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Beste Reedeurpenarren,

Het carnavalsseizoen zit er weer op en wat een fantastisch 
seizoen is het geweest! Van het last-minute afzeggen van de 
Pronkzitting, naar een fantastisch onthullingsweekend in februari 
en twee mega feestweekenden in juni. We hopen dat jullie er net 
zo intens van genoten hebben als wij en met mooie herinneringen 
terugkijken.

Met een nieuw seizoen voor de deur, kijken we ook uit naar 
een nieuw koninklijk trio. Op zaterdag 12 november proosten 
we, samen met de nieuwe Prins en hofdames, op het nieuwe 
carnavalsseizoen. Voordat het zover is, kijken we met deze 
Reedeurper nog eventjes terug op het gouden seizoen 2021/2022. 

Namens het bestuur willen we ook 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.
Veel lees- en kijkplezier.

Alaaf!
Het bestuur,
Daan van der Wolf, Rob Verweij, Daan van Leeuwen, Raymon van 
Dijk, Patricia Spa, Jordy van Oostwaard en Tanneke Vlieger 
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Tijdens de algemene ledenvergadering voorafgaand aan het 
fuifje, zijn er enkele wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk 
reglement besproken en goedgekeurd door de aanwezigen. 

De doorgevoerde wijzigingen zijn in lijn met de gewijzigde  
UBO-wetgeving. De vernieuwde statuten zijn bij de notaris 
vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op 
onze website.

www.reedeurp.nl
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ONLINE &
 OFFLINE 
RECLAME

In de optocht neem
ik het ontwerp voor lief, 

in mijn werk gelukkig wel

creatief!

DON’T WAIT FOR OPPORTUNITY.

CREATE IT.

HET GROTE INHAALFEEST
9 OKTOBER

Wat hadden we er lang op gewacht en wat hadden we veel gemist. 
Maar dit jaar hebben we het dubbel en dwars ingehaald! Dat 
inhalen begon op zaterdag 9 oktober met “Het Grote Inhaalfeest”. 
We hebben alles gevierd wat we gemist hadden en zelfs nog meer.  

De avond werd ingeluid met bubbels en oliebollen.. We hadden 
per slot van rekening nog niet samen kunnen proosten op 
het ‘nieuwe’ jaar. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er flink bijgepraat. Dat was natuurlijk hard 
nodig, maar we kwamen zéker niet alleen om te praten. De 
inhaalshuffle werd in gang gezet en dat bracht een hoop vertier.  

We zagen het gelukkige Raadspaar Derek en Sven in het 
huwelijksbootje stappen, waarna Derek trots zijn bruidje door de 
zaal droeg. Alle verjaardagen werden dunnetjes overgedaan, we 
liepen eindelijk weer polonaise, de zomer werd gevierd en tijdens 
het inhaalfestival waren de Smarties niet aan te slepen. Toen 
het feest om 00:00 uur ten einde was verlieten de feestgangers 
met lichte tegenzin de zaal, ze hadden nog wel even door kunnen 
feesten. Het feest was een goede graadmeter voor alles wat er 
nog zou komen dit seizoen!

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

9,5Gemiddelde 
beoordeling  

 op Funda

De makelaar waar u zich thuis voelt!

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

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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UITKLINKEN PRINS PLIEK 
& HOFDAMES MANDY & LAURA

12 november 2021, wat hebben wij een geluk gehad! 
Ons uitdrinkfeestje kon nog doorgaan net voordat alle 
coronamaatregelen weer strenger werden. Maar wat hebben we 
natuurlijk ook gebaald voor de nieuwe Prins en hofdames, dat 
hun onthulling uitgesteld moest worden...

Met hulp van vrienden en familie hebben we de schuur bij Richard 
de Jong omgetoverd tot een super locatie voor onze FINALE, 
het uitdrinkfeestje. Het thema was vanzelfsprekend Caribisch 
carnaval. Ondanks dat het november was, heerste er een 
tropisch klimaat in de schuur. Met een Caribische cocktail als 
welkomstdrankje, DJ Raimo en heel veel sambaballen, kunnen 
jullie je vast voorstellen dat dit een avond is geweest om nooit 
meer te vergeten. Het was er eentje die tot in de late uurtjes is 
doorgegaan!

Wij kijken met een grote glimlach terug op twee prachtige jaren 
als Prins Pliek van Reedeurp en Hofdames Mandy en Laura. 
We willen alle Reedeurpenarren hier nogmaals enorm voor 
bedanken!!

Edelman wenst
alle reedeurpenarren
een leuk carnaval! 

Edelman B.V. | Schinkeldijk 56 | 2811 PB Reeuwijk | the Netherlands | www.edelman.nl 11        reedeurp.nl
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INTERVIEW
KAMPIOENEN CRAZY-44 REEDEURP

zich niet uit het veld slaan en besloot winkeltje te gaan spelen. 
Één van de meiden zat keurig achter de kassa waarbij de rest van 
het team om een visitekaartje kwam vragen... De reactie: ‘Ik ben 
niet op visite! Ik ben aan het werk!’

Jullie hebben het als enige team aangedurfd om de twee 
zwemopdrachten uit te voeren in hartje winter. Suzan jij bent, 
net als je vader, in het water gesprongen. Was het niet heel 
koud?
‘Eigenlijk viel het wel mee, papa had het nog veel kouder dan ik.’

Heb je ook getwijfeld of je het wel moest doen?
‘Ik niet, maar van mama mochten we eigenlijk niet 
zwemmen, dus toen mama een dag in de vakantie aan het 
werk was, zijn we een hele middag met de camper op pad 
gegaan en hebben we heeeel veel opdrachten uitgevoerd! 
En toen zijn we natuurlijk ook stiekem gaan zwemmen.’ 

Één van de andere opdrachten die het team die middag had 
uitgevoerd, was een confetti shooter leegschieten door een 
brievenbus. Het team koos de mooie brievenbus van onze vorst 
Raymon. Lisa deed de eerste poging om de confetti shooter te 
laten knallen, maar dit was zwaarder dan gedacht. Toen werden 
ze nog bijna gesnapt door Raymon, maar daarna is het toch nog 
gelukt!
 
En toen op een middag in januari, stond Narrie opeens voor 
de deur! Hadden jullie verwacht dat jullie de 1e prijs zouden 
winnen?

Het vermoeden was bij de meiden wel een beetje aanwezig, maar 
echt zeker weten deden ze het niet.
‘We dachten bij het uitvoeren van de opdrachten wel: nu hebben 
we er een paar gedaan en nu willen we winnen ook! We hebben 
zelfs gezwommen in de kou, dus nu moeten we het niet laten 
versloffen!’

En dat is gelukt! Team Verweij heeft met 65 punten de 1e prijs 
gewonnen. Als beloning hebben zij een dinerbon van Gasterij 
Vergeer gewonnen.

Team Verweij - 65 punten
Team de SlappeBergjes - 44 punten
Team Narries Matties - 28 punten

Het is gezellig druk in huize Verweij, als ik aankom om een 
paar vragen te stellen over hun deelname aan het Crazy-44 
kerstspel. De vier dames uit het winnende team zitten gezellig 
aan tafel en kletsen er samen op los. We nemen plaats aan de 
bar om wat dieper in het succes van dit team te duiken.

Jullie zijn de winnaars van het Crazy 44 kerstspel! Willen jullie 
het winnende team even kort voorstellen?

Suzan: Ik ben Suzan, ik ben 12 jaar en ik hou van zwemmen in de 
sloot (bij het landje van Dirk).
Manon: Hoi ik ben Manon, ik ben 10 jaar oud en Yvonne is 
mijn beste vriendin. Het liefste speel ik samen met haar op de 
boerderij.
Lisa: Ik ben Lisa, ik ben 8 jaar en mijn lievelingsdier is een poes. 
We hebben zelf ook twee poezen, ze heten Koekie en Wolfje.
Maura: Ik ben Maura, ik ben 5 jaar en ik kan een banaan pellen 
met mijn tenen! ‘Wij hebben met ons gezin meegedaan aan Crazy 
44 Reedeurp en zijn 1e geworden met Team Verweij!’

Ze vertellen dat er eigenlijk nog twee teamleden waren. De 
mascotte ‘Gijs’ en papa (Rob Verweij) niet te vergeten! ‘Op alle 
filmpjes en foto’s moest ook onze mascotte zichtbaar zijn. Wij 
hebben Gijs als mascotte gekozen. Het is een pop van Manon. Hij 
is even zwaar als een gewone baby, dus soms was dat best wel 
lastig met het maken van de foto’s om dan tegelijk ook nog eens 
Gijs de mascotte te moeten vasthouden.

Wat vonden jullie de leukste opdrachten van het spel?
Bij deze vraag kunnen de meiden niet tot overeenstemming 
komen, ze hadden allemaal wel een andere opdracht waar ze het 
meeste plezier in hebben gehad.

Suzan: Zwemmen in de sloot natuurlijk!
Lisa: Ik vond het maken van de stoepkrijttekening van Narrie het 
leukste.
Manon: Polonaise vond ik het allerleukste! Dat moest ook nog 
op de fiets.
Maura: Taart in je gezicht! Papa deed nog een paar keer nawrijven, 
dus alles was helemaal vies! 

Samen praten ze nog even verder over de opdracht waarbij 
iemand een taart in zijn gezicht kreeg, tot ze op het idee kwamen 
dat ze deze opdracht misschien nog maar een keertje moesten 
herhalen. Maar dan moest de taart bij papa in zijn gezicht!

Opeens bedenkt Maura dat er nog een opdracht was die wel erg 
leuk was. ‘Het was ook heel leuk toen papa de rede voor ging 
lezen. Hij had een zak op zijn hoofd gedaan en deed daarmee net 
alsof hij een steek op zijn hoofd had. Dat was heel grappig.’

Was er nog een opdracht die jullie niet wilden uitvoeren of niet 
konden uitvoeren?
‘Bij één van de opdrachten moest 1 persoon meerdere keren op 
dezelfde panoramafoto staan, deze was wel moeilijk en hebben 
we best vaak overnieuw moeten doen. Maar het is wel gelukt!’

Ook het vragen van een visitekaartje van een caissière bij de 
Action bleek een lastigere opdracht dan gedacht. Vanwege de 
coronamaatregelen was de Action dicht, maar team Verweij liet 
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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

ONTHULLINGSFEEST
PRINS EN HOFDAMES

CV • Riolering
Gas • Sanitair

Mark van Dijk
06 81 07 91 73

Maar dan dient het volgende spannende moment zich alweer 
aan. Wie oh wie zal de Prins worden, met wie zij het komende 
carnavalsseizoen zullen schitteren? Op het nummer ‘Reünie’, 
waarbij “zonder jou was er geen plezier” door de speakers 
klinkt, schiet een super enthousiaste Prins onder de Narrenkop 
vandaan. Het is Jeroen Koppenaal die het komende seizoen zal 
gaan regeren onder de naam ‘Prins Koppie van Reedeurp de 1e’. 
Met zijn drieën vormen zij een prachtig stel, die het komende 
jaar onder het motto ‘Wij gaan voor goud’ alle Reedeurpenarren 
een mooi carnavalsseizoen wil bezorgen. Na het voorlezen van 
de rede is er tijd om de felicitaties in ontvangst te nemen en te 
feesten.   

De onthulling op het plein is het begin van een carnavalsjaar met 
alleen maar hoogtepunten, welke we met Prins Koppie, Hofdame 
Marieke, Hofdame Patricia en elkaars familie hebben mogen 
beleven. 

We kijken terug op een ‘gouden’ carnavalsjaar om nooit te 
vergeten!

Elly Spa

Zaterdag 1 maart 2022, gekleed in carnavalsoutfit, op de fiets naar 
Reeuwijk Dorp. Niet voor de optocht, die normaal gesproken deze 
dag zou plaatsvinden, maar voor de langverwachte onthulling van 
de nieuwe Prins en hofdames, seizoen 2021-2022. 
Op een zonovergoten plein voor Gasterij Vergeer sta ik met 
vele verklede en vrolijke Reedeurpenarren te genieten, omdat 
we na een lange periode weer samen mogen feesten. Een 
onthulling die anders is dan anders. Anders, net zoals het hele 
carnavalsseizoen. Anders, vanwege een zomercarnaval. Anders, 
maar zeker niet minder leuk. Misschien wordt het wel het eerste 
carnavalsjaar van een nieuwe traditie? 

Om mij heen wordt druk gespeculeerd wie de nieuwe Prins en 
hofdames toch zullen worden. Ikzelf ben in de volle overtuiging 
dat ik weet wie de nieuwe Prins zal zijn. ’s Morgens voordat mijn 
dochter Patricia de deur uit ging, heb ik nog tegen haar gezegd dat 
die persoon waarschijnlijk wel op van de zenuwen zou zijn. Mijn 
dochter reageerde ogenschijnlijk heel koel, maar wat ik toen nog 
niet wist, was dat de persoon tegenover mij zelf super nerveus 
was! Denk je als moeder je dochter altijd door te hebben…

Na het aftreden van het oude Prinsenkoppel, de showdans van 
de Twinkels, de showdans van de Vonkjes en de showdans van 
de Vlammen, was het tijd voor de onthulling van de nieuwe Prins 
en hofdames. Eerst werden de twee nieuwe hofdames onder de 
Narrenkop het podium op begeleid. Diverse keren werd ik op de 
schouder getikt en kreeg ik te horen dat mijn dochter hier wel 
eens onder vandaan zou kunnen komen. Ik was ervan overtuigd 
dat dit niet zo zou zijn, maar begon toch een lichte spanning te 
voelen. De eerste aanwijzing werd getoond: een wel heel bekende 
dansschoen… Maar ja, dat kan toeval zijn. De tweede aanwijzing 
kwam tevoorschijn: een Welpentrui, welke ik regelmatig in de 
wasmand was tegengekomen. De lichte spanning ging nu over in 
bevende handen en knikkende knieën. Dan toch maar naar voren 
richting het podium, want het zal toch niet… En dan de onthulling: 
wat een explosie van vreugde van Hofdame Patricia en Hofdame 
Marieke! Twee hofdames die elkaar door en door kennen en die 
al vanaf de basisschool vriendinnen zijn. Als moeders van de 
hofdames zochten Nel en ik elkaar meteen op, om trots toe te 
kijken hoe onze dochters op het podium stonden te stralen. 
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PRINS KOPPIE DE EERSTE
HOFDAMES MARIEKE EN PATRICIA

Marieke: 
Na een draaiavond van de Welpen zaten we met een aantal van 
de leiding nog even een biertje te drinken in het scoutinggebouw. 
Patricia kwam ook even gezellig langs bij haar mede-leiding, 
aangezien ze toch in Reeuwijk moest zijn. Patricia zei al vrij snel 
tegen mij:  “Ik ben net door mijn vader hier gebracht en heb 
trouwens ook nog niet gegeten, dus moet straks even kijken hoe 
ik thuis kom”. Waarop ik zei: ‘’Oh, dat komt wel goed, rijden we 
zo even langs het restaurant met de gouden bogen en dan zet ik 
je daarna thuis af’’. Ondertussen had Patricia haar live locatie 
al aangezet en zaten Raymon en Daan zich af te vragen hoeveel 
kipnuggets wij naar binnen aan het werken waren. Patricia 
probeerde tempo te maken, maar ik had niets door. Toen we een 
poosje later de Tempel in reden, stond daar een man wild met 
zijn armen te zwaaien. Al snel bleek die man Daan te zijn. Vanaf 
dat moment gingen alle alarmbellen af. Ik moest een garagebox 
inrijden, waar vervolgens ook Raymon aan kwam zetten met 
een kleine versnapering. Vervolgens blijf je twee uur lang over 
koetjes en kalfjes praten. Iedere keer als ik dacht ‘nu gaan ze de 
vraag stellen’, draaide het gesprek weer 180 graden. Maar… Daar 
kwam die dan eindelijk! Wat een eer! Dit wordt leuk! Maar met 
wie? Vertel me meer!

Patricia:
Op een zondagavond was ik onderweg naar Daan en Raymon, om 
eindelijk weer een nieuw Prinsenkoppel te kunnen kiezen. Het 
einde van corona leek in zicht, dus vol goede moed begonnen 
we aan de Prinsenvergadering. De opdracht was duidelijk: 
we hebben twee jaar geen carnaval kunnen vieren, dus het 
nieuwe koppel moet er een goed feest van kunnen maken. Geen 
moeilijke vraag, daar is Marieke namelijk best wel goed in. Een 
paar uur later kwamen we tevreden tot een besluit. Het nieuwe 
koppel (waaronder Marieke) stond vast. Een klein beetje jammer 
was het wel. Samen met Marieke onder het doek vandaan komen 
zou mij dus nooit meer gebeuren. Maar ja, ik zit nou eenmaal in 
de commissie, dus de mogelijkheid om Hofdame te worden, leek 
voor mij uitgesloten. 
Nadat Marieke als Hofdame was gevraagd, reden we samen 
richting mijn ouders. Daan en Raymon stopten onderweg, om te 
vragen of ik nog even met ze mee wilden lopen naar Raymon z’n 
kroeg. Prima, vast even overleggen hoe we de Prins gaan vragen. 
Marieke mocht ook even mee lopen. Een beetje ongebruikelijk, 
maar oké. Eenmaal binnen kwam de champagnefles tevoorschijn 
en kwam het hoge woord eruit: “Er worden vanavond niet één, 
maar twee hofdames gevraagd!”. Compleet verrast en héél 
enthousiast, begon ik langzaam aan het idee te wennen. Wij 
worden de nieuwe hofdames! Het besef kwam al snel dat ik de 
laatste weken, en dus ook tijdens de ‘vergadering’, flink voor de 
gek was gehouden door Daan en Raymon. “Hey jongens…Die 
Prins die we hebben gekozen, dat is zeker niet de echte Prins 
hé?” “Patries, wat denk je zelf?” Nee dus..

Jeroen: 
Op een donderdagavond zaten Brenda en ik thuis op de bank, 
toen er opeens iemand op de achterdeur klopte. Het was 
Raymon. Een paar minuten later stapte ook Daan binnen. Ik 
dacht nog: ‘De poort zal wel open gestaan hebben’. Maar nee, 
de twee mannen waren door de weilanden, over slootjes en door 
onze tuin getijgerd om ongezien bij ons te komen. En wat bleek 
later: dit was niet de eerste keer. De dag ervoor ook al, maar toen 

Patricia:
Het liegen ging me vrij makkelijk af. Thuis in Amsterdam vroeg 
niemand ergens naar. Thuis in Reeuwijk was mijn omgeving 
mijn geheimzinnige gedoe wel gewend. Naast mijn ouders op de 
bank het internet afstruinen naar jurken: “Ik moet wat regelen 
voor carnaval, dus jullie mogen niet op mijn laptop kijken”. De 
ontmoeting met de Prins: “Mam, ik ben vanavond even weg, maar 
je mag geen vragen stellen”. Die vragen werden dus ook niet 
gesteld. In het bestuur verliep het echter allemaal wat minder 
vlot. Er waren zoveel leugens om rekening mee te houden. Toen 
ik in november corona kreeg, werd alles nog ingewikkelder. Zal 
de pronkzitting doorgaan? Kan ik daar wel bij zijn? Er werden 
spoedvergaderingen ingepland, omdat ‘de Prins corona heeft’. 
Maar wat voor alternatieve (lees: saaie) onthullingen bedenkt 
het bestuur nou allemaal? En hoe kan ik ervoor zorgen dat deze 
NIET door zullen gaan? Uiteindelijk werd de boel afgelast, wat 
voor mij stiekem een grote opluchting was. Wanneer we ons dan 
wél bekend mochten maken bleef onduidelijk, maar wat in het 
vat zit verzuurt niet. Nu hadden we tenminste alle tijd om elkaar 
eens goed te leren kennen. Dit zorgde voor een enorm sterke 
band, nog voordat we met zijn drieën het podium op mochten. Dat 
beloofde toen al een fantastisch jaar te worden. 

Marieke: 
Eind februari was het dan eindelijk zo ver! Het onthullingsfeest. 
Ook hier ging alles anders dan anders. Op klaarlichte dag 
moesten wij ongezien naar de familie Gabriëls zien te komen. Ik 
met de (naar mijn inziens) logische smoes dat ik niet wist of ik het 
ging redden, aangezien ik nog tegels uit moest zoeken voor ons 
nieuwe huis. Tot op het laatste moment bleef ik glashard liegen, 
maar de mensen om me heen (die mij wel langer kennen dan 
vandaag) hadden wel een heel sterk vermoeden.

Patricia:
Na een slapeloze nacht, stond alweer vroeg de wekker. We zouden 
onszelf optutten bij Sander in Boskoop. Op van de zenuwen reed 
ik vervolgens het dorp over, met Marieke onder een kleedje op 
de achterbank. Ik moest haar ongezien bij Gabriëls naar binnen 
krijgen. En dat op klaarlichte dag. Toen dat eenmaal gelukt was, 
kon ik er zelf rustig achteraan lopen…

met een te korte plank en dus een nat pak (gelukkig hadden ze 
die avond onze oppas niet de stuipen op het lijf gejaagd)! Zittend 
aan de keukentafel, uren pratend, met wat borrels… Natuurlijk 
weet je dat de mannen niet voor niks komen, maar komen ze voor 
Brenda? Of toch… Uiteindelijk kwamen ze echt voor mij met die 
ene vraag! Natuurlijk! Wat GAAF! Gaan we doen! Daarna braken 
een aantal weken aan met dingen regelen en raden wie nu toch 
mijn hofdames zouden zijn. Ik had echt geen idee! Eindelijk kwam 
de avond dat we elkaar zouden ontmoeten. Achter in een busje 
naar de geheime locatie en wachten achter een deur, totdat ik 
tevoorschijn mocht komen. En daar stonden Patricia en Marieke, 
flink te stuiteren! Wat een top avond! Voor het eerst het pak aan, 
die meiden in hun prachtige jurken… Dit wordt een goud jaar! 
Ons jaar!

Marieke:
Al snel moesten de voorbereidingen getroffen worden. Allereerst 
de zoektocht naar de jurk. Dat bleek toch wat moeilijker dan 
gedacht. We moesten er zelfs een extra dag voor uittrekken 
en dat allemaal in het weekend voordat ik op vakantie ging. In 
aanloop naar de pronkzitting bleek al snel dat niet alles zo 
vanzelfsprekend was dit seizoen. Corona speelde toch weer 
een grote rol. Gaan feesten wel of niet door? Met of zonder 
beperkingen? Tot op de laatste avond voor de oorspronkelijke 
pronkzitting, bleef het spannend of we bekend gemaakt zouden 
worden. Toen dit uiteindelijk niet het geval was, wisten we één 
ding zeker: er zullen nog veel situaties komen waarin we moeten 
liegen en we weten nog niet voor hoe lang, maar wij gaan er 
in ieder geval al wat gezelligheid in brengen. Een stiekeme 
ontmoeting bij de Prins (waarbij Jeroen een speurtocht uit had 
gezet door het weiland, inclusief lange plank), een avondje bij 
Raymon in de kroeg, een fotoshoot… Dit gaat ons jaar worden, 
hoe dan ook!

Jeroen: 
Op de dag van de onthulling was ik al vroeg in de weer. Het was 
het eerste weekend dat er weer gefeest mocht worden en ik 
had er zoveel zin in! Al vroeg in de middag werd ik door Daan en 
Raymon opgehaald en in de kofferbak naar Gabriëls gebracht. 
Het was tenslotte een hele uitdaging om ongezien hier te komen 
overdag. Omkleden, stiekem door een kiertje van de gordijnen 
kijken hoe het plein vol liep met mensen, drankje met elkaar… 
Allereerst vertrokken de meiden onder Narrie en kort daarop 
mocht ik! Onder Narrie het podium op: dit is het moment! Wat 
een ontlading op het plein, wat gaaf! Alle mensen om je heen, 
Tim Schalkx door de microfoon, zonnetje erbij, wat een geweldig 
begin!

Patricia: 
En dan nog die volgende ochtend… Met onze families brunchen 
bij Jeroen en Brenda. Wat was het fijn om eindelijk verhalen met 
elkaar te kunnen delen. Dat Brenda ook nog eens T-shirts met de 
tekst ‘familie van de Prins en hofdames’ uitdeelde, verraadde al 
wat een geweldige first lady ze was! Een aantal weken later stond 
het volgende feestweekend op de planning. Op vrijdagavond 
werd er flink gefeest op jongerencarnaval en op zondagmiddag 
genoten we van de dansoptredens bij Reedeurp on Stage, mét 
Boskoop dit jaar! En het bleef nog tot heel laat, heel gezellig… 

Marieke: 
Hierna stond al vrij snel de Lattenbrekers op de agenda. Dit jaar 
niet in januari, maar vertrok op 30 maart. Beter hadden we het 
eigenlijk niet kunnen wensen, want we hadden de pistes voor 
onszelf en er lag zelfs nog goede sneeuw. De après-ski was dit 
jaar in Gerry’s Inn en ook die hadden we bijna voor onszelf. Die 
ruimte hadden we ook hard nodig, want wat was het een feest. 
Iedere avond weer! Zo fantastisch om te zien hoe deze grote 
groep mensen veranderde in één familie! 

Jeroen: 
Lattenbrekers was inderdaad een geweldig feest! Met als één van 
de hoogtepunten de verschillende optredens van de vrienden! 
Tijdens een afdaling kwam ineens ouderwets het idee van een 
Lattenbrekersreünie naar voren. Daar zijn we meteen mee aan 
de slag gegaan. Een aantal weken later kwamen we weer bij 
elkaar om nog even na te genieten en hebben we er nog ééntje 
(en nog één, en nog één….) op gedronken, met wat foto’s op de 
achtergrond. Jongens van het Stekhok, vielen dank! 
Een paar weken later stond het fuifje gepland op de Schinkeldijk 
bij Robert en Kirsten. Mensen, we hebben er een A-locatie bij! Met 
de hulp van de buitenfeest-op-locatie-commissie werd de loods 
aangekleed. Geen gek plan om aan de ALV een fuif te hangen, de 
opkomst was prima! Het werd echt weer een gezellige avond en 
wat werden we hier verrast met een optreden van de familie! Wat 
hebben we gelachen en genoten! 

Marieke: 
In het teken van ‘dit jaar doen we alles anders, dit jaar gaan we 
voor GOUD’ stond daar op 4 juni een prachtig zomercarnaval 
voor de deur. De weersverwachting voor die dag stond op code 
goudgeel.  Wat een vrolijkheid, iedereen in zomerse outfits met 
een hoop kleur. Wat een feest! Een weekend om nooit te vergeten! 
Misschien toch ieder jaar maar zo doen?

19        reedeurp.nl18reedeurp.nl



 21        reedeurp.nl20reedeurp.nl

Ik, Prins Koppie de 1e van Reedeurp, ondersteund door mijn beide 
hofdames Patricia & Marieke bij gratie van de President, Vorst en wijze 
Raad van Elf, gebombardeerd tot 49 ste Prins der Reedeurpenarren, 
verklaar hierbij als volgt:

1.  Wonende op de Beatrixlaan met Brenda, Bram en Gijs, hier ga 
ik nooit meer weg, voor geen prijs! Tot voor kort vele kilometers gemaakt 
bij Smits op de truck, nu beproef ik als manusje van alles bij Van der 
Broek mijn geluk. Dat past goed bij het carnavalsgebeuren, want zo’n 
mooie Valtra verkopen we in alle kleuren! Van de Loods, tot aan RVC, 
overal pik ik mijn biertje of polonaise mee. In mijn geliefde Wallyman-
pak maak ik de blits, tijdens de optocht met een Schrobbelèr met de Arie 
Kolen Kits. Als stagiair bij de Lattenbrekers commissie, mag ik dit jaar 
mee op proef, maar misschien ben ik dit jaar juist een belangrijke troef! 
Als Prins ga ik voorop in het feestplezier. Samen met mijn hoffies Marieke 
en Patricia alhier.

2. (Patricia) Na maandenlang zwijgen mag ons grote geheim 
eindelijk openbaar en kunnen we samen met jullie beginnen aan een 
heel mooi carnavalsjaar. Vriendinnen zijn wij al van jongs af aan, na 
vele feestjes, scouting, sporten en vakanties, hebben we nu de eer om 
samen op dit podium te staan. Aan de Middelburgseweg ben ik geboren 
en getogen, mijn ouders herkent u nu vast aan hun verbaasde gezicht en 
grote ogen! Want met een dochter in de Prinsencommissie denken ze 
soms erg veel te weten, maar met volle overtuiging hebben zij er dit jaar 
toch flink naast gezeten.

 (Marieke) Ook ik heb de familie flink om de tuin moeten leiden en 
dat vijf maanden lang, je kan je voorstellen, dit ging niet altijd bescheiden. 
Het hofdame bord zal eerst nog even op de Oud Reeuwijkseweg moeten 
staan, maar komende maand mag de Raad deze al verhuizen naar 
Kaagjesland, bij dat heuveltje onderaan. Wij kunnen niet wachten om 
alle gemiste feesten in te halen met jong en oud, want na 2 jaar stilzitten 
verzekeren we jullie: wij gaan voor goud! Samen met deze fantastische 
Prins, halen wij er alles uit wat er in zit, eindelijk kunnen wij het hardop 
uitspreken: wij zijn hofdames Patricia Spa en Marieke de Wit!

3. Bij een dijkdoorbraak liep de Tempel onder, heel Olieman was 
in de stress en vloog uit bed; de mannen in trekkers gingen rijden met 
klei en zorgden voor een oplossing, het lukte nog net. Maar wat was nu 
eigenlijk de oorzaak dat dit kon gebeuren, daar kunnen we alleen maar 
naar gissen, Rivierkreeften, teveel Lakervelders van Rinus, of hebben de 
Van Ronen ‘s morgens vroeg op een te klein stukkie zitten vissen? Rijnland 
kwam er niet uit, maar wat ‘t ook is geweest, ik zeg: loonwerkers grote 
klasse! Anders hadden we hier nu natte voeten en waren we onderdeel 
van de Reeuwijkse Plassen.

4. Paaltjes… Daardoor raak je toch helemaal van de leg, staan d’r 
in de bocht naar de Reewal allemaal paaltjes midden in de weg. Mocht je 
daar straks op weg naar huis met je fietsie tegenaan bonken, denk dan 
niet meteen..Ik ben beschonken. Maar als je daar ligt met zo’n paaltje in 
je nek, denk dan: hoera, ‘t is weer carnaval... Zelfs de gemeente doet gek!

5. Zijn je buren licht dementerend, incontinent en wonen ze 
scheef hun hele leven lang, in het oude nonnenklooster hiernaast 
verrijzen appartementen voor de oudere upperclass met extra luxe 
bloemetjesbehang. Dus het hoeft geen probleem te zijn als u last heeft 
van ouwe klagerige buren, meldt ze aan bij het klooster, dan kunnen ze 
daar wat gaan huren. En als wij dan hier met carnaval de tent afbreken, 
geeft dat vast en zeker buiten veel kabaal, maar van de buren geen last, 
want die zijn hardhorend allemaal.

6.  Een eigen huis een plek onder de zon (zingen), als je als starter 
een huis wilt kopen kost je dat al gauw 3,5 ton. De huizenprijzen in 
Nederland exploderen, zonder hulp van je ouders valt daar niet tegenop 
te fouchageren. Kom je uit een warm nest dan is het wellicht nog te doen 
en koop je makkelijk een huis met behulp van je ouders poen. Sta je al 
18 jaar op de wachtlijst van de woningbouw dan denk je, is dit het enige 
dat kan, moet ik soms tot m’n 60e op die zolderkamer bij m’n ouders 
blijven wonen dan. Voor wanhopige jongeren uit een koud nest is dan het 
enige wat nog rest, je ouders op hun 40e al inschrijven bij de Reehorst, 
dat werkt dan waarschijnlijk het best.

7.  De hele wereldeconomie ging dit voorjaar bijna op zijn kant, 
want daar lag ‘íe dan, containerschip de Evergreen met kop en kont 
vast in het Egyptische zand. De jeugd wist zich geen raad, want alle 
bestellingen van AliExpress kwamen vijf maanden te laat. Had de kapitein 
zitten slapen of toch een container van de Gall & Gall opengebroken, we 
zullen het nooit weten, ze hebben blijkbaar zijn adem daar niet geroken. 
Gelukkig voor alle vrijgezelle dames en heren hebben ze het probleem 
inmiddels weer kunnen klaren, EasyToys heeft al zijn leveringen ook 
weer kunnen brengen en dat scheelt toch heel wat blaren.

8.  Vlees van slagerij van Meurs, sigaren en snoep van Piet 
Vermeent, fietsen van Dhondt, de kleine ondernemers zijn weg, want het 
klimaat werd te ongezond. De zaak van Dhondt heet nu kapsalon Pueblo, 
en de winkel van De Bruin heet tegenwoordig Non Solovino. Jopie vond de 
namen vroeger veel duidelijker, neem nou de Witte Prijzenhal waarmee 
het ooit begon, nu is zelfs de Aldi daar vertrokken en zit er opeens een AC 
Tion.

9.  Prada, Gucci, Diesel, Hugo Boss en Lacoste, er mooi bij lopen 
mag best heel wat kosten. Maar mooie kleding hoeft helemaal niet duur te 
zijn, want sinds kort heeft ook Reedeurp zijn eigen kledinglijn. Pilzer, met 
strakke lijnen, mooi design, bierbuik proof, echt voor elke man perfect en 
ijzersterk, topmodel Martijn Kwakernaak staat garant als boegbeeld voor 
dit nieuwe wereldmerk. Er is ook gedacht over een vrouwenlijn, maar dat 
gaf te veel geouwehoer, ze bestellen van alles twee maten en er komen 
er uiteindelijk drie retour. 

10.  Thuiswerken is voor iedereen goed te doen, lekker vanuit je bed 
in je onderbroek deelnemen aan een overleg via Teams of via Zoom. Voor 
sommige beroepen is thuiswerken echter een straf, neem bijvoorbeeld 
Prins Stuuk…. na twintig keer smeren kwamen de muren letterlijk 
op hem af. Maar mijn buurman, die heeft het pas echt verklooid, die is 
uitsmijter van beroep en heeft zelfs z’n eigen vrouw het huis uitgegooid.

Bonuspunt! Jaja, jullie hebben zo lang moeten wachten….
The Voice….. Glennis Grace,  Ali B, Lil Kleine, Borsato. Ik weet niet of 
u ze kent, soms ben je hartstikke blij dat je geen bekende Nederlander 
bent. Zit je als vrouw gezellig met je hele familie op een picknick, stuurt 
ene Mark O. je uit het niets een.......... foto van zijn nieuw oto. Wil je super 
graag dóór als zangeres bij The Voice, bestaat de halve jury uit bad boys. 
Ik Prins Koppie beloof bij deze: ik tik geen enkele vrouw op de billen, 
behalve natuurlijk als ze het zelf heel graag willen!

11.  Prins Pliek, en dat al twee jaar, heel bijzonder, maar nu toch 
echt klaar. Pliekie pliekie Plong, wat een kabaal, zit onze Pliek in een 
neerwaartse spiraal? Van Dorp, naar Brug naar Aarlanderveen, hoever zal 
je nog zakken, waar gaat dit heen? Ik heb subtiel al in de wandelgangen 
horen zeggen, dat bij RVC de overschrijfformulieren al klaar leggen. Bij 
je nieuwe vrienden na ieder feestje over je nek langs de lijn…. Daar zullen 
ze wel heel blij mee zijn! Als nieuwe Prins ga ik dit jaar voorop naar de 
après-ski, deurdonderen, rocken, het scheelt me allemaal niet. Een 
feestje en wat drankjes, daar ben ik wel weer aan toe! Een prachtig jaar 
tegemoet zonder gedoe! Eindelijk zijn er spijkers met ‘koppie’ geslagen, 
door mij Prins Koppie van Reedeurp, als Prins te vragen!
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Jeroen:
Alles is dit jaar inderdaad anders. En wat past dat goed bij ons! We 
zijn vrijdagochtend op de basisschool langs geweest om de eerste 
polonaise in te zetten. Zaterdag verzamelden we al vroeg om op 
tijd bij de opening bij Mathot te zijn. De optocht was als vanouds, 
maar dan zomers en met heel veel kleur. Het had alles! Het feest 
op het plein, onder het genot van een heerlijk brandend zonnetje, 
was geweldig! ’s Avonds werd het feest nog goed doorgezet in 
de zaal met Barry Badpak. De volgende dag weer op tijd uit de 
veren om de keel te smeren, in voorbereiding op de kerkmis. Wat 
blijft dat toch bijzonder, zeker als je als Prins opeens begint te 
zingen (mijn niet-gemeende excuus nog hiervoor). Na de kerk 
richting gezinscarnaval, vanuit daar door naar Megapark en  
’s avonds weer terug naar de zaal. Een volle, maar fantastische 
dag! Maandag sloten we, met een laatste feestje, het weekend af 
op dezelfde locatie als waar we begonnen waren. Het weekend 
had voor mij niet beter gekund! 200% van genoten!

Patricia:
Net bijgekomen van het fantastische carnavalsweekend, stond 
twee weken later MSN alweer op de agenda. Toch was er weinig 
voor nodig om ook nu weer drie avonden flink te feesten, want 
donderdagavond werd de tent al snel op zijn kop gezet door de 
geweldige band Wir Sind Spitze!. En onder het mom van ‘dit jaar is 
alles anders’: hoe vaak maak je nou mee dat het eigenlijk te warm 
is om jezelf in een tiroleroutfit te hijsen? Ook de daaropvolgende 
dagen hebben we met volle teugen genoten van weer een top 
georganiseerd weekend! 

Allen: Een beter jaar konden wij ons niet wensen! Lieve 
Reedeurpenarren, jullie waren GOUD! 

“Een beter 

jaar konden wij ons 

niet wensen!  

Lieve 

Reedeurpenarren, 

jullie waren GOUD!”
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DEURP
kantoren | vergaderruimtes

werkplekken | en meer..

www.Allhomedecorations.eu
webshop partner

Voor ieder feest de perfecte outfit! Follow us:

WWW.partyoutfit4you.com
info@partyoutfit4you.com

STEFAN V/D WERF

Bacardi Lemon drinkt hij misschien niet zo snel,
maar een echte tijger is hij wel!

Ook is hij tot nu toe niet te temmen,
hij toert als vrijgezel op zijn motor door Reedeurp zonder te remmen.

In zijn tijgerpak wordt ’t op elk carnavalsfeest steevast laat,
met daarna nog een afterparty bij El Tigre zelf… In de Hugo de Grootstraat.

Op carnavalsmaandag praat hij het Rad van Fortuin aan elkaar,
deze kanjer staat altijd voor de Reedeurpenarren klaar.

Hij werkt als techneut bij ABB onder hoge spanning,
en behoort bij de Midsummernightcommissie tot de vaste bemanning.

Ook zit ‘ie in de Pronkzitting commissie, ‘t is een man die bijna alles kan. 
En in ’t corona jaar een online-uitzending aan elkaar knippen, plakken en 
monteren...Hij lijkt wel Hans Kazan.

Zijn broers heten Wouter en Ronald, zijn ouders Wiro en Trees,
die zijn nog nooit zo trots gewees!

Naast al deze druktes lukt het El Tigre ook nog om tijd in de scouting te 
steken, behalve eind maart want dan moet ‘ie Lattenbreken.

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, klap uw handen maar warm..  Deze man kwam zeer goed 
uit de verf: De Orde van de Stekelbaars 2022 gaat dit jaar naar niemand 
minder dan... 

STEFAN VAN DER WERF!

DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2022

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

23        reedeurp.nl



 25        reedeurp.nl24 reedeurp.nl

B Y  E A S Y  G R E E N

Wij zijn sterk in bouwen
en met Carnaval 

bouwen wij een feestje!

Hoorn 372
Alphen aan den Rijn
info@petervdvlist.nl
aannemingsbedrijfvdvlist.nl

Het is elk jaar toch weer spannend wie er onder de narrenkoppen 
tevoorschijn gaan komen. Met de 11e van de 11e in zicht is het dan 
ook zeker een gespreksonderwerp binnen onze vriendinnengroep. 
Het was nog maar de vraag of de pronkzitting überhaupt door zou 
gaan. Dit was achteraf dus erg makkelijk voor de nog onbekende 
hofdames. Ook was de vraag of het drietal al bekend zou zijn voor 
de Lattenbrekers. Het Lattenbrekersweekend kwam inmiddels 
wel erg dichtbij en de onthulling was nog steeds niet geweest.. 

Bij de Prins en hofdames ontstonden de zenuwen of iedereen nog 
wel zo kort van tevoren vrij kon krijgen voor dat lange weekend. 
Echter zou het wel verdacht zijn als de hofdames hun vriendinnen 
ineens allemaal over zouden halen mee op Lattenbrekers te 
gaan. Een aantal meiden hadden ondertussen een mysterieuze 
kaart op de post gehad met als boodschap; “Lattenbrekers 
2022, wij willen jou er graag bij hebben! P.S. Deze kaart is strikt 
geheim, praat hier met niemand over...” Op dat moment werd er 
hier en daar al een klein vreugdedansje gemaakt, zou het dan 
toch dit jaar een van onze meiden zijn? Maar wie dan? En wie zal 
deze kaart nog meer hebben gehad? Of is dit misschien toch een 
stomme grap? Vera dacht Patricia hier in ieder geval wel over 
te kunnen appen. Patricia weet vanuit de Prinsencommissie toch 
wie er dit jaar gevraagd zijn. Uiteraard liet Patricia hier niks over 
los. Ook Femke heeft uiteindelijk toch een balletje opgegooid bij 
haar zus Marieke, die daar nogal verbaasd op reageerde en het 
afwimpelde met: “Die kaart hebben vast alleen de meiden gehad 
die in de zorg werken om vast vrij te vragen”.  Op zich een goed 
antwoord, maar toch ontstonden er twijfels of Marieke haar zus 
Femke erin zou hebben geluisd. De avond voor de onthulling 
hebben Femke en Vera het Marieke nog moeilijk gemaakt door 
te praten over de ontvangen post in haar bijzijn. Femke had haar 
verdenking op Vera toen ook nog vrij hoog staan en het kon ook 
zomaar zijn dat Vera de kaart niet ontvangen, maar verstuurd zou 
hebben... Ingewikkeld allemaal! 

Geen één feestje gaat voorbij zonder met elkaar te verzamelen. Je 
moet toch wel van goede huize komen om hier niet bij aanwezig 
te zijn. Met de taak van Patricia komt zij daar al snel vanaf, zij 
moet de hofdames ongezien naar Gabriëls brengen. Marieke 
gaf aan geen enkele andere zaterdag vrij te hebben gehad om 
tegels uit te zoeken voor het nieuwe huis en moest hierom echt 
vandaag nog met Sander voor op pad. Leuk geprobeerd maar 
de meiden onderling kregen toch meer bedenkingen over hun 
afwezigheid. Gelukkig hadden Patricia en Marieke toch nog 
wat vertrouwen gewonnen binnen onze vriendengroep, zo viel 
het kwartje bij Bien en Ang een stuk later: “Hé, denken jullie 
dat Patries en Mariek het zijn?” Zullen we ze eens vragen waar 
ze blijven? Bellen misschien? Ondertussen werden we even 
afgeleid door wat Raadsleden die onder de modder zaten en als 
hondjes bedelden om een droog pak. Direct schoten wij te hulp 
met pakken rijst voor de telefoons, munten wassen, schoenen 
poetsen en steken bagger vrij maken. Toen de meeste schade 
hersteld was besloten we dat we de nog afwezige Patricia en 
Marieke maar eens moesten gaan videobellen. Hier en daar werd 
nog gezegd “Kunnen we dat wel maken?”, “Ja hoor, dan weten 
we het in ieder geval zeker!”. Zo gezegd, zo gedaan, er kwam 
nog een spraakmemo omdat Marieke niet kon opnemen, maar 
hier zaten wat haken en ogen aan… Na nog wat pogingen werd 
de druk voor de meiden te hoog en was het makkelijker om te 
ontwijken in plaats van nog een leugentje voor eigen bestwil... 

JAHOOR…. dit kan niet meer missen!! Onze bitches worden dit 
jaar hofdames!!
Vol enthousiasme vertrokken de overgebleven meiden richting 
het plein. Toch nog even goed om je heen kijken of je een van die 
meiden toevallig niet rond ziet lopen. En wie zal dan de Prins zijn? 
De onthulling naderde en elke hint die volgde hoorde je ons iets 
harder juichen en gillen, JAAAAA!! Madelon kwam net ervoor met 
een nieuwe lading bier aan, wat binnen 1 seconde ook weer door 
de lucht vloog doordat we met elkaar aan het springen waren. 
Daar staan ze dan, onze meiden, Patries & Mariek! En wat zagen 
ze er fantastisch uit!! Dat wordt SLETTEN dit jaar!! En daar volgde 
de onthulling van de Prins: “Prins Koppie de 1ste”, dit voorspelde 
een fantastisch jaar!! 

Om dit carnavalsjaar naar een hoger niveau te tillen was het 
motto van dit stel al gauw duidelijk: ‘Wij gaan voor GOUD’ en daar 
hadden de vrienden van de Prins en hofdames ook helemaal zin in. 
Zo gingen wij met zijn allen mee met het Lattenbrekersweekend, 
eind maart, seizoenafsluiting, groene afdalingen maar GOUDEN 
après-ski. Een goud maar fout trainingspak werd aangeschaft 
om de meiden en de Prins te verassen door middel van een 
act. Een medley met nummers waarin GOUD voor kwam werd 
uitgevoerd. Stefan en Levi als Suzan&Freek met ‘Goud’, Bart als 
hond en Damon als blinde op zoek naar zijn ‘Golden Retriever’, 
Martijn als trucker net als Jeroen en als klap op de vuurpijl ‘Wij 
gaan voor goud’ van Joel Beukers, waarbij iedereen een scoopie 
eiwitpoeder mocht ontvangen van de rest van de vrienden. Wat 
is er gelachen met de voorbereidingen en wat deden de Prins en 
hofdames leuk mee. Een GOUD koppel. Zo is gebleken.
Daar bleef het jaar niet bij. De geruchten gingen al een tijd over 
‘zomercarnaval’.. Maar zou het dan echt… Zou de burgemeester 
dat doen? En of die zomercarnaval er kwam. Het eerste weekend 
van juni mochten onze vriendinnen schitteren in hun mooie 
jurken. Heerlijk weer, maar toch een gemis van de meiden op 
onze eigen kar. Wij hebben enorm genoten van dit jaar en wat zijn 
we super trots op onze meiden!! We blijven voorlopig nog even 
nagenieten met al die heerlijke herinneringen! 

Liefs de vriendinnen van de hoffies,
Maura, Sabien, Vera, Angie, Madelon, Fien & Femke 

INKLINKEN PRINS & HOFDAMES
DAT WORDT SLETTEN
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Het begon allemaal met de verkiezing in de klas. Ik wilde heeeel 
graag Jeugdprins worden. Toen juf Sandra mijn naam uit de 
steek haalde, was ik heel blij. Dezelfde avond kwam Oktilde mijn 
pak brengen en kon ik met de steek op naar een carnavalsfeestje 
bij de scouting. 
 
Bij de onthulling van de Prins en hofdames mocht ik voor het 
eerst het podium op. Ik vond het hartstikke spannend. Toen 
werden Prins Koppie en hofdames Marieke en Patricia bekend 
gemaakt. Ik was erg verrast. Het feestje op het plein was leuk. 
 
Het volgende feestje was jongerencarnaval. Dat was één van de 
leukste feestjes van dit carnavalsjaar. Toen hebben we als groep 
8 voor het eerst opgetreden met onze dans. Ik heb ook nog op de 
bar gedanst. Toen ik naar huis ging was ik kapot en was ik mijn 
stem kwijt.
 
Bij Reedeurp on Stage hebben we foto’s gemaakt, heb ik alle 
dansmariekes van Reedeurp en de Krooshappers zien optreden 
en mochten we zelf ook nog onze dans doen. 
 
Op school hebben we ook nog carnaval gevierd. De Prins en 
de hofdames waren daar ook bij. We hebben met alle kinderen 
polonaise gelopen door de school. De Prins en hofdames hebben 
aan alle kinderen nog een dans geleerd. En jullie raden het al, 
groep 8 mocht ook nog dansen. Er was ook nog een open podium 
voor wie nog een optreden wilde geven. Verder hebben we nog 
verschillende spelletjes gedaan. 
 
En toen was het tijd om de groep 8 kar te schilderen. Ons thema 
was Disney. We hebben allemaal figuren getekend. Hij was heel 
mooi geworden. 
 

Zomercarnaval
Het was anders dan de andere jaren, want door corona was het 
niet zeker of de carnaval wel door zou gaan. Toen we hoorden 
dat de carnaval niet doorging in de winter vonden we dat erg 
jammer, maar toen we hoorden dat het zomercarnaval zou 
worden waren we zo blij! Niet normaal! Wij wilden allebei zo 
graag  jeugdhofdame worden!

Wie worden de Jeugdhofdames?
Oktilde kwam de klas in met twee hoeden, een roze en een 
blauwe, hier zaten de lootjes in. Juf Sandra was in de klas, omdat 
onze eigen juf een belangrijke afspraak had. Juf Sandra haalde 
een lootje uit de roze hoed voor de eerste jeugdhofdame. En dat 
was Laura! Hierna gingen ze de Jeugdprins kiezen. Dat werd 
Ties! Hij was echt mega blij! Daarna kwam het tweede lootje uit 
de roze hoed. Dat was Lieke! We waren zo blij. Toen hebben we 
een rondje polonaise door de school gedaan.

Jurken kopen
We gingen met onze moeders naar Leiden om jurken te passen. 
We hadden op het internet een mooie groene jurk gezien. We 
dachten: die gaat het worden, maar toen we hem in het echt 
zagen, vonden we hem niet zo mooi. Toen zagen we een roze jurk 
met glitters. We dachten: dit wordt hem echt. En dat werd hem 
ook. Daarna gingen we schoenen kopen. We hebben gekozen 
voor witte simpele sneakers, want daar kan je langer op lopen.

Jongerencarnaval
We gingen eerst met alle dansgroepen eten. Daarna hadden we 
een gezellige avond met elkaar. We hebben zelfs op de bar staan 
dansen. Ook hebben we de groep 8 dans gedaan. We konden de 
dag erna bijna niet meer lopen omdat we zo gefeest hadden.

Eindelijk was het dan zover: de optocht! We verzamelden bij 
Mathot. Na de opening vertrokken we. We hebben op de kar een 
goed feestje gebouwd met z’n allen. Onderweg kregen we lekkere 
worst van Van Meurs en heerlijke cake van de moeder van Jack. 
Op het dorp mocht ik samen met de hofdames Laura & Lieke de 
prijsuitreiking doen van de jeugdoptocht. Daarna was het tijd voor 
het kindercarnaval in het scoutinggebouw. We hebben spelletjes 
gedaan, de groep 8 dans en ik mocht ook nog aan het rad draaien. 
De eerste keer draaide ik mijn eigen nummer, maar ik heb de 
prijs weggegeven. Na kindercarnaval ben ik teruggegaan naar 
het plein. Daar was een heel gezellig feestje. Ik heb veel gedanst 
op het podium, ook met hofdames Marieke en Patricia. 
 
Mijn laatste dag als Jeugdprins begon bij de carnavalsmis. Ik 
mocht voorop lopen de kerk in, maar wel zo langzaam als een 
slak. Na de mis was het gezinscarnaval. Daar hebben we voor de 
allerlaatste keer de dans gedaan en ben ik afgetreden. 
 
Ik vond het erg leuk om Jeugdprins te zijn. Dit is en blijft het 
leukste carnavalsjaar ever! 
 
Ik wil Oktilde, Maaike, Esther, de hoffies Laura & Lieke, en 
natuurlijk Prins Koppie en hofdames Patricia en Marieke 
bedanken voor dit amazing carnavalsjaar! Alaaf! 
 

Reedeurp on Stage
Op zondag was er Reedeurp on Stage. We spraken weer vroeg bij 
elkaar af om weer in onze mooie jurk te verschijnen die middag. 
We hadden die middag ook een  fotoshoot met onze gezinnen. Wij 
moesten Ties optillen voor een foto, maar dat ging helemaal mis. 
Het was heel grappig. We hebben ook hier weer de groep 8 dans 
laten zien. 

Optocht 
We gingen met heel groep 8 op onze zelf geverfde kar. Het 
was mega gezellig! Daarna was het nog een groot feest bij de 
kindercarnaval. Waar we nog een paar keer onze groep 8 dans 
hebben laten zien. Onze groep 8 dans was op het liedje Thunder. 
De kindercarnaval was dit jaar in het scoutinggebouw. Nadat 
het daar was afgelopen, gingen we naar het plein. Hier hebben 
we nog gedanst op de vrachtwagen. Het was 1 groot feest. In de 
avond hebben we op het plein patat gegeten. 

Kerkmis en gezinscarnaval
’s Ochtends gingen we weer vroeg naar elkaar toe. We moesten 
ons weer mooi maken voor de laatste carnavalsdag. We gingen 
met elkaar naar de kerkmis. Hier gingen we een gedichtje 
voorlezen. Laura was heel erg schor. De hele kerk moest daar om 
lachen. Daarna gingen we naar Amicitia voor ons laatste feestje 
als hofdames. Hier hebben we het nog erg leuk gehad. Aan het 
einde van de middag zijn we afgetreden als Jeugdhofdames 
en kregen wij een presentje. Super leuk!! We hebben een 
fantastische tijd gehad.  

JEUGDPRINS
LAUKENS DE 2E

JEUGDHOFDAMES
LAURA & LIEKE
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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
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JONGERENCARNAVAL
 WAT WIL JE LATER WORDEN?

Na twee jaar was het eindelijk weer zover, jongerencarnaval, 
het feest voor alle kinderen vanaf groep 7 tot en met 15 jaar. 
Dit jaar was het thema ‘wat wil je later worden’. Iedereen had 
zijn best gedaan om verkleed te komen in hun toekomstige zelf, 
want ook dit jaar was er weer een prijs te winnen voor de beste 
outfit. De winnaars waren Amber, verkleed als kunstenares en 
Mees, verkleed als kippenboer. 

Ook dit jaar waren er gave optredens, zo deden de Vonkjes 
hun showdans en de Jeugdraad met Jyepeugdprins Laukens 
de 2e en zijn hofdames Laura en Lieke hadden ook een dans 
voorbereid. Uiteraard waren Prins Koppie van Reedeurp de 
1e en hofdames Marieke en Patricia er ook bij om het feest 
compleet te maken.  
Daarnaast is er een liedjesspel, gepresenteerd door de Prins 
en hofdames, gespeeld waarbij er geraden moest worden wat 
de titel van een doorgespoeld liedje was. Uiteraard is er ook 
weer veel polonaise gelopen en op de bar gedanst. 

Om 23:30 was het alweer tijd voor de allerlaatste polonaise 
en werden de feestvierders opgehaald. Het was weer een 
geslaagde avond, mede dankzij DJ Yorick. We kijken nu alweer 
uit naar volgend jaar!

Voor u een uitdaging?
Voor ons een koud kunstje!

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

Totale renovatie 
van uw badkamer?

Wij staan voor u klaar!

Kwaliteit en vakmanschap

 

   FYSIOTHERAPIE    OEDEEMTHERAPIE  VOETREFLEXZONETHERAPIE  ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE    

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

REEDEURP
ON STAGE

Op 20 maart was het dan eindelijk zover: ‘Reedeurp On Stage 
2022’. Na een raar jaar stonden alle dansmariekes te popelen 
om eindelijk hun familie en vrienden de dansen te laten zien 
waar ze zo lang voor hadden getraind. Echter, zij waren niet 
de enige talenten die op die dag op het podium van Amicitia 
verschenen. De dansgroepen van de Krooshappers waren 
speciaal voor deze editie overgekomen vanuit Boskoop. Zij 
werden uiteraard aangemoedigd door de Boskoopse Jeugdprins 
en Jeugdhofdames. Naast ons eigen Prinselijk trio waren ook 
onze eigen Jeugdprins en -hofdames en hun Raad aanwezig om 
hun eigen dans te tonen.

De middag werd afgetrapt met een groepsdans van onze eigen 
dansmariekes. Een speciaal optreden, waarbij de Twinkels, 
Sterren en Vlammen gezamenlijk zorgden voor een spectaculair 
dansoptreden. De rest van de middag waren er diverse dansen 
te laten zien. Vele garde- en showdansen waren te zien op 
het podium. Allen kregen van een speciale jury, bestaande 
uit de Prinsenparen, aan het einde van hun dans een lovende 
beoordeling. Onze eigen Prins en hofdames hadden een 
heus spel voorbereid genaamd ‘Goud of Fout?’, waarbij er 
verschillende stellingen werden voorgelezen. Het publiek had 
een bordje gekregen welke aan de ene kant rood en aan de 
andere kant goud was. Met het bordje moesten zij aangeven of 
de de stelling goud (waar) of fout was. Drie dansmariekes gingen 
er met de winst vandoor: zij namen een prachtig prijzenpakket 
in ontvangst. In de pauze werd er een loterij gehouden, waarbij 
eveneens fantastische prijzen te winnen waren. Na de pauze was 
er ook nog tijd voor de Prins en hofdames van de Krooshappers 
om te vertellen hoe het carnavalsweekend in Boskoop er aan toe 
ging. Toen iedere dansgroep al zijn dansen had laten zien, werd 
de geslaagde middag afgesloten met een minidisco voor alle 
kinderen die aanwezig waren.

Al met al was het een fantastische middag en is het feest 
driedubbel ingehaald. Ook bedanken wij de Krooshappers voor 
hun gezelligheid en hopen we ze in de toekomst nog vaker te 
mogen ontvangen.
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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

Op woensdag 30 maart vertrok de bus weer naar het mooie 
Westendorf. Een paar maanden later dan we gewend zijn, 
maar na twee jaar geen Lattenbrekers mocht dat de pret zeker 
niet drukken. Nog voor we Reeuwijk hadden verlaten stonden 
de tafeltjes al in het gangpad en werden de eerste blikjes 
opengetrokken. Ondertussen werd er genoten van een hele berg 
moppen, verzorgd door de vele jonge, nieuwe Lattenbrekers. De 
biertjes werden tijdelijk ingeruild voor een heerlijke delicatesse, 
vers van de boerderij van familie de Wit. Langzaam vielen de 
oogjes dicht en werden we de volgende ochtend wakker in een 
niet wit, maar groen Westendorf.  

Boordevol energie door het verrukkelijke ontbijt werd de tocht 
naar de enige open skilift ingezet. Na wat lekkere uurtjes op de 
latten (of zoals Mitchell Spa in de banaan) mocht eindelijk het 
après-skiën beginnen. In plaats van in de Karatbar, barstte het 
Tirolerfeest dit jaar los in Gerry’s Inn. De sfeer zat er meteen 
lekker in, met een artiest die iedereen op de tafels kreeg. We 
waren nog lang niet klaar met feesten, dus zetten we het feest 
door in het hotel, waar ondertussen de schnitzels voorgeschoteld 
werden.

Vrijdagochtend werden lootjes getrokken om duo’s te creëren 
voor een talentvol avondprogramma. De duo’s hadden de hele 
dag de tijd om op de piste te repeteren. Niemand die hier last van 
had, want de Lattenbrekers waren vrijdag namelijk de enige in 
het gebied! Iedereen schrok dan ook, toen er wéér een banaan 
langskwam. Je gelooft het bijna niet, maar het was dezelfde 
pechvogel als de dag ervoor. Dit mocht de pret niet drukken, want 
in Gerry’s Inn stond een fantastisch optreden op ons te wachten. 
De vrienden van de Prins en hofdames kwamen met een medley 
van goud. Nu was het aan de duo’s van vanochtend om dit te 
overtreffen met hun duetten. Voor velen was dit het einde van 
de avond, maar een aantal echte die hards hebben nog even een 
bezoek gebracht aan de Irish pub.

Voor zowel de Lattenbrekers als de plaatselijke bevolking, was 
op zaterdag de laatste skidag van het seizoen aangebroken. De 
liefhebbers konden nog een dagje skiën en de rest kon heerlijk 
vertoeven in een hutje met livemuziek. Ook onze eigen Koos pakte 
zijn moment met de saxofoon. Wat hij echter niet wist, was dat 
de sleeploeg zijn optreden probeerde te dwarsbomen door een 
zakdoek in de saxofoon te stoppen. Ondanks zijn rood aangelopen 
hoofd, werd hij aan het eind met een daverend applaus onthaald. 
Na nog een gezellige avond in Gerry’s Inn was het helaas alweer 
tijd om aan de tocht naar Reedeurp te beginnen. Wie verwachtte 
lekker te kunnen slapen werd toch nog een paar uurtjes wakker 
gehouden door de ene na de andere onafgemaakte mop van Bart 
Streng. Aangekomen in Reeuwijk hebben we genoten van een 
welverzorgd ontbijtje bij Happz.

Van al deze gezelligheid van de afgelopen dagen konden we 
geen genoeg krijgen, dus de reünie op 1 mei bij Mathot was erg 
welkom. Hier hebben we genoten van alle verhalen en de foto’s 
nog eens bewonderd. 

Prins Koppie en hofdames Marieke en Patricia, Diederik, Nick en 
Marco, onwijs bedankt voor dit geweldige avontuur!!

LATTENBREKERS
WESTENDORF
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De laatste schroeven zaten net in het nieuwe dak van onze 
schuur, toen op 13 mei het dak eraf ging tijdens het ALV-fuifje! 
Het principe van een ALV (Algemene Leden Vergadering) is niet 
nieuw, maar dit jaar wél in een nieuw jasje gestoken en op een 
nieuwe locatie!

Er gingen een aantal gezellige voorbereidingsavondjes aan 
vooraf. De, toch wel onuitputtelijke, caravan van de buitenfeest-
op-locatie-commissie kwam het terrein op. Alles wat je nodig 
hebt (en ook zeker wat je niet nodig hebt) vind je in díe caravan. 

Versiering, een zeilbootbar en een heuse DJ mét discobal: zo 
werd onze opslagloods omgetoverd tot een heuse feestlocatie!
De avond zelf begon met de belangrijke cijfers van de vereniging, 
die keurig verwoord werden door de penningmeester. De ALV 
werd kort gehouden, dus over de conclusie kunnen we ook kort 
zijn: de Reedeurpenarren hebben een bloeiende vereniging! 

Daarna ging het fuifje van start. In no-time wemelde het van de 
‘goud en fout verkleedcreaties’. Toen de stemming er goed in 
zat, kwam er nog een spetterend optreden van de families van 
de Prins en hofdames. In verschillende carnavalsoutfits werd er 
gedanst op ‘Jonge dame, zeg waar is dat fuifje’. Hoogtevrees of 
geen hoogtevrees, met de zolder als podium stond iedereen goed 
in de spotlights. 

Inmiddels stond de oprit vol met fietsen en werd er veelvuldig 
geschitterd op de dansvloer. Uiteraard werd er ook genoeg 
bijgepraat, want jeetje: wat had iedereen dit gemist de afgelopen 
tijd! Het was een top fuifje! 

En de volgende ochtend werd alles alweer vroeg aan kant 
gemaakt. Vele handen maken licht werk en zo stond begin van de 
middag alweer de trekker in de schuur, waar een paar uur eerder 
nog volop gefeest werd. 

Wat was het gezellig! Wat was het goed geregeld!

Prins en hoffies en iedereen die geholpen heeft: GOUD gedaan! 
Bedankt voor dit leuke feest!

ALV FUIFJE

ALLES OP MAAT GEMAAKT 

www.jeroenvan
leeuwen.nl

LAS & REPARATIEBEDRIJF

www.mvlmetaalwerken.nl

PROUD TO BE FOUTKwalitaria Miereakker
Miereakker 30B • Reeuwijk • 0182 769 249

1,50

1,50
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KINDERCARNAVAL
IN ZOMERSE SFEREN

Na twee jaar geen kindercarnaval mochten we eindelijk weer! Dit 
jaar geen gewoon kindercarnaval, maar zomerkindercarnaval. En 
omdat wij al mooi weer hadden voorspeld, werd kindercarnaval op 
het scoutingterrein in en rond het gebouw De Opkomst op het dorp 
gehouden. Wat fijn dat we dit zo konden regelen als verenigingen 
onder elkaar, want hoe leuk is het als je buitenactiviteiten kan 
doen en kan kliederen met water.
Na de ietwat verregende optocht, brak het zonnetje tijdens 
kindercarnaval helemaal door. Wat hebben de ruim 140 kinderen 
genoten van de 19 verschillende spelletjes.

Ook als vereniging willen we verduurzamen. Daarom hebben we 
dit jaar afscheid genomen van de welbekende plastic tasjes. De 
kids werden dit jaar verwelkomd met kleurige stoffen rugtasjes 
waaraan de spelkaart was geknoopt. Toen om 15.00 uur het hek 
open ging, was het dan ook dringen geblazen om zo snel mogelijk 
te starten met de spellen. Naast leuke kleine prijsjes, is er 
uiteraard ook veel snoep verzameld in de tassen door het doen 
van de spellen, alles voor de kids!

Traditionele spellen als de mysterykast, de grabbelton en 
touwtjetrekken blijven altijd leuk. Wie herinnert zich het niet? 
Maar ieder jaar worden er ook wat spellen rondom de Prins 
bedacht. Prins Koppie...Wat gaan we daar nu weer op verzinnen? 
De creatieve breinen binnen de commissie bedachten al snel het 
koppiespel, waarbij geraden moest worden hoeveel dropkoppies 
er in de pot zitten. Ook Pimp de Prins, geblinddoekt het gezicht 
van de Prins voorzien van mond, neus, ogen etc. werd bedacht 
en zelf gemaakt. Het spel ‘Raden Maar’, was de leukste naam 
verzinnen voor twee leuke knuffel (smiley) koppies.

Vanwege het zonnige weer werd het chippie vangen vervangen 
door ijs vangen. En bij ‘Spuit Hem Eraf’, werd met waterpistolen 
de bekers van de tafel gespoten.
Er werd weer volop geschminkt, limonade getapt bij de 
limonadekoe, gekleurd en foto’s gemaakt met vriendjes of 
vriendinnetjes bij het fotomomentje. Jeugdprins Laukens de 
2e en zijn hofdames Lieke en Laura hebben samen met hun 
Jeugdraad uit groep 8 de mooie dans vertoond, waarna de 
polonaise nog even werd ingezet in afwachting van Prins Koppie 
en zijn hofdames Marieke en Patricia.

Zij moesten namelijk de prijzen overhandigen aan de 
spelwinnaars, deze waren als volgt: Annabel van Leeuwen heeft 
een van de smiley knuffels de naam Alaaf gegeven.
Vera Streng heeft de andere smiley knuffel gewonnen met de 
naam Gigel. De pot vol drop koppies werd gewonnen door Kai 
Glansdorp, hij zat met zijn 407 het dichtst bij de 399 koppies die 
in de pot zaten.

Vervolgens haalden Prins Koppie en hofdames Marieke en 
Patricia één voor één een naam uit de hoge hoed: Fiene van 
Os, Julia van Leeuwen, Jordy van Leeuwen en Dean Besselink 
waren de gelukkigen en mogen met een vriendje, vriendinnetje, 
papa of mama gezellig bij Prins Koppie en zijn hofdames eten. 
Dit was voor de Prins en zijn hofdames uiteraard ook een grote 
verrassing!

Als afsluiting van de gezellige middag mag het rad niet  
ontbreken. Alle kids hadden op hun spelkaart een nummer staan 
en Prins Koppie en Prins Laukens de 2e hebben verschillende kids 
blij gemaakt met een leuk prijzenpakket. Prijswinnaars allemaal 
gefeliciteerd! Wij kijken terug op een zonnig kindercarnaval. Dit 
zou niet mogelijk geweest zijn door de hulp van enthousiaste 
moeders en brugpiepers! We kunnen altijd meer hulp gebruiken 
dus zet kindercarnaval 2023 alvast in de agenda en kom gezellig 
helpen. Ook vaders zijn natuurlijk van harte welkom!

Dit jaar nemen we afscheid van Germa, bedankt voor je creatieve 
inzet binnen de commissie.

RVC ‘33 wenst iedereen een 
sportief carnavalsseizoen toe!

Wesley Reijn

0683600262
info@reijninstallatie.nl

Een aanbouw voor een
langere polonaise?

Een nieuw bedrijfspand voor
het volgende schuurfeest?

Een geschikte woning voor 
het nachtelijke eitje-bakken?



KINDEROPTOCHT



PRIJSWINNAARS OPTOCHT

LANGS DE KANT VAN DE WEG
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OPROEP
Heeft jouw groep weinig 

tijd om te verven? 
Ik verf met veel plezier 

jullie wieldoppen, borden 
of andere attributen!

OPTOCHT
WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?

Het hoogtepunt van het carnavalsseizoen is ieder jaar, hoe kan 
het ook anders, de optocht. Waar de groepen zich de weken 
daarvoor vooral bezighouden met het leggen van de laatste 
hand aan hun prachtige karren, zorgt de optochtcommissie 
ervoor dat alles soepel verloopt – en deze voorbereidingen 
beginnen al maanden van tevoren. Tijd om hen eens in het 
zonnetje te zetten, en hen aan het woord te laten over hoe 
Reedeurps’ grootste evenement georganiseerd wordt. 

Welke taken horen er bij de optochtcommissie? 

“De allerbelangrijkste taak die we hebben is het aanvragen van 
de vergunning, waar we zo’n vier maanden van tevoren mee 
beginnen. Maar ook daarna moet er nog van alles gebeuren: 
van het regelen van verkeersregelaars voor verschillende 
punten in de optocht waar we regulier verkeer tegenkomen tot 
besprekingen met de gemeente over lastige punten op de route. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afrit van de A12, die niet vast 
mag lopen wanneer de optocht over de Randweg gaat. Bovendien 
zorgen we ervoor dat er van tevoren nog een aantal takken van 
bomen worden gezaagd die anders in de weg zouden hangen - we 
willen natuurlijk niet dat die prachtige karren beschadigd worden 
of een gevaar vormen voor de deelnemers. En ook belangrijk: we 
hangen op verschillende punten spandoeken om aan te kondigen 
dat de optocht eraan komt: zo weet iedereen wat hen dit leuke 
weekend te wachten staat.” 

Hoe ziet de week van de optocht er voor jullie uit? 

“Een week voor de optocht doen we een rondje langs de karren 
om te kijken of alles veilig gebouwd is en of de essentiële dingen 
die nodig zijn om mee te mogen rijden in de optocht, zoals een 
brandblusser, aanwezig zijn. Dan worden ook de WC-karren 
geregeld die meerijden. Wanneer de optocht bijna begint worden 
er briefjes onder de ruitenwissers van de auto’s gedaan die 
in de weg staan, en dit gaat voornamelijk om de auto’s in de 
nieuwbouw. Op vrijdagavond plaatsen we hekken op kruispunten 
waar we langs komen, zodat de weg afgezet kan worden. De 
podiumwagen wordt geregeld en er wordt gezorgd dat deze van 
Edelman naar het dorp gereden wordt. Na de optocht regelen we 
dat er bij Harry Verkleij een bak staat waar het afval van de karren 
gebracht kan worden, en wij zorgen ervoor dat dit soepel verloopt. 
De veegmachine die op maandag het dorp schoon veegt wordt 
afgehandeld met de gemeente en met een grote groep lopen we 
het plein bij Vergeer en de Dorpsweg na. Fantastisch dat deze 
vrijwilligers altijd klaar staan om te helpen! En niet te vergeten: 

verkeersregelaars Jeroen en Wiro en de veegploeg die achter de 
optocht aanrijdt verdienen natuurlijk ook een bedankje!” 

Hoe kijken jullie terug op dit afgelopen zomercarnaval? 

“Het was een groot succes! Er waren 41 groepen die meededen 
aan de grote optocht, waaronder ook loopgroepen, en we telden 
in totaal bijna zeshonderd deelnemers. De kinderoptocht was 
dit jaar ook een feestje, en de kids hebben ontzettend hun best 
gedaan om prachtige creaties neer te zetten. Maar dit alles is 
natuurlijk niet mogelijk zonder alle fantastische vrijwilligers. 
Iedereen die helpt bij de optocht… Het zijn er ontelbaar veel, en 
zonder hen zou het carnaval in Reedeurp nooit zo’n groot succes 
kunnen zijn.”

De optochtcommissie, 
Angela de Wit, Bart van Veen, Charles Stoopman, Daan van de 
Wolf, Daan van Leeuwen, Dennis den Hartog, Fleur Ijpelaar, Roel 
Streng, Sanne Verkleij en Wouter van Zoest

Erik Oudendag
Van Goghstraat 63 
2811 VZ Reeuwijk
0182-394317
sarioudendag@live.nl

BEDANKT & 
TOT VOLGEND 

JAAR!
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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!

KERKVIERING
ONGELOFELIJK

Het thema van de carnavalsmis dit jaar was ‘Geloof jij het?’. Op 
onze carnavalskar was het thema zoals altijd duidelijk zichtbaar, 
en om voor eens en voor altijd zekerheid te krijgen werd een 
ludieke peiling uitgevoerd bij de vele toeschouwers langs de 
carnavalsoptocht. Als ware enquêteurs liepen we mee om de 
opinie van ons Reedeurp te peilen. Deze toeschouwers werden 
vervolgens uitgenodigd om op zondag 5 juni om 13:00 uur de 
uitslag van de opiniepeiling bij te wonen. Want de uitslag kon nog 
wel eens verrassend worden. 

De kerk was zoals altijd goed gevuld met carnavalsvierders en 
iedereen was uitbundig verkleed en benieuwd naar de muziek 
en de boodschap. Met zang van ons mannenkoor, de twinkels en 
de sterren werd het een vrolijke viering, waarbij we de mensen 
graag wilden prikkelen met vragen over twijfel en geloven anno 
2022. En deze boodschap kwam aan. Want als we eerlijk zijn... 
Twijfelen doen we allemaal wel eens, toch? Gelukkig zijn we 
daarmee in goed gezelschap: ook Thomas twijfelde al. Pastor 
Lijesen heeft ons op het hart gedrukt dat we gerust mogen zijn. 
We lijken allemaal op Thomas die het smeulende vuurtje niet 
wilde laten doven. Dat laat Reeuwijk zien, bijvoorbeeld in hoe we 
ons inzetten voor elkaar. 

Ondersteund door blaaskapel De Uitblazers schroomde de Prins 
niet om zijn stem te laten horen, en een echt Reeuwijks lied werd 
dit jaar ook weer opgenomen. Gelukkig kon Tanneke ons tijdens 
de viering uitslag geven over de gehouden enquête, en zo weten 
we nu dat Reeuwijk zich een echte geloofsgemeenschap mag 
noemen. 

Tevreden kunnen wij terugkijken op een mooie viering, en staan 
wij weer in de startblokken voor een nog mooiere viering in 
februari. 

“Geloof 
jij 

het?”
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ZONDAGMIDDAG
GEZINSCARNAVAL

Om twee uur gingen de deuren van de zaal open en kwamen er 
al wat carnavalsvierders binnen. Toen de carnavalsviering in de 
kerk afgelopen was, liep de zaal snel vol en was het gelijk een 
gezellige boel. Bij binnenkomst stond er voor iedereen koffie en 
broodjes klaar en voor de kinderen limonade. De bijpassende 
muziek werd dit jaar door DJ Jordy van Oostwaard verzorgd, wat 
een feest! 

Zoals ieder jaar was er voor de kleinste Reedeurpenarren een 
ruimte vrij gemaakt voor het podium waar ze lekker konden 
dansen en spelen, en daar werd volop gebruik van gemaakt. 
Bovendien konden de kinderen zich laten schminken en zelfs 
tatoeages laten plaatsen, was er een ijskraam aanwezig waar 
iedereen kon genieten van een overheerlijk schepijsje – zelfs de 
ouders werden getrakteerd op deze zomerse lekkernij – en het 
feest was natuurlijk niet compleet zonder chips en een snoepje 
voor de kids. 

Oud-President Daan van der Wolf opende de middag rond drie uur. 
Geweldig om te zien wat een drukte het was in de zaal. Toen was 
het de eer aan Jeugdprins Laukens de 2e en zijn hofdames Laura 
en Lieke om met de Raad van Elf naar voren te komen, waarna ze 
nog eenmaal hun fantastische dans lieten zien. Daarna haalden 
de hofdames alle dansgroepen op die een gezamenlijke dans 
hadden ingestudeerd. Prins Koppie en zijn hoffies probeerden dit 
nog mee te dansen, maar dat bleek nog een hele uitdaging. 

Na een tijdje van dansen en hossen mochten de kinderen een 
stopdans doen: wanneer de muziek stopt, moet iedereen zo stil 
mogelijk staan. De beide Prinsen waren de jury en beloonden de 
winnaars met een gigantische chocolademedaille. 

Aan het eind van de middag werden de Jeugdprins en hofdames 
opnieuw naar voren geroepen. Voor hen zat het erop. Prins 
Laukens de 2e leverde zijn steek en staf in en kreeg samen 
met zijn hofdames nog eenmaal een daverend applaus. Als 
aandenken kregen zij twee mooie ingelijste foto’s. Daan kondigde 
het einde van de middag aan, met als afsluiter een optreden van 
Prins Koppie en zijn hofdames Patricia en Marieke. Vele kinderen 
deden met ze mee.

Bij het verlaten van Amicitia kregen alle kinderen een muntje 
om ‘een bal te draaien’ uit de ballenautomaat en dit bleek een 
groot succes. Kortom: het was weer een ontzettend gezellige en 
geslaagde zondagmiddag. Tot volgend jaar allemaal!

Ja ja! Eindelijk mochten we weer! Na twee jaar lang testen, 
quarantaine en barantaine, konden we eindelijk weer een leuk 
feestje neerzetten met de Dinsdagmiddagcommissie. Dit jaar 
niet zoals gewoonlijk op dinsdag-, maar op zondagmiddag. Voor 
ons als commissie wachtte dit jaar wel een nieuwe uitdaging. 
Normaal zijn er op dinsdagmiddag zo’n 100 à 150 man, maar dit 
jaar verwachtten we wel 300 man. Zo’n uitdaging gaat de DMC 
natuurlijk niet uit de weg en wat ons betreft was het een enorme 
knalfuif!

Na urenlang vergaderen (en biertjes drinken...We hadden elkaar 
tenslotte al zo lang niet gezien), zijn we tot het ‘Megapark’ thema  
gekomen. De DMC zou de DMC niet zijn als we de locatie en 
activiteiten niet strikt geheim zouden houden. Naarmate de datum 
dichterbij kwam, gonsde de geruchtenmachine van Reeuwijk-
Dorp, want waar zouden we toch naar toe gaan? Zondagmiddag 
rond de klok van half 3 stroomden door weer en wind de eerste 
feestende Reeuwijkers en Boskopers naar Vergeer Kaas, om 
vanaf daar met de bus te vertrekken naar het Megapark. De 
feestlocatie Hebe Center Holland in Hazerswoude-Dorp was 
voor de gelegenheid helemaal in het thema omgetoverd. De 
eerste bussen stroomden in rap tempo vol met de enthousiaste 
feestvierders. Waar gepland was dat de bus pas rond kwart voor 
3 zou vertrekken stond de eerste bus al om 14.40 uur bij het 
Megapark op de stoep. De DMC was nog niks vermoedend wat 
versiering aan het ophangen toen de eerste bezoekers binnen 
kwamen. Even snel schakelen, de bierpalen op tafel, Duitse 
vlaggen aan de muur, de heftruck in de hoek, de muziek aan en 
feesten maar! 

Veel feestgangers hadden al eerder een bezoekje gebracht 
aan het Megapark in Mallorca en dat was goed te zien aan alle 
fel gekleurde shirtjes die je daar krijgt bij de bestelling van 
een bierpaal. Op ons feest was weliswaar geen shirt te krijgen 
bij een liter bier maaaaarrrr...Als je geluk had kon je wel een 
prachtige zonnebril scoren bij onze Helmut (zonnebril verkoper 
in Mallorca). Nog bedankt daarvoor hè Jelle Vergeer, hopelijk zijn 
alle ducttape resten inmiddels van je gezicht af… 

DJ Raimster liet gezellige Duitse plaatjes door de speakers 
bonken, toen daar ineens één van de topartiesten uit het Megapark 
‘Ingho Ohne Flamingo’ voor onze neus stond. Hij stal de show 
met zijn zomerse outfit en eendenkop, wie o wie zou er toch in 
dat pak gezeten hebben? Als klap op de vuurpijl gaf look-a-like 
Marcelinno Wunderlich een optreden. Wat een topshow was dat. 
Dit kwam natuurlijk mede door de vloeiend Duitse aankondiging 
van Damon Verkleij. 

Gelukkig konden de Prins en zijn hoffies na gezinscarnaval ook 
nog even de tijd vinden om nog wat uurtjes mee te pakken in 
het Megapark paradijs. De hoffies vlogen al snel letterlijk door 
de zaal heen! Na een aantal uurtjes feest vertrokken de eerste 
bussen weer richting Reeuwijk-dorp, zodat we samen in de zaal 
nog even de zondag af konden sluiten. 

Wij willen iedereen die mee heeft geholpen om van de 
‘dinsdagmiddag op zondagmiddag’ een topfeest te maken, 
ontzettend bedanken! In het speciaal willen we de gastheren van 
Hebe Center Holland bedanken voor het gebruik van de prachtige 
locatie! De DMC heeft er onwijs van genoten en wij hopen jullie 
ook!
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MIDSUMMERNIGHT XL

“Alles heeft een einde en een worst wel 2” zongen De Zware 
Jongens in 2016. Een slechte carnavalshit maar een treffende 
titel voor dit stukje. Dit jaar even geen verhaaltje over hoe MSN 
dit jaar na 2 jaar corona weer tot stand kwam, maar een blik 
terug in de tijd. Even ouwe koeien uit de sloot halen, want na 18 
en 15 jaar stoppen Marko van Schie (Billy) en Bianca Mathot met 
de MSN-commissie. De redactie van de Reedeurper heeft ons 
daarom gevraagd om de beste en slechtste herinneringen op te 
halen van deze prachtige jaren.

De rood witte tent
Bij iedereen binnen Reeuwijk en ver daarbuiten is bekend dat 
MSN voor de deur staat wanneer ergens in de polder rondom 
Reeuwijk die rood witte tent staat. De eerste jaren hadden we 
nog niet het beproefde concept met de nu wereldberoemde 
rood witte MSN-tent. Als je met een mannetje of 15 bent, dan 
staat deze binnen een ochtendje. Voor we overgingen op de rood 
witte tent had Joost de Jong zelf een ronde tent laten maken. 
Het opbouwen van de tent alleen al, nam alle avonden van de 
week voor MSN in beslag. Wat hierbij ook niet mee hielp was dat 
je eerst een kar met hooibalen moest lossen voordat je de tent 
bij Joost uit de schuur kon halen. Op zaterdagmiddag stond de 
bewerkelijke maar zeer gezellige ronde tent uiteindelijk toch en 
werd het een fantastisch feest aan de kerkweg, met als klap op 
de vuurpijl het optreden van de Loco Loco Discoshow. Toen nog 
relatief onbekend, maar later stonden zij op Pinkpop en jaarlijks 
op de Zwarte Cross. Met hun foute dansjes en outfits kregen zij 
iedereen op de dansvloer. 

Middagspel
Bij MSN is het traditie om ’s middags met kleine groepjes 
verschillende spelletjes te doen. Dit was leuk voor de deelnemers 
maar er was weinig te zien voor het publiek. Om wat meer publiek 
te trekken besloten we om dit wat grootser aan te pakken. De 
grote successen waren Tobbedansen, Stef stuntpiloot, Mario 
Kart, Tour de France en Bommetje. Hoewel Manon van de Akker 
waarschijnlijk over de laatste een andere mening heeft, ze won de 
wedstrijd glasrijk maar kon ’s avonds bont en blauw een bezoek 
brengen aan het ziekenhuis door de klap op het water van ca. 10 
meter hoog (bedankt; Tasmanian Dennis en Vliegende frituurpan 
Roy). Al deze spellen werden vakkundig aan elkaar gepraat door 
onze presentatoren. Met name Ouwe en Antoine hebben dit jaren 
gedaan er zorgden er altijd voor dat er wat te lachen viel, al enige 
tijd zijn dit nu het vaste en net zo lachwekkende duo Jorge & 
Maurice.

Thema
Elk jaar bedenken we ook een thema waarin iedereen verkleed 
kan komen. Het jaar bij Hans Hoogeveen was het Thema 
Engeland. Je raadt het al, het begon toen we startten met de 
tent opzetten met regenen en het stopte pas op zondagavond na 
MSN. Dit was een jaar van hoogte en dieptepunten. Vrijdagavond 
zette de band Fragment de hele tent op zijn kop. De Highland 
games waren een succes en de doedelzakspeler die iedereen 
na 5 minuten al zat was, vond het zo gezellig dat hij gratis nog 
een uurtje door bleef spelen. ’s Middags kwam Arie Ribbens 
optreden (voor de jonge lezers die van: Hé jongens de obers 
hebben pauze… (Polonaise hollandaise) google maar even) maar 
de timing was niet helemaal perfect. De tent was nog half leeg en 
er waren slechts een stuk of 30 enthousiastelingen. De rest van 
de tent kwam niet echt los. Aan het einde van zijn optreden liep 
hij met plastic zakken om zijn schoenen door de plassen richting 
zijn veel te grote camper waar Raymon van Dijk en Rob Verweij 
net aan de inhoud van de koelkast begonnen waren en hij sprak 
de magische woorden: WAT EEN K*T FEEST! 

Nadat Arie weg was, reed A-snacks zijn patatwagen nog naast 
de rijplaten en hij moest weggesleept worden. Uiteindelijk werd 
het toch nog supergezellig in de tent. De volgende ochtend bleek 
dat we toch iets te enthousiast bier hadden ingekocht en we de 
nog een volle 1000 liter tank door alle regenval niet meer uit het 
land konden krijgen. We hebben toen met de hele commissie een 
minuut stilte gehouden en daarna de stop uit de tank getrokken 
zodat het bier de sloot in liep. 

Artiesten
Hierboven hebben we al een paar artiesten genoemd maar 
ook onvergetelijk was Jan Smit. We hadden iedereen doen 
geloven dat Jan Smit de avond zou openen om 20:00 uur dus 
de tent was uitverkocht en er stond om 19:00 uur rij vanaf de 
Randenburgseweg om de tent binnen te komen bij Harry. DJ 
Sandstorm was ook onvergetelijk maar dan op een andere 
manier, toch Koos…!? De vrijdagavond werd eerst minder 
bezocht dan de zaterdag. Daarom probeerden we met een artiest 
wat meer mensen te lokken. De DJ van de Skihut (Michelski) 
zette de tent op zijn kop (zijn er nog mensen die uit een melkpak 
drinken…) en Geen Stempel deelde allemaal lichtgevende staven 
uit dit zorgde voor veel sfeer en feest. DJ Jordy draaide jarenlang 
op de zaterdagavond, altijd garantie voor feest en speciaal voor 
Koos en Billy draaide hij dan ff 1 nummertje AC/DC, Metallica of 
Volbeat. 

Ook de eigen inbreng moet hier even genoemd worden. 
Bijvoorbeeld de fitness act van de Ballenbijters onder leiding 
van Marieke.live was hilarisch, de medley van heel veel 
Reedeurpers tijdens het 44-jarig bestaan trok heel veel publiek 
en waarschijnlijk vergeet ik er nu nog heel veel. 

Opbouw commissie
Een jaar later wilden we wat meer mensen betrekken bij het 
opbouwen en afbreken, daarom introduceerden wij “Camping 
het witte biggetje”. Achter bij de put van Johan Spruit ontstond de 
vrijdagavond voor MSN een heuse camping met tenten, caravans, 
een veewagen en zelfs een camper. Ook tijdens het weekend 
was het na het feestje nog erg gezellig rond het kampvuur en 
zondagochtend kon je je even opfrissen met een duik in de put. Er 
werd door de dames van de commissie voor een ontbijtje gezorgd 
met verse aardbeien en iedereen hielp met het opruimen van het 
terrein tot de laatste snipper confetti in een “scouting rijtje” was 
opgeruimd. Uit dit initiatief is de opbouwcommissie ontstaan. 
De opbouwcommissie bestaat uit mannen die geen zin hebben 
het hele jaar door allemaal vergaderingen te hebben, maar wel 
van aanpakken weten bij het op- en afbouwen van het feest. 
Tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen taak en is het opbouwen 
en afbreken een geoliede machine. Vooral het opruimen van de 
vlonderdelen van tent is bij iedereen favoriet… Het afgelopen 
jaar hebben zich 8 jonge gasten aangemeld. Zij kwamen een jaar 
stage lopen...Ze zijn allemaal geslaagd en voor de komende 18 
jaar vast gelegd ;-).

MIDSUMMERNIGHT
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GROTE
INHAAL

FEEST

UITKLINKEN

ONTHULLINGS
FEEST

Logo
Er wordt al jaren in de commissie gesproken over een logo, 
maar elk jaar is er genoeg te doen en vliegen de weken voorbij. 
Jaren verstreken zonder ‘echt” midsummernight logo, maar het 
zal jullie niet ontgaan zijn, dit jaar was het dan ein-de-lijk zover, 
Bianca ontwierp met input en wensen van de gehele commissie 
een logo, onze welbekende narrie, maar in zomerse sferen. 

Super commissie
Wij hebben het al die jaren super naar ons zin gehad in de MSN-
commissie, het is een superteam met heel veel enthousiaste 
mensen en veel jonge aanwas van vrijwilligers, er wordt hard 
gewerkt maar nog harder gelachen. En zeker niet alleen met de 
commissie maar alle vrijwilligers en bedrijven die dit fantastische 
feest elk jaar weer mogelijk maken. 

Zo staat de familie van Roon en co al zo lang als wij weten te 
koken voor alle gasten. Eerst op een BBQ, maart tegenwoordig 
is een complete gaarkeuken nodig om alle ruim 400 monden te 
vullen. Mensen achter de bar, bij de entree, poffertjesbakkers, 
fotografen, schminkers, EHBO-ers en elk jaar is er weer iemand 
die zijn terrein ter beschikking stelt om het feest mogelijk te 
maken. 

Naast ons als vaste commissie leden stoppen er nog twee toppers 
uit onze opbouwcommissie: Rob van Zoest & Joost van Zuijlen. 
Ook deze mannen zitten al heeeel veel jaren in de 
midsummernightcommissie en hebben zoveel voor msn betekent. 
Zij geven ondanks het plezier dat er elk jaar weer is, hun plekje 
op, net als wij, om nieuwe, jonge en enthousiaste Reedeurpers 
een plekje in deze mooie commissie te geven.

Volgend jaar als de MSN-caravan door de straten van Reeuwijk 
rijdt en de rood witte tent weer tevoorschijn komt, zullen we 
nog wel een keertje moeten slikken, maar dan komen we graag 
een biertje en een Passoa Jus drinken en dan halen we de 
herinneringen nog een keer op.

Groetjes Bianca Mathot & Marko van Schie
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INKLINKEN

JONGEREN
CARNAVAL

REEDEURP
ON STAGE

LATTEN
BREKERS

Ook in Reedeurp mochten dit jaar de hoogheden hun hoed (aka 
steek) weer uit de kast halen. Met zo’n 35 oud-Prinsen aanwezig 
was het een gezellige boel. Oude verhalen werden uit de kast 
gehaald en anekdotes werden verteld. 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er bijgepraat. 
Natuurlijk kon een kleine Steek-op, Steek-af quiz niet ontbreken, 
oud-Prins Dré de 1e ging er met de winst vandoor. Organisatie 
bedankt voor de gezellige avond!

PRINSJESDAG
DERDE DINSDAG VAN SEPTEMBER
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KERK
VIERING

KINDER
CARNAVAL

GEZINS
CARNAVAL

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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SCHUUR
FEEST

MEGA
PARK

TIROLER

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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VRIJDAG
MSN

ZATERDAG
MSN

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

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

Oriflame Kosmetiek
Jose Snel

06 21490768
Beauty Wellness
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begint het al 
 te borrelen?

Wij van Vergeer wensen iedereen een geweldig carnaval.


