grote feestzaal van Vergeer, geen 
spelletjes, geen polonaise met de Prins en Hofdames. Help! Wat 
gaan we doen? Een wedstrijd, prijsjes zijn altijd leuk om te te 
winnen. Knutselen, hoe krijgen we dit coronaproof geregeld? Het 
werd een kleurwedstrijd,  kleur de mooiste Narrie. Maak hier een 
foto van en stuur deze naar de commissie. En wie weet staan de 
Jeugdprins Daaf Alaaf met zijn Hofdames Richelle en Babet, of 
één van de leden van Jeugdraad van 11, wel bij jou op de stoep 
met een te gekke prijs!
Iedereen wilde kans maken. En in Reedeurp én ver daar buiten 
werden de mooiste creaties ingestuurd. Uiteindelijk zijn uit de 70 
inzendingen die we hebben gehad, uit elke klas een prijswinnaar 
gekozen.
De winnaars:
Groep 1: Jill Rorijs
Groep 2: Myla Hogendoorn
Groep 3: Niels van Dijk
Groep 4: Bente Kroon
Groep 5: Tobias Roije
Groep 6: Amber Kwakernaak
Groep 7: Kim (en Menno) Dorrestein
Groep 8: Donna Oppelaar
Peuters: Thirza Scheld & Zoë van Schie

Zij kregen allemaal een bezoekje van de Jeugdprins en zijn 
Hofdames of een deel van de Jeugdraad van Elf. We verzamelden 
bij het schoolplein van de Bron. Hierna gingen we op pad. En wat 
knap van de Jeugdhofdames: een dikke laag sneeuw op het dorp, 
maar deze meiden deden de polonaise en een rondje dorp in hun 
mooie jurken en op hun hoge hakken alsof ze dit al jaren doen! 
Wat een toppers! De prijsuitreikingen van Prins Daaf Alaaf waren 
live te zien via Zoom, mits de telefoon voldoende batterij had! 

Overal waar we kwamen om prijzen uit te delen waren de kids 
en ouders leuk verkleed. Zelfs in Waddinxveen en Kwakveen 
kwam iedereen verkleed naar de voordeur! We werden hartelijk 
ontvangen met soms een zoete versnapering, bij 1 prijswinnaar 
stond zelfs een heuse Koek en Zopie voor ons klaar.

De Jeugdraad maakte als één van de eerste een ritje door de 
Drive through en heeft kunnen ervaren hoe gezellig confetti in de 
auto kan zijn.

Wij kijken, ondanks de aanpassingen van dit jaar, terug op 
een geslaagde dag voor de kleine carnavalvierders. We hopen 

volgend jaar wel weer een ouderwets kindercarnaval voor jullie te 
organiseren met spelletjes, schmink, limonade, confetti en heel 
veel polonaise!

Alaaf,

Jacqueline, Pauline, Jessica, Claudia, Germa, Christine, 
Bernadette en Sabrina

KINDER
CARNAVAL

WONINGBOUW UTILITEITSBOUW VERBOUW ONDERHOUD

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

www.vergeerbouw.nl

LOON, VERHUUR- EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

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

NIEUWDORPERWEG 33 A
2811 LB  REEUWIJK

TELEFOON (0182) 39 25 14

GESPECIALISEERD IN: 
KOELCELLEN - VRIESCELLEN

AIRCONDITIONING - REPARATIE EN REVISIE

Kinderdagverblijf 
Ouders Wensch

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

 
Bij ons is het altijd feest, 

kinderen genieten hier het meest.

Kinderdagverblijf Ouders Wensch
Germa van Leeuwen
Nieuwdorperweg 57
2811 LD  REEUWIJK
www.ouderswensch.nl 
Tel: 0182 394059
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   FYSIOTHERAPIE    OEDEEMTHERAPIE  VOETREFLEXZONETHERAPIE  ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE    

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

RVC ‘33 wenst iedereen een 
sportief carnavalsseizoen toe!

Wesley Reijn

0683600262
info@reijninstallatie.nl

Plannen voor een nieuwe woning 
of tuinkamer? Vraag naar onze 

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

1 APRIL GRAP
FIELDLAB FEEST

Eén van de dingen die in een apart jaar als dit jaar wel ‘gewoon’ doorgaat, is natuurlijk 1 april. Traditiegetrouw proberen we op deze 
dag wat leden voor de gek te houden. En hoe kón het dit jaar ook anders dan met een Coronagerelateerd item. Iedereen zit natuurlijk 
al maanden thuis en smacht naar een ouderwets goed feestje. En dat bracht ons op het idee om een waar Fieldlab evenement te 
organiseren. Niet in het echt natuurlijk, maar op 1 april kon iedereen die daar zin in had zich opgeven voor het experiment. En je 
moest er snel bij zijn, want alleen de eerste 100 leden kregen toegang. 

Op 1 april stond de app roodgloeiend en er was zelfs een DJ die meldde aan dit experiment mee te willen werken. Veel mensen 
hadden wel door dat het om een grap ging, maar er waren er genoeg die er in tuinden. De dag erna hebben we toch maar even een 
berichtje gepost dat dat allemaal te mooi was om waar te zijn. Helemaal geen schande natuurlijk, aangezien we allemaal op een goed 
feestje zitten te wachten!
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Zomerse temperaturen, sambaballen, kleurrijke cocktails,
ijskoude Corona’s en swingende muziek. Deze Midsummernight

vieren wij Caribisch carnaval!  Doe even je ogen dicht en waan je op 
een Caribisch eiland. Teenslippertjes aan, zonnebril op, een golvende 

zee en wuivende palmbomen... Midden in je tuin klinken de Caribische 
klanken van DJ Yorick en iedereen danst de hele avond door.

Daar kijken we toch allemaal naar uit?!

Op 19 juni maken wij deze droom waar bij jou in de tuin! Wij regelen
de muziek waar je wel op moét dansen, een uitgebreide exotische bbq 

en een feestpakket. Met een livestream maken wij van jouw tuin een 
echt zomers feestje! Boek jij ook jouw  Caribische pakket voor jou en  
je vrienden? Doe dat dan uiterlijk 6 juni, want OP is OP! Op reedeurp.nl 

of op onze Facebook vind je de link om te bestellen. Wat kun
je precies bestellen? Lees het hieronder.

Volwassene €22,50 pp – Kids €8,50 pp
Meer info? Ga naar reedeurp.nl

19 JUNI

Volwassene €22,50 pp – Kids €8,50 pp
Meer info? Ga naar reedeurp.nl

19 JUNI

BBQ- en 
Feestpakket

Hierin zit de login voor de livestream naar ons

soorten barbecuevlees, sauzen, salade, brood en smeersels en 
een heerlijk dessert. Er is ook gedacht aan de vegetariërs en kids! 

zomerse feest, feestartikelen, een tropische verassing, diverse 

www.jaconmetaalwerken.nl

Lai la, lai la Caribisch carnavall!

Een andere MSN dan anders dit jaar…  Zo begon het met een 
wat minder gebruikelijke vergadering. Ieder vanuit zijn eigen 
huiskamer achter de laptop om te Zoomen. Even wennen, maar 
toch ontstonden daar al snel de eerste ideeën. Onze Prins Pliek 
(pliekie plom) scheen wel van een Caribisch feestje te houden, 
dus over het thema waren we het al snel eens. Maar toen… 

Vanuit de gemeente hadden we al begrepen dat de vergunning 
voor een feest dit jaar niet haalbaar was. Het liefst zouden we alle 
feestgangers weer graag op locatie zien, maar dit zat er helaas 
nog niet in. Dus moesten we een alternatief bedenken, waarbij we 
vooral wilden nadenken over wat er wel mogelijk zou zijn. Want 
nog een jaar overslaan, dat kon natuurlijk echt niet! Dus kwamen 
we al snel op een online evenement uit. 

We vonden het belangrijk dat de Reedeurpenarren alles in 
huis kregen om er thuis met wat vrienden een gezellige avond 
van te maken. Dus konden feestvierders vooraf een exotisch 
feestpakket bestellen. In het pakket zaten alle benodigdheden 
voor een zomerse BBQ, verzorgd door Gasterij Vergeer. Het 
pakket was aangevuld met een aantal Caribische gadgets om de 
sfeer compleet te maken. Denk bijvoorbeeld aan een zonnebril 
met palmbomen erop, voor het zomerse sfeertje en een heus 
Caribisch carnaval. 

Ook kregen de Reedeurpenarren een link naar de livestream. Zo 
zorgde DJ Yorick voor de plaatjes om thuis te zingen en dansen 
op exotische muziek. Al blijft dat best aftasten, met dat digitale 
publiek. Toch stroomden de verzoekjes binnen. 

Onze presentatoren Jorge de Mooij en Maurice van Dijk openden 
de middag om 16.30 uur met de toediening van een coronavaccin, 
zodat we met voldoende immuniteit de avond door konden. 
Daarna was er een kinderdisco, waarbij de zusjes Verweij te zien 
waren met hun swingende danspasjes. De Prins en Hofdames 
presenteerden ons vervolgens hoe zij een echte “Pliek on the 
beach” cocktail shaketen en Narrie liet ons zien hoe goed hij 
het limbodansen onder de knie heeft. Gelukkig liet Narrie de 
apparatuur daarbij net aan heel, zodat het feestje nog even 
vervolgd kon worden met wat gezellige plaatjes van DJ Yorick.

Wij hopen natuurlijk dat iedereen er thuis een gezellig feestje van 
gemaakt heeft. Aan de foto’s te zien is dit op een hoop plekken 
gelukt! Graag willen we de familie Verweij bedanken voor hun 
gastvrijheid. 

Wij kijken nu al uit naar volgend jaar waarbij we iedereen graag 
eindelijk weer terug zien in de rood-witte tent, en dan gaan we 
groots uitpakken. Na twee jaar hebben we genoeg ideeën om in 
de praktijk te brengen!

Alaaaf en tot volgend jaar!
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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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woonwinkel
de bokkesprong

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

ALLES OP MAAT GEMAAKT 

www.jeroenvan
leeuwen.nl

LAS & REPARATIEBEDRIJF

www.mvlmetaalwerken.nl

Wil jij als Narrie voorop in de polonaise? 

Dan zijn we op zoek naar jou! Lijkt het jou 
fantastisch om (geheel anoniem als je dat 
wilt) als Narrie door het carnavalsleven te 
gaan? Grijp dan nu je kans!

Geen ervaring? 

Geen probleem, als je maar van een feestje 
houdt!

Leukste carnavalsmascotte

Solliciteer nu!

Over de leukste job in Reedeurp

Standplaats  : Reedeurp
Dienstverband : Parttime
Contract  : Onbepaalde tijd
Werktijden  : In overleg

Wat bieden wij?

• De beste carnavalsfeestjes
• 11 (on)wijze raadsvrienden   
   erbij!
• De kans om iedereen in               
   Reedeurp een fantastisch    
   carnaval te bezorgen!

Meer info? Stuur een mailtje 
naar bestuur@reedeurp.nl

IK ZOEK JOU!
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