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Beste inwoners van Leutjesdijk, 
 

Het is weer de tijd dat ik als voorzitter een voorwoord mag schrijven in dit schitterende boek. En wat schrijf je dan? 

Ik kan zeker iets schrijven over het afgelopen jaar, over wat we hebben meegemaakt met Prins Frederik, Page 

Patricia,  Jeugdprins Dylan en Jeugdpage Tess. Wat hebben we een top jaar gehad, waarvoor mijn dank aan jullie 

vier!  

Maar zoals altijd komt er een tijd dat er weer een nieuwe prins moet komen. Voor u, en zeker voor de mensen 

binnen de vereniging. een spannende tijd. Wie zal het worden? Zullen ze leuk zijn? Zal het een feest worden en zal 

het klikken met de jeugd? 

Op zaterdag 4 november 2016 kwam er op al deze vragen een antwoord want daar waren ze, Prins Willem I,  Page 

Michelle, Jeugdprins Dylan en Jeugdpage Esmee.  Nu weten we zeker dat het met deze mensen bijna zeker een top 

jaar moet worden! 

Afgelopen jaar zijn er diverse bestuurlijke posities binnen de vereniging veranderd. Zo heeft Lonny Zuiderwijk 

aangegeven haar functie als secretaris neer te leggen. Na vele jaren actief te zijn geweest binnen onze vereniging 

werd het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen.  

En iets wat mij als voorzitter supertrots maakt, is dat we opvolgers van buiten onze vereniging hebben gevonden.  

Een duo in de personen van Anniek Feijge en Miranda van Heijningen. Hieruit blijkt dat de inwoners van Poeldijk 

onze vereniging een warm hart toedragen. Iets verder in dit boekje zullen zij zich ook zelf aan u voorstellen. 

Dat de inwoners van Poeldijk onze vereniging een warm hart 

toedragen blijkt ook uit de kerstbomen verkoop bij Jumbo 

Boere. Veel poeldijkers hebben hun kerstboom bij ons gekocht, 

waardoor wij weer leuke activiteiten voor u kunnen verzorgen, 

ook hiervoor onze dank. 

 Nu hoor ik u denken: “gaat het dan allemaal alleen maar goed?” 

Nee, helaas hebben wij ook minder leuk nieuws vernomen. 

Jammer genoeg gaat onze huisbakker, vriend van de vereniging,  

oud Prins en sponsor stoppen met zijn werkzaamheden. Niet 

alleen voor De Blauwkonters, maar voor heel Poeldijk zal dit een 

enorm verlies zijn. Wij wensen Erik van der Sande hierbij veel 

succes in zijn verdere carrière en we weten zeker dat we hem op 

onze feesten nog vaak mogen verwelkomen.  

Als laatste wil ik graag alle inwoners van Poeldijk en alle leden 

van De Blauwkonters bedanken voor hun steun aan onze 

schitterende carnavalsverenging. 

Een carnavaleske groet van, 
 

Leon Teeuwisse 
Voorzitter der Blauwkonters  
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Ieder jaar in februari zijn er drie 

kernen die ‘eruit springen’ met de 

carnavals-activiteiten. Deze dorpen 

worden gedurende de carnavals-

periode ‘omgedoopt’ tot Bieringen, 

’t Bukkersgat en Leutjesdijk. 

Carnaval in deze kernen staat garant voor onvervalst 

plezier, verbinden en 

voor iedereen wat 

wils. Op sommige 

scholen wordt het 

carnaval gevierd 

door de jongsten, 

daarnaast staan de 

carnavals-

verenigingen garant 

voor een feestelijke 

middag en/of avond 

voor jong en oud en iedereen die daar tussen zit en zin 

heeft in carnaval. Dat maakt carnaval bijzonder ‘als je er 

zin in hebt doe je mee’ en anders gaat het jouw deur 

voorbij. Dat carnaval verbindt blijkt uit de vele 

Westlanders die het carnaval vieren in ‘slechts’ de drie 

kernen Bieringen, ’t Bukkersgat en Leutjesdijk.  

Voor een burgemeester breekt de periode weer aan van 

sleuteloverdracht en een tijdelijke overdracht van het 

gezag van alle zottigheden aan de plaatselijke Prins 

Carnaval met zijn gevolg. Met de inzet van vele 

vrijwilligers heb ik er het volste vertrouwen in dat dat 

ook dit jaar weer helemaal goed komt. Graag wil ik alle 

vrijwilligers die zich met de voorbereidingen hebben 

beziggehouden van harte bedanken voor hun inzet. Het 

is weer geweldig wat er deze dagen gaat gebeuren in 

Bieringen, ’t Bukkersgat en Leutjesdijk. 

En alle Westlanders die daar zin in hebben wens ik een 

zotte, gezellige en feestelijke carnavalsperiode toe! 

ALAAF! 

Sjaak van der Tak 

Burgemeester van Westland 
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Proclamatie 
Van de carnavalsvereniging 

De Blauwkonters 
In Leutjesdijk is heden om elf over elf opgestaan 

Wilhelmus Nicolaas Hendrik Zuiderwijk 
Hij is uit velen gekozen tot 

Prins van de Rade Elf der Blauwkonters 
Voor het seizoen 2016 – 2017. Hij zal gedoopt worden met de doorluchtige naam 

Prins Willem de Eerste 
Hij is sedert jaren een geliefd raadslid en vriend van onze carnavalsvereniging 

Viert oktoberfest met veel gezang en vindt de zondagsrust van groot belang 

Over de gehele wereld is hij gekend als grootmeester in de tapperij en hardloperij, 

kortom: een sportief, bierminnend zondagskind als prins. 

Hij wordt bijgestaan door zijn page 

Michelle 
De Page der Blauwkonters 

Aldus bekrachtigd te Leutjesdijk op 5 november 2016 

Z W 
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5 november 2016 .. voor mij persoonlijk een 

dag om nooit meer te vergeten! Die dag 

werden page Michelle en ik samen 

geïnstalleerd als prinsenpaar van De 

Blauwkonters. Maar daarover later meer, 

laat ik mijzelf eerst eens op z’n Poeleks 

voorstellen. 

Mijn naam is Wim Zuiderwijk, 30 jaar oud, ben er 

eentje van Henk Zuiderwijk, Henk is er weer eentje 

van Wim Zuiderwijk en Tony Witkamp (ik ben 

vernoemd naar mijn opa). Opa Wim was jarenlang 

voorzitter van handbalvereniging Verburch en heeft 

aan de wieg gestaan van het bedrijf wat mijn vader 

en oom (Nico Zuiderwijk uit de AJ) hebben 

voortgezet. Dit was WC Zuiderwijk en Zn. BV, eerst 

gevestigd in de oude veiling en later uiteraard op 

‘Veiling Noord’ ofwel nu het ABC-terrein. Mijn 

moeder Betty zal vooral bekend zijn van Restaurant 

Van Bueren waar zij jarenlang gewerkt heeft. Ook 

vandaag de dag werkt ze er soms, nu beter bekend 

als Restaurant Eindeloos / Partycentrum Vrienden. 

 De jongere Poeldijkers onder ons zullen mij 

misschien vooral kennen als broer van Gijs 

Zuiderwijk. Gijs en ik worden regelmatig door elkaar 

gehaald wat nogal eens voor leuke situaties zorgt. 

Weinig mensen zullen weten dat Gijs en ik nog een 

broer hebben ... maar om de verwarring niet te 

groot te maken en deze broer zijn anonimiteit als 

een groot goed ziet zal ik niet teveel over hem 

vertellen J. Ik zit bij vriendengroep De Dikzakken. 

Een flink aantal Dikzakken is actief bijvoorbeeld bij 

Rondje Poeldijk, de Carnaval, en door de jaren heen 

veel andere verenigingen. Voormalig page Patricia 

en mijn page Michelle maken ook onderdeel uit van 

de Dikzakken. 

In het dagelijks leven werk ik als bedrijfsadviseur bij 

Dutch Flower Group. DFG levert boeketten, 

bloemen en planten aan supermarkten, 

groothandelaren & anderen en is binnen het 

bloemenwereldje geen onbekende. In mijn rol als 

adviseur/projectleider zet ik verbetertrajecten in 

waarin ik met de spreekwoordelijke voetjes in de 

modder samen met collega’s van Sales, Inkoop, 

Kwaliteitsdienst, Logistiek en IT producten sneller, 

goedkoper en/of kwalitatief beter bij de klant wil 

krijgen. 

Op een zonnige zaterdag belde Leon, voorzitter van 

De Blauwkonters, of hij misschien langs kon komen. 

Hij wilde niet vertellen wat hij precies kwam doen, 

maar al snel na zijn aankomst met Grootvorst 

B este inwoners van Leutjesdijk, 
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Marcel kwam het hoge woord eruit: `Wil jij Prins 

Carnaval worden?`. Uit contacten met oud-prinsen 

wist ik al dat het zijn van prins carnaval ontzettend 

gaaf is! Voordat ik definitief `ja` zei wilde ik 

uiteraard wel zeker zijn dat ik het jaar zou gaan 

beleven met een gezellig page. Michelle kwam 

eigenlijk direct in beeld, zij is al jarenlang lid van de 

Blauwkonters. Een van de gaafste dingen die ik met 

Michelle, haar vriend Aad (Adriaan Visser) en Touw 

(Tom van Koppen) heb beleefd was een vol 

weekend Tomorrowland. Aad en Touw zijn ook 

Dikzakken en zitten ook in de raad van 11, dus voor 

hen zou de verrassing ook compleet zijn! Michelle 

reageerde super enthousiast!! Leon had zijn nieuwe 

prinsenpaar gevonden.  

In de aanloop naar de verkiezing bouwden de 

spanningen zich op. In het digitale tijdperk van 

whatsapp en facebook gonsde het van de 

geruchten wie de nieuwe prins en page zouden 

worden. Als adviseur van het bestuur schoof ik aan 

bij bestuursvergaderingen, hier werd over `de 

nieuwe prins` gesproken zonder dat men wist dat ik 

het zou worden .. in de groeps-whatsapp van de 

`raad van 11` en die van De Dikzakken werd er 

gegist .. op de eerste feestavond in het Teejater op 

28 oktober was het een hot topic .. zelfs bij 

wedstrijdbezoek aan Verburch 1 werd er al over 

gesproken. Zouden we het geheim kunnen houden? 

Hadden we ons nergens versproken? Zouden ze 

onze vermomming niet herkennen? Zouden ze ons 

als prinsenpaar wel leuk vinden? 

Uiteindelijk viel alles op 5 november klokslag 11 

over 11 ‘s avonds helemaal op zijn plek. De 

verrassing op ieders gezicht en het enthousiasme 

waar we mee zijn ontvangen was overweldigend! 

Als Prins Willem de Eerste ga ik dit seizoen door het 

leven. Samen met page Michelle, jeugdprins Dylan 

en jeugdpage Esmée, gesteund door de raad van 11 

en Grootvorst Marcel, willen we dit enthousiasme 

verenigingsbreed en dorpsbreed het seizoen samen 

met jullie doorzetten. Op deze manier kan het niet 

anders dan dat ook seizoen ‘16/’17 weer geweldig 

wordt! 

3 maal Alaaf! 
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Mijn naam is Michelle van Elswijk, 29 jaar, de 

oudste dochter van Jos en Rita en de lieftallige 

vriendin van Adriaan Visser, oftewel Dj Aad (die 

jongen van de C1000) of gewoon Aad van de 

Dikzakken. Want ja, hij (en ik dus ook) zijn ‘lid’ van 

de vriendengroep de Dikzakken, zoals Wim ook al 

heeft beschreven. Naast alle gezelligheid van de 

Dikzakken (Tomorrowland 

was zeker gaaf Wim!), heb 

ik ook nog genoeg andere 

bezigheden in het dagelijks 

leven.  

Als eerste ben ik werkzaam 

als verpleegkundige in het 

Haga Ziekenhuis. Op het 

moment van schrijven nog 

op de afdeling Orthopedie, 

maar op het moment dat 

jullie dit lezen ben ik net 

begonnen op de 

Kinderafdeling van het 

Juliana Kinderziekenhuis.  

Een veelzijdige baan met 

wisselende diensten, drukte en chaos op de 

afdeling en vooral dagelijks weer nieuwe dingen 

leren, maken dat ik het werken in de zorg zo leuk 

vind. Ondanks deze drukte probeer ik ook zeker tijd 

te maken voor mijn andere passies, namelijk 

dansen en zingen.  

Sinds dat ik ongeveer kan lopen, ben ik ook altijd 

aan het dansen geweest. Wat ooit begon met 

klassiek ballet als 4-jarige, is nu uitgegroeid tot 

klassiek ballet voor gevorderden, show/musical 

dans en zit ik in de selectiegroep, waarmee ik nog 

weleens een optreden doe.  

Ook zing ik elke donderdag fanatiek mee in Popkoor 

Fine Tuning (vooral bekend van de ‘Westland 

Passion’) en ben ik voor het kinderkoor lid van de 

kampcommissie, waarmee we jaarlijks het Deo 

Zomerkamp organiseren. Een superleuke, actieve 

week ergens in de 

bossen!  

En naast bovenstaande 

activiteiten probeer ik ook 

nog: 3-4 keer per week te 

fitnessen, mijn vrienden 

te zien, mijn huishouden 

en boodschappen te 

doen, gezond te koken, te 

slapen en owja, had ik al 

gemeld dat ik ook nog een 

leuke vriend heb?! Die 

verdient natuurlijk ook 

weleens wat aandacht. 

Gelukkig heb ik het niet 

druk.   

De carnavalsvereniging is mij ook inderdaad niet 

vreemd, wat mijn ouders dan wel weer vreemd 

vonden (die zijn namelijk niet zo carnavallerig). Ik 

ben als jonge meid een goed aantal jaar lid geweest 

van de Blauwleutjes en daarna doorgestroomd als 

‘vrouw van de raad’ en/of hulpje bij de 

Blauwleutjes, maar toch was ik de afgelopen 4-5 

jaar eigenlijk geen actief lid meer van de vereniging. 

Hier kwam sinds vorig jaar alweer wat verandering 

in, toen meneer Visser ineens besloot bij de raad 

Wie zou het zijn…wie zou het zijn?! De spanning was om te 
snijden. En niet alleen in de zaal, maar ook zeker in het 
‘achterste’ deel van het paardenpak. De mensen in de zaal 
hoorde ik helemaal los gaan toen Wim, of zoals nu 
genoemd: Prins Willem de Eerste, onthuld werd, maar 
daarna werd het natuurlijk nog even spannend wie zijn 
Page zou worden. En dat ben ik!  
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van 11 te gaan.  

Hierdoor ging ik ook weer mee naar wat feestjes en 

leek het eigenlijk alsof ik nooit was weggeweest! 

En toen kwam er dat telefoontje in september 2016 

van Leon ‘Carnaval’, zoals hij nog in mijn telefoon 

stond van de tijd dat ik lid was. Met de vraag of ik 

Page wilde worden. Ik barstte in lachen uit, omdat ik 

dit zelf ook nooit had gedacht en wilde natuurlijk wel 

meteen weten welke Prins mij had uitgekozen. Dit 

zou hij pas zeggen als ik ‘Ja’ zei, en dat zei ik dan 

maar ook. Meteen kreeg ik de mededeling dat 

Adriaan dit zeker nog niet mocht weten en dat de 

verrassing zo groot mogelijk moest zijn. Dit maakte 

het alleen maar spannender en waren zowel ik als 

Wim ook erg benieuwd wat de vriendengroep ervan 

zou vinden.  

Gelukkig zijn we zeer positief ontvangen door 

iedereen (hoewel er volgens mij  nu nog een paar 

niet zijn bijgekomen van de shock) en gaan wij: Prins 

Willem de Eerste en Page Michelle, met de rest van 

de Carnavalsgarde er een geweldig jaar van maken! 

Alaaf! 
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Al enige jaren wordt er op de zaterdagavond een spetterende 

 feestavond verzorgd door de feestcommissie,  
ook wel bekend als “De Vrienden van de Blauwkonters”. 

Dit omdat we toch merkten dat hier vraag naar was. Net zoals elk jaar wordt 
hier een thema aan verbonden, maar dit houdt niet in dat u verplicht bent om 

verkleed te komen (wat natuurlijk wel erg leuk is, eens per jaar). 

Alle jaren  zijn al een geweldig succes geweest met vele uiteenlopende thema’s!! 
Dit jaar wordt het ook weer top……met als thema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben fantastische optredens van Mario Mulder,  
in de volksmond wordt hij ‘Haagse Hazus’ genoemd.  

Maar er kan nog meer bij… Mark Verkade maakt deze Hollandse avond  
helemaal af!! Dit is succes verzekerd!!   

En als klap op de vuurpijl staat DJ Aron achter de draaitafel ,  
wel bekend van de Off Piste/Teejater in Naaldwijk. 

Meer “OER-HOLLANDS” dan dit kunnen we het voor u niet maken. Dus twijfel 
niet, trek de dansschoenen aan en we gaan er een fantastische avond van 
maken!!  

De Feestcommissie. 
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Raad van 11 

De Raad van Elf heeft in ieder geval weer zin om 

er een fantastische jaar van te maken met hun 

Prins Willem de 1ste en zijne Page Michelle. 

 

We zien jullie graag terug op 1 van onze 

feestavonden. 

 

 

Alaaf alaaf alaaf 

De belangrijkste taak van de Raad van Elf is het ondersteunen en het begeleiden van 

de Prins en Page in de breedste zin van het woord. Of het nu de polonaise is of het 

zwaardere sjouwwerk, niets is te veel gevraagd. Deze taak verrichten zij onder 

leiding van hun Adjudant Dennis v.d Laan. 

 

Daarnaast is er nog een belangrijke en eervolle taak, en dat is het op positieve wijze 

uitdragen van het openbare carnaval in Leutjesdijk. Via het rondbrengen van de 

carnavalsboekjes, het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van 

commissies en tientallen andere manieren. 
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Beste inwoners van Leutjesdijk 
Na een mooi jaar met Prins Frederik de Eerste, Page Patricia, Jeugdprins Dylan en 
Jeugdpage Tess, zit het er voor hun al weer op.  Wat heb ik afgelopen seizoen genoten van 
alle feesten en alles wat er nog meer bij komt kijken. Ik wil dan ook iedereen bedanken die 
daar aan heeft meegewerkt. 

En nu gaan we ook weer een leuk jaar tegemoet, 
want ook dit seizoen hebben we weer leuke Prinsen 
en Pages. Prins Willem de Eerste, Page Michelle, 
Jeugdprins Dylan en Jeugdpage Esmee, we gaan er 
een mooi jaar van maken. 

Ik kijk dan ook uit naar de carnavalsweek waarin we 
weer van alles te doen hebben. Met als hoogtepunt 
natuurlijk de optocht. Ik hoop dat dit jaar het hele 
dorp weer uitloopt, en dat we weer meer wagens 
hebben. Geloof me, als je op zo’n wagen staat is dat 
echt genieten en één groot feest. 

Ik wens iedereen een fijne carnaval toe en hoop jullie 
allemaal te zien in die week. Want carnaval geeft je 
heel veel plezier, dat moet je echt ervaren. 

Een carnavaleske groet en driemaal Alaaf 

Grootvorst Marcel 
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We zullen ons even voorstellen.  

Wij zijn de BLAUWLEUTEN uit Leutjesdijk . 

Wij zijn een groep jongens en meiden tussen de 12 en 18 jaar die carnaval helemaal te gek vinden.  

Velen van ons komen uit de jeugdraad, en sommige zijn zelfs Jeugd Prins of Jeugd Page geweest. 

Deze groep is opgericht voor jongens en meiden die uit de jeugdraad komen en zo toch binnen de 

vereniging actief bezig te kunnen blijven met carnaval in Leutjesdijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze 

eigen carnavalswagen opbouwen en het afvoeren van onze Jeugd Prins en Page verzorgen tijdens de 

Prinsverkiezingen (start van het carnavals seizoen ). Hierbij hebben we al een heleboel voorpret 

voordat het carnaval lost barst in Leutjesdijk. 

Zo bestaat de groep dit seizoen uit 4 jongens en 8 meiden met twee volwassen in de begeleiding. Heb 

je na lezen van dit stuk misschien ook zin om carnaval te vieren in Leutjesdijk en wil je aan sluiten bij 

onze vereniging, kom dan kijken bij een van onze carnavals activiteiten in Leutjesdijk. 

Wij als BLAUWLEUTEN gaan ook dit jaar  weer proberen om er feestje van te maken in Leutjesdijk. 
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Het bestuur van  

De Blauwkonters stelt zich 

graag aan jullie voor:  

 
Voorzitter  

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is 

Leon Teeuwisse 45 jaar jong getrouwd met 

Danielle van der Valk. Samen hebben we een 

zoon genaamd Nick nadat ik nu ongeveer 22 

jaar geleden in aanraking kwam met carnaval 

is het een deel van ons gezin geworden. Mijn 

vrouw is page geweest en nu lid van de 

vrouwen der Blauwkonters en onze zoon is lid 

van de jeugdraad. Zelf heb ik 14 jaar in de 

raad van 11 gezeten daarna twee jaar in het 

bestuur, waarna ik in 2009 het stokje van 

voorzitter overnam van Piet van der Valk. Tot 

nu met heel veel plezier en ik hoop dit dan ook 

nog lang te mogen doen!  

Groeten Leon Teeuwisse, voorzitter 

der Blauwkonters  

Algemeen bestuursleden 

Hallo, ik ben Agatha Diepeveen, vrouw van 

Oud-Prins Frederik I en moeder van Oud-Page 

Patricia en we hebben nog een zoon Jeffrey.    

Ik voelde me afgelopen jaar apetrots als vrouw 

van de Carnavalsprins en heb super genoten 

van het hele carnavalsjaar.    

Fijne herinneringen kwamen weer boven. Ik 

ben namelijk zelf ook een keer page geweest 

bij mijn vader Oud-Prins Cornelis III, oftewel 

Kees JaJa, Kees van der Valk. Daarna heb ik 

een aantal jaren in het bestuur gezeten.    

Ik hoefde dan ook niet lang na te denken om, 

op verzoek van het huidige bestuur, weer de 

functie als algemeen bestuurslid aan te 

nemen.    

We hebben een hele jonge enthousiaste 

vereniging en samen met het bestuur, gaan 

we richting 44 jarig bestaan......en dat moet 

sowieso een groot feest worden!!!   

Beste Blauwkonters, ik zal mijzelf ook even 

voorstellen. Ik ben Adriaan Visser, 29 jaar en de 

vriend van de page. Voor sommige van jullie 

kennen mijn beter als feest-Dj Aad of de oude 

groenteboer van de C1000.  

En het komende jaar stagiair binnen het 

bestuur van onze carnavalsvereniging, zodat ik 

vanaf volgend jaar deel kan nemen aan het 

bestuur.  

Ik zal mijzelf richten op algemene zaken, met 

mijn stagebegeleider prins Wim.  

Secretariaat 

Sinds kort verzorgen wij samen binnen het 

bestuur het secretariaat en doen wij de PR 

voor de vereniging. Wij zijn goede vriendinnen 

en we vinden het daarom leuk om dit samen 

op te pakken. Voorheen waren we al vaak te 

vinden bij het carnavalsfeest. Tevens zitten wij 

met een hoop leden van de raad van 11 in 
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een vriendengroep.  

Wij zullen ons even persoonlijk aan jullie 

voorstellen:  Hoi, ik ben Anniek. Van 

oorsprong kom ik uit Delft, maar ondertussen al 

ruim 2 jaar samenwonend met mijn vriend Rik 

de Kok aan de Verburghlaan in Poeldijk. Ik 

werk als administratief medewerker bij 

Ammerlaan Orchideeën in Schipluiden en 

combineer dit met het werken in de bediening 

bij Beachhouse The Coast in Monster, een 

prachtig restaurant op het strand die jaar rond 

is geopend. Voornamelijk in de zomer ben ik 

erg druk bezig met werken. In de winter 

periode houd ik iets meer tijd over voor andere 

dingen.   

  

Hallo, ik ben Miranda. Geboren en getogen in 

Poeldijk. Momenteel woon ik samen met mijn 

vriend Roy Ouwendijk in de Nieuwstraat. In 

werk als pedagogisch medewerker op de 

buitenschoolse opvang bij Simba. Buiten mijn 

werk om sport ik graag en ben ik een bezig 

bijtje.    

Penningmeester   

Ik wil me even aan jullie voorstellen als penning

meester van de vereniging. Ik ben Miranda Vis  

44 jaar en geboren en getogen in Poeldijk. 

Getrouwd met Gijs en moeder van Jan en Tess 

Vis. Als oudste dochter van Grabel en Bep van 

Bergenhenegouwen van GB schilders u  

misschien wel bekent. Ik ben samen met mijn 

vader en zus page geweest in het jaar 1997– 

1998.  Sindsdien altijd het carnaval niet los 

kunnen laten. Ik kwam weer echt actief in de 

vereniging toen onze zoon Jan jeugdprins werd 

zo een 4 jaar geleden. Ik ben toen benaderd 

om de rol van Penningmeester op me 

te nemen. Dit doe ik met veel plezier. 

 

Als u het leuk vindt om lid van onze vereniging te 

worden, meld u gerust aan.  

Het aanmeldingsformulier staat  op de site van 

De Blauwkonters.    
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Hoi allemaal 

Ik ben Dylan Alsemgeest. Ik ben 13 jaar oud. 

Ik zit in klas 1k bij meneer van der Meer, op 

ISW Lage Woerd in Naaldwijk. Ik woon in 

Honselersdijk. 

Samen met mijn moeder en bonusvader en 

twee zussen en soms ook twee bonus zussen. 

Ik sport elke dinsdagmiddag dan ga ik naar 

Kung Fu bij Defence Academy in Naaldwijk. 

Fietsen en gamen doe ik ook graag met mijn 

vrienden. 

Carnaval vieren vind ik ook super gaaf. Een 

aantal jaar zat ik in de mini raad. Een jaar bij 

de blauwleuten. 

Afgelopen jaar was ik adjudant. Heb een super 

jaar gehad. 

Vorig jaar had ik een briefje aan Leon gegeven 

dat ik graag jeugd prins wou worden. Leon en 

Hetty kwam afgelopen september bij ons 

thuis, vragen of ik jeugd prins wilden worden. 

Zonder na te denken was mijn antwoord jaaa. 

Nu ben ik prins Dylan samen met page Esmée 

en adjudant Davy en prins Wim en page 

Michelle. 

Ik heb er super veel zin in.  

3X alaaf 

Groeten prins Dylan 

 

 

Ik ben Esmée Bol. Ik ben geboren op 7 

september 2005 in Delft en nu dus 11 jaar. Ik 

woon in Poeldijk. 

Ik zit op de Verburchhof in groep 8 bij juf 

Regina. We hebben een hele leuke klas. 

Mijn hobby's zijn buiten spelen met mijn 

vrienden en voetbal. Ik ben keeper van de E2 

van Verburch.  

Ik vind het leuk dat ik page mag zijn dit 

seizoen. Samen met prins Dylan en mijn broer 

Davey als adjudant. In juli kwamen ze al 

vragen of ik page wilde worden. Daar hoefde 

ik niet lang over na te denken: ja leuk! 

Vervolgens tegen iedereen zwijgen hierover; 

dat vond ik best moeilijk hoor.  

Gelukkig mag iedereen het weten sinds de 

Prinsenverkiezing in november. We gaan er 

een leuke tijd van maken samen met prins 

Willem en page Michelle.  

Ik heb er reuzezin in.  

3x Alaaf.... 

Page Esmee 

 

Prins Dylan & Page Esmee 
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Het bericht dat Bakkerij van der Sande zijn 
deuren gaat sluiten, gaven de Poeldijkse 
Blauwkonters een gevoel  van, o nee toch, en 
direct gingen onze gedachten uit naar de tijd 
toen  de carnavalsvereniging 3 jaar bestond. 

De Blauwkonters trachtten destijds ook andere 
verenigingen te interesseren om gezamenlijk een 
groot carnavalsfeest te organiseren en te vieren in 
de Leuningjes. Dit stuitte echter op nogal wat 
weerstand.  Daam van Dijk, toen voorzitter van Pius 
X, deed een verzoek aan Leo, of hij het eens wilde 
proberen om de carnavalsneuzen dezelfde kant op 
te laten gaan  Tijdens de laatste avond van het 
seizoen kwam Leo van der Sande op 6 februari 1978 
de zaal binnen lopen met een grote taart met 
daarop brandende kaarsen, voorstellende de 
verenigingen die apart hun carnaval vierden. Hij 
blies de kaarsen uit en stak vervolgens 1 grote kaars 
aan. Hij verklaarde dat die ene kaars, die ene 
vereniging voorstelde en wel: 

de carnavalsvereniging de Blauwkonters. 

Op 24 mei 1978 slaagde Leo erin een vergadering te 
beleggen in de Leuningjes met afgevaardigden van:  

De Blauwkonters, Verburch, Deo Sacrum, Pius X en 
Leo Droog de toenmalige manager van de 
Leuningjes. Men werd het eens met elkaar en de 
volgende personen vormden een nieuw bestuur 
met Leo van der Sande als voorzitter, Theo 
Zuijderwijk secretaris, Joop Roesssen 
penningmeester, Jan Huis in ’t Veld PR met Aad 
Boere, Gerard van der Arend en Bert Wensveen.  
Kees van der Valk werd benoemd tot adjudant van 
de Raad van Elf. Met succes werd er in de jaren 
daarna groots carnaval gevierd in de Leuningjes. 

Zo werd het idee geopperd om tijdens het carnaval 
naar Brabant te gaan voor de optochten en de sfeer 
te proeven. We gingen o.a. met de bus naar Bergen 
op Zoom, daar liep men verkleed in oude kleren of 
met een gordijn om je heen, om aan te tonen dat 

de “grote schoonmaak” begonnen was. Aldaar 
aangekomen ging ieder zijns weegs en de afspraak 
werd gemaakt om 19.00 uur te verzamelen om naar 
huis te gaan. Maar geen Aad Boere en Jan Huis in ’t 
Veld. Niemand te zien.  Leo van der Sande zei: tijd is 
tijd en we gaan vertrekken. De andere morgen 
hoorden we dat Aad en Jan een taxi hadden 
genomen en veilig waren thuisgekomen.  

Leo was en is een liefhebber van Beierse muziek en 
er is  dan ook verschillende keren een Beierse 
avond met medewerking van de Erika Kapel uit 
Zwaag georganiseerd in de Leuningjes.  Wie 
herinnert zich ook niet, in die tijd, dat de 
Blauwkonters taarten hebben gemaakt in de 
bakkerij?   

In het seizoen 1996-1997 werd Leo gekozen tot 
prins Leo de 1 met zijn dochter Meriam als page.  
Op 15 november 1997 waren de Blauwkonters 2 x 
11 jaar jong en nam Leo afscheid als prins en werd 
koninklijk onderscheiden door burgemeester 
Bouwmeester met een lintje als Ridder in de orde 
van Oranje Nassau.  

Even eerder in dat jaar vond Leo het mooi geweest 
als voorzitter en in augustus had het bestuur met 
Leo afscheid genomen en trad er een nieuw bestuur 
aan en Leo trad toe tot het prinsenconvent.  

In het seizoen 2011-2012 had zijn zoon Erik van der 
Sande de eer om gekozen te worden tot prins 
carnaval Erik de 1e met page Joyce.   

BEDANKT BAKKERIJ 

VAN DER SANDE!!!
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Het blijft jammer dat bakkerij van der Sande in 
Poeldijk zijn deuren gaat sluiten en we zullen met 
weemoed Leo blijven herinneren als een man waar, 
we met de Blauwkonters mooie jaren mee hebben 
beleefd. 

Maar niet alleen Leo was begaan met de 
Blauwkonters, ook zoon Erik draagt deze vereniging 
een warm hart toe. Jarenlang, tijdens de 
carnavalsweek, verzorgde Erik, voor de lunch bij de 
prins, een overdadige mand vol met heerlijke 
bakkerslekkernijen. En op de vrijdagmiddag in 
diezelfde week was er een letterlijk warm onthaal 
met warme snacks, nadat de vereniging de scholen 
hadden bezocht en de etalageprijzen hadden 
uitgedeeld. Menig prins en carnavalslid, maar zeker 
menig jeugdraadslid, zal hierover kunnen vertellen! 
Dat de etalage van Bakkerij van der Sande altijd 
piekfijn versierd was, was geen geheim. Ook daar 
hebben ze vele prijzen mee behaald!   

Om de kas van de Blauwkonters bij te spekken, 
organiseerden ze verschillende loterijen met prijzen. 
Het verbaast u niet dat veel van die prijzen, lekkere 
prijzen van Bakkerij van de Sande waren. Dat werd 
altijd enorm gewaardeerd, eigenlijk veel te gek 
soms! 

Natuurlijk werd er niet altijd gesponsord, dat zou 
niet reëel zijn! Maar we hebben enorm 
gewaardeerd dat de lekkernijen altijd op tijd klaar 
waren en klaar stonden voor de diverse 
gelegenheden! 

Om op de zondagen na het carnavalskoffieconcert 
de club nog even bij elkaar te houden en iedereen 
toch op zondag nog wat moest eten, had Leo 
verzonnen om het “Gantelbroodje” te organiseren. 
Tegen een kleine vergoeding smulden groot en klein  
van de soep en de broodjes en nog veel meer. Het is 
heden ten dage geen broodbuffet meer, maar 
onder de naam “Gantelbroodje” eten we na het 
koffieconcert nog steeds gezamenlijk, als een 
schitterend afscheid van een geweldige 
carnavalsweek, waarin alle leden zo stinkend hun 
best hebben gedaan! 

Ook moeder Sjaan mogen wij uiteraard niet 
vergeten! Zij was en is op zeker de grote steun en 
toeverlaat voor Leo en Erik. Een welbekend gezicht 
in de winkel, altijd vriendelijk en paraat. Altijd 
aanwezig bij de carnavalsactiviteiten en natuurlijk in 
de keuken van de bakkerij, wanneer al die vuile vaat 
van ons weer moest worden afgewassen! 

Nog een ding herinneren we ook natuurlijk: na de 
prinsverkiezing, rond de elfde van de elfde was er 
voor de vereniging een afterbakkie, nee niet met 
bier en wijn, maar gewoon met koffie en thee 
en………..eierkoeken en krentensneden. We konden 
daar met de nieuwe prins nog even persoonlijk 
kennis maken en gingen een beetje “opgefrist” weer 
naar huis. 

Bedankt bakkerij van der Sande, bedankt jullie 
medewerkers!   

Maar vooral bedankt Leo, Sjaan en Erik!  

 Natuurlijk blijven oud-prins Leo, zijn vrouw Sjaan en 
oud-prins Erik altijd welkom bij alle activiteiten van 
carnavalsvereniging de Blauwkonters!!! 

 

Namens de Blauwkonters, 

 

Theo Zuijderwijk en Agatha Diepeveen 

BEDANKT BAKKERIJ 

VAN DER SANDE!!! 
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Vanuit het hart van Westland biedt Westland ARBO diverse diensten aan om 

ziekteverzuim te bestrijden en te voorkomen.  Met een persoonlijke en professionele 

aanpak, uitgevoerd op uw eigen bedrijfslocatie. 

Bezoekadres: 
Slotenmakerstraat 12, 2672GD Naaldwijk 
Postadres: 
Postbus 192, 2670AD Naaldwijk 

Telefoon: (0174) 23 77 03 
Internet: WWW.WESTLAND-ARBO.NL 

E-mail: INFO@WESTLAND-ARBO.NL  
Twitter: @Westlandarbo 

Verzuimbegeleiding 

Risico Inventarisatie & Evaluatie    

Preventief Medisch Onderzoek 

Werkplek onderzoek 

Maak kennis met onze 3 unieke voordelen: 

1. Spreekuur bij u op het bedrijf 

2. Een vaste re-integratie verpleegkundige  

3. Samen werken in de online verzuimsoftware 

Kijk op www.westland-arbo.nl of bel (0174) 23 77 03. 
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Hallo jongens en meisjes, 
Wij zijn een groep jongens en meiden in de leeftijd 

van 7 tot 12/13 jaar. Wij zijn de toekomst van onze 

vereniging! Tijdens de carnaval, vanaf de 

prinsenverkiezing in november tot en met het 

groot carnaval in februari/maart, doen wij 

verschillende dingen vanuit de vereniging. In 

november worden onze nieuwe jeugd prins en 

page onthuld. Dit jaar zijn dat Jeugdprins Dylan en 

zijn Jeugdpage Esmee, zij vertegenwoordigen ons. 

Onze hoofdtaak is om de Jeugdprins en Jeugdpage 

te ondersteunen tijdens het carnavalsseizoen. Wij 

zullen ze bijstaan bij ieder feestje en iedere 

belangrijke gebeurtenis. Tot het groot carnaval 

gaan wij langs bij andere carnavalsverenigingen 

om daar een feestj e te vieren. Op zaterdag tijdens 

het groot carnaval rijden wij op onze eigen 

carnavalswagen mee in de optocht tussen alle 

andere carnavalswagens uit de buurt. De 

carnavalswagen hebben wij samen met onze 

leiding gemaakt, maar wat wij maken is nog 

geheim voor de Jeugdprins en Jeugdpage. De 

carnavalswagen wordt opgebouwd met een thema 

dat is gebaseerd op de hobby’s van de nieuwe 

Jeugdprins en de nieuwe Jeugdpage. Als we van de 

carnavalswagen afkomen hebben wij ons eigen 

grote feest. Kortom bij ons is het altijd gezellig! 

Dus ben je tussen de 7 en 12/13 jaar, vind je het 

leuk om een feestje te bouwen, veel plezier te 

maken met z’n allen en lekker te knutselen aan 

een carnavalswagen? Kom dan bij de Jeugdraad 

van de Blauwkonters en geef je op bij de 

jeugdleiding! 

3x Alaaf en misschien tot ziens. 

Hoofd jeugdleiding en aanspreekpunt Jeugdraad :   

Marko van der Burg, tel. 06-55197362. 

Jeugdleiding:  

Monique van der Burg en Samantha van den Berg 



30 

 



31 

 

 

Het SUPERDIKKE  jaar  

alweer voorbij…  

Het moment dat wij samen om 23:11 uur uit de 

spiegelbol kwamen, vergeten we nooit meer. We zaten 

samen knuffelend op een kratje met smart te wachten op 

de onthulling.  En eindelijk, degene die een wetje hadden 

gelegd, hadden het goed.. Prins Fredrik de 1e met zijn 

dochter Page Patricia. 

Het is onbeschrijfelijk wat het met je doet om zo door 

iedereen in de watten gelegd te worden. Vooral onze 

eerste avond tijdens de prinsenverkiezing kwamen we 

samen in een warm bad. 

Tussen de prinsenverkiezing en het grote carnaval 

hadden we veel uitjes naar andere carnavalsverenigingen 

waar we met een bus vol naar toe gingen, en wat een 

feest was het iedere keer in de bus! En toch hadden we 

iedere keer niet genoeg. 

De ‘’ouwetjes’’ gingen 

met de Prins mee naar 

huis voor een laatste 

biertje. De ‘’jonge’’ garde 

nam Page Patricia nog 

even mee naar Naaldwijk 

om in OFF PISTE nog een 

laatste biertje te nuttigen. 

En toen was het eindelijk 

zover, de bewuste 

carnavalsweek waar we 

met z’n alle naar 

uitkeken.  

Woensdagochtend zat 

huize Diepeveen lekker vol. Even een lekker kopje koffie 

met daarbij als verrassing een heerlijk taartje met de foto 

van ons vieren erop. De eerste dag is begonnen!  

Deze dag begonnen we met de ziekenbezoeken. We 

vonden het heel indrukwekkend dat alle ‘’zieken’’ zo 

ontzettend blij waren ons te zien. Natuurlijk maakte we 

even gauw een foto met elkaar en kregen ze als 

herinnering een klein orchideetje. Tussen alle bezoeken 

door, in de lift, in de auto, hadden we stiekem met elkaar 

de grootste lol.  

Maar natuurlijk moest er ook gegeten worden. Moeders 

stond thuis klaar met de moeders van Dylan en Tess met 

een overheerlijke lunch.  

Woensdagmiddag was de sleuteloverdracht door 

Wethouder Ouwendijk  in de Terwebloem, waarna we 

met elkaar flinke polonaises hebben gelopen. 

Vervolgens brachten we een bezoek aan de Wittebrug, 

waar ook een zaal vol zat met enthousiaste ouderen.  

Woensdagavond brachten we een bezoek aan het 

Westerhonk.  Het was daar een groot feest. Iedereen was 

zo blij om ons te zien. Toen keken we elkaar aan, ja, hier 

doen we het voor. 

Donderdagochtend stond er natuurlijk weer een bakkie 

koffie klaar in huize Diepeveen en gingen we verder met 

onze ziekenbezoeken. Tussen de middag stonden de 

moeders weer klaar, en zaten we heerlijk te genieten van 

een lekkere lunch in het huis van onze Jeugd prins Dylan. 

's Avonds was het aan Fred en Dylan om de eerste ronde 

van het bingospel te openen. Natuurlijk hebben we zelf 

ook mee gedaan. 

Na een druk bezochte bingoavond, gingen we de 

volgende ochtend langs bij de school van onze 

jeugdadjudant Dylan en 

een basisschool in Naald-

wijk. We stonden op het 

podium op de 

Naaldwijkse school en 

kregen van leraren een 

cadeautje… Een groot 

pakje paracetamol. Ze 

dachten dat we dat wel 

nodig zouden gaan 

hebben deze week! 

Vervolgens bezochten we 

nog een aantal zieken. 

Toen stonden voor de 

laatste keer alle moeders 

weer klaar in ons huis met 

uiteraard weer een heerlijke lunch. Dit gaan we echt 

missen, die gezelligheid in huis met elkaar. En wat 

werden we iedere middag toch weer verwend met allerlei 

lekkere dingen. 

’s Middags brachten we een bezoek aan de 

Nieuwewegschool. We deden spelletjes met elkaar, we 

hebben gedanst en een mega groepsfoto met heel de 

school en de Blauwkonters. Vervolgens deelde we de 

prijzen uit van de etalage winnaars met aansluitend een 

hapje en een drankje bij Bakkerij van der Sande. Bedankt 

Erik voor de gastvrijheid, heel jammer dat we je moeten 

missen! 

Na een alweer een drukke dag achter de rug, kwamen we 

thuis. Er stond een verrassing op tafel… Een Flugeldoos 



32 

 



33 

 

met vol met Flugeltjes met onze foto erop! Echt gaaf! 

’s Avonds was het een groot carnavalsfeest tijdens het 

boerenbal in Vrienden. We kwamen de Vrienden binnen, 

en wat zag iedereen er top uit! Iedereen was in après-ski 

style, allemaal Heidi’s in de zaal, echt heel leuk gedaan! 

Samen met de boerenkapel en onze DJ Aron kon het niet 

op deze avond. 

Zaterdagochtend ging de wekker. Het was voor ons even 

moeizaam opstarten na zo’n gezellige avond. Maar 

natuurlijk waren we erg benieuwd, hoe zou onze kar 

eruit te zien?? 

Eindelijk was het zo ver, de kar stond klaar, de muziek 

was goed te horen, de rookmachine stond aan en het 

sneeuwde, een echte APRÈS-SKI KAR. Het feestje op de 

kar begon pas echt toen opeens Aron achter de 

draaitafels stond. Wouw! Wat een verassing van de Raad 

van Elf!  

Moeders was de hele optocht vermomd/verkleed, met 

daarbij een bordje met daarop: "Vrouw zoekt Prins". En 

ja hoor, onze tweede verrassing. Dennis en Marcel 

kwamen met Agatha aangelopen en kwam gelijk gezellig 

bij ons boven op de kar mee hossen op de muziek van DJ 

Aron. ,,Dat gaf wel even flinke kippenvel’’ zegt Patricia.  

Aan het einde van de optocht stopte we bij Vrienden 

voor, en daar werden we opgewacht door alle oud-

prinsen. Nog een laatste keer draaide Aron het nummer 

der alte dessauer. En heel de kar ging los! Superdik! 

Daarna hebben we nog even gefeest bij het 

kindercarnaval. 

Toen kwamen we thuis, lekker even een powernappie 

gedaan, om ’s avonds weer naar Saturday Night Fever te 

gaan. Fred als echte John Travolta! 

Zondag dronken we een kop koffie tijdens het 

koffieconcert, keken we naar de optredens en liepen we 

een polonaise met elkaar. Met toch wat emotie sloten 

we de dag af, want wat is zo’n carnavalsweek bijzonder 

als vader en dochter. 

,,Tijdens het koffieconcert kreeg ik een bloemetje’’ zei 

Patricia. Zoals ik al zei op het podium, is het enorm 

bijzonder om dit mee te maken. En toch jammer dat mijn 

lieve opa, een van de oprichters van de Blauwkonters, dit 

niet heeft mogen mee maken. Als herdenking heb ik na 

de gezellige middag samen met Dennis het bloemetje bij 

het graf gebracht. Met een lach en een traan liepen we 

terug naar het feestgebruis om heerlijk te genieten van 

het buffet in restaurant Vrienden. 

Toen was het alweer maandag… Helaas ging door 

weersomstandigheden de optocht niet door. Natuurlijk 

was er een alternatief! Een bus vol verklede 

Blauwkonters reed ’s avonds naar het feest in Drunen. En 

wat hebben we gelachen en was het gezellig… 

Dinsdag bezochten we de school van Dylan en Tess. De 

klas van onze oud jeugd prins en jeugd prins was erg 

enthousiast dus het was een groot feest!  

En toen was ons eigen feestje... De dinsdagavond in onze 

OFF PISTE in Naaldwijk voor de leden van de 

Blauwkonters. Wat een geweldig feest en iedereen was 

in het après-ski thema verkleed. Gezellig met optredens 

van Connery Small en DJ Aron ging heel de skihut uit zijn 

dak. Of we nog niet genoeg verrassingen hadden gehad..  

Daar kwam opeens Mark Verkade het podium op! Hij 

was speciaal heen en weer uit Engeland gevlogen om 

deze avond voor ons compleet te maken! Bedankt 

Jeffrey en Aron voor deze geweldige verrassing.  

Aan alles komt een eind. Woensdag hebben we met z’n 

alle een askruisje gehaald in de kerk. Na de plechtigheid 

hebben we het seizoen nog één goed afgesloten bij ons 

thuis onder het genot van een borrel en natuurlijk de 

verse haring. ,,Ik denk dat het huis nog nooit zo vol heeft 

gezeten’’ zegt Fred lachend. 

Maaaar.. We hadden nog één feestje tegoed, de optocht 

in Breda. Op 6 maart vertrok de bus vanuit Poeldijk om 

de geweldige optocht te bekijken. Het was even wennen 

om midden in het jaar weer verkleed te gaan, maar dat 

mocht de pret niet drukken, want het was super gezellig! 

En toen was het jaar voorbij..  Het is onbeschrijflijk wat 

het met je doet, dat er zo ontzettend veel mensen voor 

ons klaar hebben gestaan om ons het hele jaar door te 

begeleiden, onze dankbare complimenten. Een 

bijzondere ervaring als vader en dochter! ,,Toch pap?” 

zegt Patricia lachend. ,,Ik wil graag Jeffrey en Aron 

bedanken, door hun inzet kon de zaak zonder ons blijven 

doordraaien. En natuurlijk wil ik  mijn vrouwtje, Agatha, 

in het bijzonder bedanken. Ze is een goede gastvrouw en 

als vrouw van de prins zorgde ze er altijd voor dat ik er 

top uit zag’’ zegt Fred trots.   

Kortom, wij hebben genoten, bedankt allemaal, het hele 

jaar was SUPER DIK! 

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf  

Prins Frederik 1e en Page Patricia 
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Oud-Jeugdprins Dylan & Jeugdpage Tess 
Wat een knal jaar heb ik als jeugdpage gehad zeg. Het is zo bijzonder om dit 

een keer mee te mogen maken. 
Wat een lieve mensen zijn er binnen de vereniging die dit voor mij 

mogelijk hebben gemaakt. 
Zoals ieder jaar maak je veel bijzondere dingen mee, maar wat mij 
het meeste is bijgebleven is de gehele carnavalsweek met als 
echt hoogtepunt de afsluitavond in het Off Piste met als thema 
“Apres-ski”. 
Op sommige dagen is het best wel heel druk en word je geleefd, 

maar dit was het zeker waard. Om bij zieke mensen, bejaarden en 
kinderen langs te gaan. 

Zo’n jaar gaat zo hard en voor je het weet is het echt alweer voorbij. 
Ook al ben ik dan geen jeugdpage meer, ik blijf bij de vereniging als 

dansmarieke en ga ook mee als Blauwleut. 
Ik wil een aantal mensen bedanken voor mijn hele leuke tijd als  jeugdpage.  
Als eerste bedank ik mijn jeugdprins Dylan, omdat we het heel gezellig hebben gehad dit jaar en omdat ik het 
met niemand anders wilde doen dan met jou. We hebben zoveel lol gehad en we zijn zo hartelijk door 
iedereen ontvangen dit zal ik echt nooit meer vergeten. 
Dit alles zou natuurlijk ook nooit zo gezellig geweest zijn zonder Fred en Patries.  Ik heb hier een geweldige 
Prins en Page aan gehad. En zoals Fred altijd zegt SUPERDIK. 
Mijn moeder, omdat ze mijn haren heeft gedaan en ze me met heel veel dingen geholpen heeft.  
En natuurlijk onze gezinnen, zij hebben ons in zeer drukke dagen echt heel goed bijgestaan en gesteund.  
Ik hoop dat de volgende jeugdprins en jeugdpage net zo’n topjaar tegemoet gaan. 
 
Nogmaals bedankt. 

Hallo Allemaal, 

Helaas is het jaar alweer voorbij. Dit vind ik echt heel jammer. Tess en ik 

kwamen vorig jaar bij de verkiezing feestend op en zo is het hele jaar 

ook gegaan.  Ik vond het onwijs leuk met Jeugdpage Tess, Prins 

Frederik en Page Patricia.  Ik had van te voren niet gedacht dat het 

zoooo gaaf zou zijn. 

We hadden allemaal uitjes en vooral het uitje dat we met de bus 

mee mochten met de grote raad naar Leidschendam was super 

leuk. 

De carnavalsweek was heel druk, maar echt super gaaf. Langs bij 

de ouderen en de zieken wat soms wel heel zielig was. Elke dag 

gezellig met elkaar lunchen. En natuurlijk zaterdag de optocht! De 

kar was echt super gaaf speciaal voor ons gemaakt. 

Ik werd afgevoerd als oranje leeuw in het ADO stadion. Nu ga ik verder 

bij de Blauwleuten. 

Ik wens de nieuwe jeugdpage en jeugdprins net zoveel plezier als ik heb gehad. 

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken dat ze altijd met me meegingen en natuurlijk Jeugdpage Tess, Page 

Patricia en Prins Fred. Met hun heb ik een familie erbij en dat is echt leuk. Bedankt voor het afgelopen jaar. 

 

3x alaaf van Dylan Kuiper 
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Akxifo 
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Wij zijn de Poelukies, dansgarde van c.v. de 

Blauwkonters. Met een club van inmiddels 8 

meiden trainen wij elke week erg hard om weer 

een mooi optreden neer te kunnen zetten.  Buiten 

de traditionele dansgarde zorgen wij ook elk jaar 

voor een dansje in een totaal andere stijl. Zo doen 

wij op de kindermiddag een minidisco dansje zodat 

de kinderen mee kunnen doen en sinds vorig jaar 

doen wij ook een dansje tijdens het koffie concert. 

Na het succes van vorig jaar met “ ja zuster, nee 

zuster” willen wij het dit jaar weer overtreffen. Ook 

hebben wij onze kleding en make up weer up to 

date gemaakt! Benieuwd naar hoe het eruit ziet? 

Kom dan zeker kijken! Wij dansen tijdens het groot 

carnaval op de vrijdag avond en de zondag middag.  

Lijkt het jou leuk om een keertje met ons mee te 

trainen en ben je benieuwd hoe het is om een 

dansmarieke te zijn? Kom dan gerust eens langs! 

De leeftijden van onze meiden liggen op dit 

moment tussen de 6 en 25 dus dansen is voor 

iedereen leuk!  

Wij trainen elke dinsdag avond van 19.00 tot 20.00 

uur. Wil je graag een keer mee doen, bel dan even 

naar 0637425014. 

De Poelukies 

Doen 
 Transport & Montage      

  

Gespecialiseerd in:   

Kasverwarming  - Ketelhuis installaties  

Grondleidingen - CO2  

Hijsinstallaties - Constructie laswerk  

  

Geheel tuinbouw gericht zowel  

nationaal als internationaal  

  

Kijk op de nieuwe website:     

DOENMONTAGE.EU  

  

 Margrietlaan 11  2685 VG Poeldijk 

   telefoon :  0654787024      

info@montagebedrijf-doen.nl       

doenmontage@gmail.com  
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De route start aan de achterzijde van De Leuningjes aan de Beatrixstraat (A). Vanuit de Irenestraat gaan we  

de eerste keer linksaf en de tweede keer rechtsaf de Jan Barendselaan op. Na de toer door Poeldijk eindigt  

de optocht bij Partycentrum De Vrienden in de Voorstraat (B). Dat is tevens de start van het Kindercarnaval. 

Zaterdag middag 25 februari trekt om 13:30 uur weer een bonte stoet van mooie, 

zotte of spannende karren door het centrum van Poeldijk. Prins Willem de 1e en 

Page Michele zullen de Blauwkonters 

langs de route verleiden om het 

carnaval mee te vieren.   

Dat geldt zeker voor de kinderen. 

Kom in je mooiste carnavalspak en 

sluit je aan bij de stoet. Aan het 

einde van de route barst er een 

gezellig Kindercarnaval los. 

Jeugdprins Dylan en Jeugdpage 

Esmee willen maar al te graag met 

alle kinderen polonaise lopen, spelletjes spelen en dansen op de (kinder)disco. 

1 
2 

CARNAVALSOPTOCHT 
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Wanneer? 

25 februari 2017 

Na de optocht 

Waar? 

Partycentrum De Vrienden 

Kosten? 

€1,50 per persoon 

Muziek: 

DJ Aron 
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Jan Barendselaan 68 

2685 BV Poeldijk  

Telefoonnummer: 06 2496 8373 

Info@de4voeters 

www.de4voeters.nl 
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Lange Kruisweg 1, 2676 BL Maasdijk  | tel: 0174 - 512587  

De dames van de Blauwkonters 
 
Ook dit jaar zijn wij weer van de partij. Wij laten zien dat een carnavalsvereniging niet alleen bestaat uit mannen. 
Maar dat wij als de dames van de Blauwkonters ook een hoop betekenen voor onze vereniging.  

Wat doen wij zoal? Wij zijn voor alles 
inzetbaar. Zoals bij de kindermiddag 
helpen, helpen bij de 
kerstbomenverkoop en verder 
bieden wij de helpende hand waar 
we nodig zijn binnen het 
carnavalsseizoen.  

Tijdens het Boerenbal in onze 
carnavalsweek gaan wij gezamenlijk 
verkleed als een thema dat wij 
hebben besproken tijdens onze 
damesvergadering.  

De rest van het seizoen zijn wij te 
herkennen aan ons zwarte gilletje met het logo van de Blauwkonters erop. Daarnaast gaan wij natuurlijk ook mee 
met alle feestjes om lekker carnaval te vieren. 

Mocht je een dame zijn of kennen die graag bij onze club zou willen horen? Twijfel niet en meld je aan bij de 
Blauwkonters.  

 
Groetjes,  
De dames van de Blauwkonters 
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C.V. De Blauwkonters 

organiseert op 

donderdag 23 februari 2017 

een gezellige bingo avond. 

Verkoop kaarten á €0,50 per ronde in de zaal. 

Partycentrum  De  Vrienden,  Voorstraat 71, Poeldijk 

Aanvang 20:00 uur — zaal open 19:30 uur 
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Prins Jaargang Naam Page 

Cornelis de 1
e
 1975 - 1976 Cees Duynisveld Ria 

Alberto de 1
e
 1976 - 1977 Bert van Nispen Agatha 

Arnoldus de 1
e
 1977 - 1978 Nol Greeve Joke 

Petrus Piet de 1
e
 1978 - 1979 Piet Zuidgeest Marianne 

Adrianus de 1
e
 1979 - 1980 Aad Zuidgeest Elly 

Wilhelmus de 1
e
 1980 - 1981 Wim van Koppen Karin 

Martinus de 1
e
 1981 - 1982 Martin van der Knaap Karin 

Cornelis de 2
e
 1982 - 1983 Cees van Rossen Marjolijn 

Nardus de 1
e
 1983 - 1984 Bert Wensveen Monique 

Nardus de 2
e
 1984 - 1985 Bertus Schouw Yvon-Mariët 

Gerardus de 1
e
 1985 - 1986 Gerard van der Knaap Gerladine 

Cornelis de 3
e
 1986 - 1987 Kees van der Valk Agatha 

Jan de 1
e
 1987 - 1988 Jan Hijmans Mireille 

Nico de 1
e
 1988 - 1989 Nico Janssen Petra 

Lenoardus de 1
e
 1989 - 1990 Leo van Bergen-Henegouwen Hetty 

Josephus de 1
e
 1990 - 1991 Jos Vranken Miranda 

Jos de 1
e
  1991 - 1992 Jos van Dijk Monique 

Peet de 1
e
 1992 - 1993 Peter Zuidgeest Esther 

Petrus de 1
e
 1993 - 1994 Piet Janssen Marian 

Peter-Nicolaas de 1
e
 1994 - 1995 Peter Verbeek Leonie 

Kwiebus de 1
e
 1995 - 1996 Jos de Brabander Chantal 

Leo de 1
e
 1996 - 1997 Leo van der Sande Meriam 

Grabel de 1
e
 1997 - 1998 Grabel van Bergen- Henegouwen Miranda & Lara 

Cornelis de 4
e
 1998 - 1999 Cor Mol Renate 

Wibo de 1
e
 1999 - 2000 Wibo de Brabander Sandra 

Sukker de 1
e
 2000 - 2001 Bertus van Dijk Patricia 

Abram de 1
e
 2001 - 2002 Aad van Dijk Fenny 

Falconide de 1
e
 2002 - 2003 Piet van der Valk Daniëlle 

Evert de 1
e
 2003 - 2004 Evert Wagter Renate 

René de 1
e
 2004 - 2005 René Hartman Cynthia 

Dorus de 1
e
 2005 - 2006 Theo Sta Nathalie 

Renatus de 1
e
 2006 - 2007 René van Dijk Tessa 

Gijs de 1
e
 2007 - 2008 Ad van der Valk Marlous & Barbara 

Tony de 1
e
 2008 - 2009 Ton Jongmans Stephanie 

Ben de 1
e
 2009 - 2010 Ben van Eijk Samantha 

Antonius de 1
e
 2010 - 2011 Ton Zuiderwijk Judith 

Erik de 1
e
 2011 - 2012 Erik van der Sande Joyce 

Brandie de 1
e
 2012 - 2013 Marcel Brand Tamara 

Peter de 1ste  2013 - 2014 Peter van der Aa Wendy 

Vincentius de 1e  2014 - 2015 Vincent Vis Sharmaine  

Frederik de 1e 2015 - 2016 Fred Diepeveen Patricia 

Oud prinsen der Blauwkonters 
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Woensdag 1 maart 2017 sluiten we met de viering van 

Aswoensdag de periode van Carnaval weer af.  

Na drie dagen feesten ontvangt de gelovige op 

Aswoensdag in de viering die het officiële begin van de 

veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De 

voorganger zet met as op het voorhoofd van de gelovige 

een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, 

bekering en boete ingaat. 

Terwijl de voorganger het askruisje zet, zegt hij 

doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, 

mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Soms 

gebruikt de voorganger een andere formule: 'Bekeer u en 

leef volgens het Evangelie'. Deze formule is minder 

gangbaar, maar ook zeer toepasselijk. 

Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is 

goed te verklaren. As herinnert namelijk aan de 

vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as ook door 

het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze 

Zonden die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd. 

De op Aswoensdag gebruikte as wordt voorafgaand aan 

de viering gewijd. De gebruikte as wordt gewonnen door 

de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande 

jaar te verbranden. Die takken waren het teken van 

overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist 

vernedering en rouw.  

Ook dit jaar zijn jullie als Raad van Elf van de 

Blauwkonters en jullie gevolg weer van harte welkom in 

de viering van Aswoensdag op woensdag 1 maart 2017 

om 19.00 uur in de H. Bartholomeus kerk om na het 

feesten bewust stil te staan bij de tijd die gaat komen.  

Els Geelen, pastoraal werkster 
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