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Prijs n.o.t.k
Losse verkoop: 

Wat de gek er voor geeft.

Koetelkrant
Carnaval 2020        vrijdag 21 februari t/m dinsdag 25 februari 



WIJ WENSEN IEDEREENEEN FANTASTISCH CARNAVAL TOE!

Rozenlaantje 2
Hippolytushoef

ook al jáááren (d)ruk.
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Ten Geleide 
Er was eens..... 66 jaar geleden ontkiemde er een zaadje, werd de teerling geworpen, het ei 

gelegd. Een aantal stoere mannen had het idee dat de Wieringermeer al aardig ontgonnen 

was. Je kon er wonen, naar school, werken en sporten. Toch ontbrak er nog iets. Wat knaagde 

er dan? Er ontbrak nog een feest(cultuur).  Een feest organiseren waar iedereen welkom is, 

was toentertijd misschien nog wat lastig te regelen met de verzuiling. Inmiddels kunnen we 

in de Wieringermeer zeggen dat het Carnaval een waar volksfeest is met een grote traditie 

waar iedereen bij wil zijn. Sommigen één dag, anderen gaan voor de "Full Pull" en proberen 

het vijf dagen vol te houden.  Voor de meesten zit het er tussenin.  De aankondiging van het 

Carnavalsfeest wordt vermeld in de Koetelkrant. Dit is een merkwaardig boekje dat qua formaat 

opvalt en qua inhoud de gemoederen nogal kan bezighouden. Niet iedereen "snapt" de 

Koetelkrant of heeft de "Carnavalsbril" opgezet tijdens het lezen. In het verleden werd er soms 

wel eens een Raadslid thuis "bezocht" voor nadere uitleg. Dat is echt niet nodig. In dit digitale 

tijdperk kan er gewoon ge-appt of gemaild worden. In de regel reageren de Meerkoetelaars 

binnen 11 uur.

In dit Jubileumjaar is er al het nodige voorwerk gedaan. Er is een Jubileumcommissie samen-

gesteld met huidige en oud-raadsleden. Zaterdag 23 november heeft het grote Jubileumfeest 

plaatsgevonden aan de Cultuurweg. Een enorme klus om van een ietwat verlaten boerderijschuur 

een sfeervolle feestzaal te maken. Het is gelukt. Met vele reünisten en zes carnavalsverenigingen 

hebben we een prachtig feest kunnen bouwen. Ook hebben we dit jaar een vaste professionele 

"filmer": Jeff Hofstede. Hij volgt Prins Paljas 1/3 en zijn gevolg al vanaf de eerste vergadering en 

zal pas gaan rusten als de laatste Carnavalsavond erop zit. Daarna kunnen we getuige zijn van 

een heuse documentaire met als werktitel: " Meerkoetelaar, omdat het kan"! Ook speciale dank 

aan fotograaf Rien (ne va plus) en zijn Paulien, die ons al jaren begeleiden. 

Rest ons als redactieleden u veel leesplezier toe te wensen 

en wij zien u graag tijdens het 66e Carnavalsfeest in de Koetelburcht!
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Jan Rozing Mannenmode 

Aan het Marktplein in Schagen    

Telefoon  0224 212624

Website  www.janrozing.nl
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Niet iedereen wordt zomaar Prins Carnaval. Ten eerste moet je in een gemeenschap wonen 

waar een Carnavalsvereniging is. Daarnaast moet je  door een lid van de carnavalsvereniging  

gevraagd worden om ook lid te worden.  Veel tijd om na te denken heb je niet en " voor jou,  11 

anderen".  Als je dan "ja" hebt gezegd heb je eigenlijk geen flauw idee waar tegen.  Onderstaande 

is overgehaald onder het mom: ‘anders probeer je het een jaartje en dan zie je daarna wel 

of het wat voor je is’. Dat is inmiddels 22 jaar geleden! Als alles goed gaat word je op enig 

moment, of je nu echt wilt of niet, Prins Carnaval der Meerkoetelaars.  Dat was voor mij 15 jaar 

geleden. Ik ging toen door het leven als Prins Namselas de 1e (alsof er nog iemand anders zich 

de 2e zou noemen). Ik heb vele raadsleden zien komen en gaan, soms definitief. Raadsleden 

die met mijn eigen vader in de Raad hebben gezeten en later Raadsleden met wiens vader 

ikzelf in de Raad heb gezeten. Als je niet stopt kun je er dus zomaar 22 jaar bij zitten,  geen 

straf hoor. En dan word je zomaar voor de tweede keer Prins, uitgerekend tijdens het 66-jarig 

bestaan van de Meerkoetelaars. Er waren 11 stemrondes voor nodig, maar de uitkomst, mijn 

Prinsverkiezing, leek onvermijdelijk. Het is een jonge club, zeker uit mijn perspectief. Op de 

één of andere manier is er niet echt een generatiekloof, al zal ik wel de nodige After-Party's 

gemist hebben.  Carnaval is bij uitstek het feest van verbroedering.  Jong en oud, arm en rijk, 

baas en knecht enz. , iedereen is welkom om te feesten of om als Raadslid, Dansmarieke of 

Hofkappellert het feest mede mogelijk te maken. Juist in deze onpersoonlijke digitale tijden een 

rijkdom om elkaar persoonlijk te kunnen treffen.  Voor mijn Prinsennaam heb ik gekozen voor 

een ietwat gedateerde maar toch wel passende naam: Paljas 1/3. Als je deze naam googled 

kom je diverse betekenissen tegen. Allen hebben gemeen dat ze een beetje gek zijn, een 

bepaald soort humor nastreven  en rare fratsen uithalen. "1/3" omdat ik op de kop af 22 van de 

66 jaar lid ben van de Raad van Elf. 

Al die tijd ook nauw betrokken bij de Koetelkrant. Bouwen is niks voor Prins Paljas 1/3. Hij heeft 

in het verleden wel eens met een hamer op zijn vinger geslagen. Resultaat: blauw bloed. Niet 

gek natuurlijk als je een Prins bent maar dat was toen nog niet aan de orde. Het blauwe bloed 

werd onderzocht en bleek naast een te verwaarlozen promillage alcohol uit een behoorlijk 

aandeel inkt te bestaan. Redacteur worden bij de Koetelkrant leek daarbij onvermijdelijk. 

Een Prins kan het niet alleen. Hij heeft een hofhouding die hem in alles ondersteunt. Zo is 

Jasper Beemsterboer (Paljasper) dit Carnaval zijn verbale kompaan als Adjudant  en is IJsbrand 

Kuipers (Palijs) zijn trouwe  Hofmeester. Daarnaast wordt Paljas 1/3 begeleid door hofdames: 

Eega Corrina en dochter 

Emma. Om de traditie nieuw 

leven in te blazen is er dit 

jaar weer sprake van een 

Hofnar. Deze functie wordt 

bekleed door zoon Joris. Met 

deze samenstelling van de 

Hofhouding en met de steun 

van de volledige Raad van Elf 

zien wij uit naar een geweldig 

Carnaval waarbij iedereen 

welkom is! Tot ziens in de 

Koetelburcht. Alaaf, Alaaf, 

Alaaf!!!
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Medemblikkerweg 13, 1771 SC Wieringerwerf

Telefoon: 06-53772793

E-mail: info@loonbedrijfsturmjacobs.nl

www.loonbedrijfsturmjacobs.nl

Volg ons ook op Facebook

Dokter Hoogkamerlaan 100, 1775 EM  Middenmeer

Tel. (0227) 50 28 81, Mobiel Ruud: 06 250 483 18
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14 februari om 20:30

Groot Carnaval    Voorverkoop

Zaterdagavond 22 februari is er weer Groots Carnaval. Ieder jaar een enorm populaire avond. 

Daarom organiseren wij een voorverkoop, ook wel de 6e Carnavalsavond genoemd. 

De voorverkoop vindt plaats bij Café bij de Buren in Wieringerwerf op 14 februari 2020 om 

20:30. Hier kun je alvast lekker in de stemming komen voor het aankomend Carnaval.

Op deze avond kun je een entreekaart voor de zaterdag- en dinsdagavond kopen. Dit is 

gelimiteerd tot een maximum van 4 kaarten pp per avond. Hiernaast is er voor de echte 

Carnavalsganger natuurlijk het Passe-Partout verkrijgbaar. Ook die kan alleen op deze 

avond  worden bemachtigd. De kosten voor het Passe-Partout zijn €30,- en hiermee kun je 

iedere carnavalsavond naar binnen.  LET OP!! Voor zowel de zaterdag- en dinsdagavond 

entreekaart als het Passe-Partout geldt: OP=OP!

Kaart Zaterdag 22 februari € 11,-

Kaart Dinsdag 25 februari € 5,-

Passe-Partout  (toegang alle avonden) € 30,-

Passe-Partout + speld Meerkoetelaars 66 jaar € 33,-

De nieuwe hapburger genaamd "windkracht 7" 

Mark Wouts met zilte zucht van de kermis afgezwaaid.

Nieuw-Westland

Neon-imperialisme in de polder.

Met een hele grote boog

Kreileroord is volgens sommigen omrijdenswaardig. 

Gehoord bij de Medemblikkerweg

Ik heb er geen last van, ik rijd toch altijd links.

Woestijn Party 

Een feestje waar je uren kan ronddwalen, 

zonder iemand tegen te komen.

Joep Karel 

Een voorname man.

Duikelaar

Keeper van Flevo 1 is zelfs op de weg nog met het spelletje bezig.

Blijkbaar is hij niet echt

De Fixi app.

Spuit 11
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11.30 uur  Bezoek aan langdurig zieken 

 

met een fruitmand.

14.00 uur Kinderoptocht. Start bij de 

voormalige bibliotheek aan de Havenkade. 

Aansluitend Kindercarnaval in de Koetelburcht 

met een spetterend optreden van onze 

Dansmariekes en de Go Round Drive-in 

Show.

 21.00 uur    D
e grote Carnavalsavond in de  

Koetelburcht met Het DJ Team.

Entree € 11,-

 Let op voorverkoop 14 februari. 

Koetelbus zie pagina 36

08:30 uur  
Bezoek aan diverse basisscholen

 

Voorverkoop in Cafe bij de Buren,  blijf hierna nog even 

hangen in het voorcafé met zanger Benjamin Kok

(niet de broer van Sukke) 

Vrijdag 21 februari13.00 uur Sleuteloverdracht in de Cultuurschuur.

14.30 uur         Bezoek aan zorgcentrum Lelypark.

16.00 uur Bedrijvenbezoek aan Pollemelk
21.00 uur BoKiBa (BoerenKielenBal) in de Koetelburcht. Kom op tijd, want aan 

de band zal het niet liggen. Melrose, de coverband die ons al jaren op zondag versterkt 

zal met de nodige testosteron menig vrouwenhart doen kloppen en menig mannenvoet 

van de vloer krijgen! 
Entree € 11,- (incl. garderobe). 

De boerenkiel-lozen onder ons kunnen een Kiel 

kopen bij de kassa voor € 11,-!  
Koetelbus zie pagina 36

Zaterdag 22 februari

Vrijdag 14 Februari

21:11 uur 



16.11 uur    De “Hollands Kroon Vroeg Op Stap Verkleedavond” 
 

  Met een fantastisch optreden van Phoenix en een             Golden Oldies optreden van de Party Animals..

Zondag 23 februari

Entree: € 5,-. Let op: onder 16 jaar vrij entree

16.11 uur  After Work Party: Doe maar lekker gewoon in je 

werkkleding en Go-Round Drive-in Show verzorgt de muzikale 

omlijsting.

21:11 uur Anders dan anders gaan we deze avond ook feestelijk 

afronden en komt jubileumformatie Bouwbedrijf de Groot de avond 

muzikaal van verse impulsen voorzien 

Maandag 24 februari

Vrij entree in je werkkleding, 

inclusief garderobe en een lekker 

bakkie soep.

19.00  De Duitse dinsdagavond! Een avond waar we niet weten wat 

we met onze tijd aan moeten. Namelijk een BOM en BARSTENSVOL 

programma. Kom op tijd want Prins Paljas 1/3 zal je tot 19:33 welkom 

heten met een bakkie Chocomel en warme Glühwein. Dit alles terwijl 

Bouwbedrijf de Groot, waarschijnlijk net afgekoeld van de  Dolle 

Maandag, jullie direct zal laten Swingen en zal de Bunne opwarmen voor 

Vieze Jack. Waarna, bekend van de Oude Beurs, Mental Theo 

dit Jubileumjaar af komt knallen! 

 

Koop om zeker te zijn dat je alle avonden binnen mag komen een 

passe-partout bij de voorverkoop. De kosten voor de garderobe 

zijn alle avonden inbegrepen.

 Entree: € 5,- 

Dinsdag 25 februari

Alle avonden een spetterend optreden van de Go Round Drive-

In Show, Hofkapel Toeternietoe en de Dansmariekes!

 OKTOBERFEST 



K W A L I T E I T  I S  O N Z E  K R A C H T

Onderhoud

A.P.K. Keuring

Banden

Uitlijnen

Schadeherstel

Ruitherstel

info@hetkoeienboetje.nl
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De eerste Carnavalsavond zit er op.  Op naar de volgende ronde, de zaterdagavond!!  Al drie 

jaar op rij is de zaterdagavond stijf uitverkocht. Dus zorg ervoor dat je op 14 februari  vanaf 

20.30 uur bij Café Bij de Buren je kaarten koopt tijdens de voorverkoop. Hier kun je kiezen 

uit een losse kaart (€ 11,-) om 1 avond helemaal uit je bol te gaan, of voor een Passe-partout 

(€ 30,-) zodat je elke carnavals avond kunt feesten in de Koetelburcht. 

Als je een kaart hebt bemachtigd tijdens de voorverkoop kun je genieten van een bomvol 

programma. Zorg ervoor dat je op tijd in de Koetelburcht bent zodat je meer kans maakt op de 

verkleedprijs. Deze wordt uitgereikt door Prins Paljas1/3 en zijn hofdames. Ook deze avond 

gaan de Dansmariekes met hun voetjes van de vloer door middel van  een aantal spectaculaire 

dansjes. Toeternietoe zorgt voor de feestsfeer door een 

aantal carnavaleske melodieën 

ten gehore te brengen. De rest 

van de avond wordt muzikaal 

aangekleed door het DJ Team 

bestaande uit DJ Berry en zijn 

maatje Eric. Groots Carnaval op 

de zaterdag, dat kun je gewoon 

niet missen.  Aanvang: 21.00 uur. 

Tot ziens!

21 februari om 21:11

21 februari om 21:11 opent de Koetelburcht zijn deuren voor 

BoKiBa. Of te wel BoerenKielenBal. De openingsavond van 

Carnaval 2020. Hier hebben we met z’n allen enorm naar uit 

gekeken. 

De benodigdheden voor deze avond zijn:

-Boerenkiel of een boerenjurkje

-Dans of Bar-hang-schoenen

-Sterke verhalen

-Goed Carnavalshumeur

Op de Muziekmenukaart staan optredens van: hofkapel 

Toeternietoe, Go-round Drive-in show en de Topband MELROSE. 

Met als toetje een smakelijk optreden van de Dansmariekes. 

Mocht je dan nog niet vol zitten dan kun je altijd nog terecht bij 

het snackplein. De koude drankjes worden natuurlijk weer getapt 

door het altijd vrolijke barpersoneel van Cafe Bij de Buren. Aan 

het einde van de avond is er een mogelijkheid om voor maar 

€11,- met de Koetelbus naar huis te gaan.

11

11
meerprijs boerenkiel:

ENTREE

verkrijgbaar 
bij de kassa

Groots Carnaval

BoerenKielenBal
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Het aantal uitvaartdiensten bij Martine neemt sterk toe. De overburen hebben daar handig op 

ingespeeld. Vanaf dit jaar zijn afscheid én ver-assing hemelsbreed 66 meter van elkaar te combineren.

Niels Laan, Niels Laan, Niels Laan

Als je dat maar vaak genoeg heel snel achter elkaar zegt, 

zou je ons nieuwste raadslid bijna iets aandoen.

“Ik vond het al naar stront en zopie ruiken”

Friese wind door de polder. 

Rij hem voor z’n flikker
De koe bij de Hoornsman vatten.

Prinserick

Er was eens een prins genaamd Namselas

En iedereen dacht dat hij een clown was

Niets is minder waar

Ook al doet hij soms raar

Hij is namelijk geen clown maar 1/3 Paljas

Verenigingswerk

Nieuwe banen bij tennisclub Middenmeer.

Gewiekst

Al levend van de wind voor jezelf het schip met goud binnenhalen 

en vervolgens gaan klagen over het Gebiedsplan.

Spuit 11
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BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 20 EURO KORTING OP EEN RESERVERING IN HET WOLFERSWOUD

UW ICT MAAKT ONS ÉVEN DE PILS NIET LAUW

WWW.AENM.NL
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23 februari om 16:11

Na twee dagen doorbijten, doorzetten en doorzitten is 

het eindelijk zover: Deze avond blikken we terug naar 

legendarische tijden. De gehele avond wordt omlijst door 

de Coverband Phoenix. Als klap op de vuurpijl zullen 

oude legendes in de vorm van de Party Animals je 

Mellow laten voelen en je doen laten dansen alsof je een 

hele tray Aquarius hebt opgedronken. Zondag staat tevens 

bekend als de dag der creaties en verkleedprijzen. De 

concurrentie is al jaren moordend, om de zeer gewilde 

prijzen binnen te slepen. De creaties van de afgelopen 

jaren zullen bij velen nog in het geheugen gegrift staan. 

Hierom hebben we een klein overzicht gemaakt van al deze 

spraakmakende creaties. Dit móet wel voldoende motivatie 

geven voor eenieder die al weken gezellig aan de gang is 

om de menigte te verrassen, en bovenal vrolijk te maken 

op de Carnavalszondag. De ultieme beloning voor deze 

dag is uiteraard het felbegeerde weekendje weg naar 

Wolferswoud voor 10 personen. We beginnen mooi om 

16:11, waar je meteen de hofhouding kan imponeren en 

vlijen met jullie originele creatie. 

5

Zondagavond    VERKLEEDAVOND     Party Animals   Phoenix

Vroeg op stap verkleedavond

2011 Transformers2012 Dinosaurus 2014 Woonark Burgemeester
2015 Minions2016 Windmolen2017 Stef Stuntpiloot2018 Woutcoin Windmolen

2019 Kreileroord Aso'sdiv. levend Tetris Meerkoetelaars 11th
 NASA

 Skihut
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Brink 56 - Slootdorp

Vertr
ouwd m

et v
isi

e

Accountants en Belastingadviseurs

T  (0227)  50 19 44

Brugstraat 42a

1775 BG  Middenmeer

www.dejong-middenmeer.nl

www.kappio.nl 

Kinderdagverblijf
Peuterschool 

Buitenschoolse opvang
Gastouderbureau

Kappio 
wenst 

iedereen 
veel 

plezier 
met 

carnaval!
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Toch aardig dat de plaatselijke middenstand aan onze vrijgezelle Raadsleden denkt.... 

Daar krijg je toch een sik van!

Burenruzie Lombaard nog steeds niet opgelost.

Who the vak is Alice?

De nieuwe rector op RSG Wiringherlant.

Geen lid, geen lid

Respect Gerrit! We hebben nooit begrepen waarom je 

bent gestopt met de raad. Maar nu snappen we dat je 

in je rol van dansmarieke eindelijk jezelf kunt zijn.

Insluipers hebben Audi A3 ontvreemd van bakker Slijkerman.

Wat een misbaksels! Ze zouden die gasten op moeten sluiten en alleen 

nog maar water en droog brood moeten geven. Iemand probeert met hard 

werken zijn brood te verdienen en als kers op de taart wordt je auto gestolen. 

En wie blijft er met de gebakken peren zitten? Ik hoop dat ze het broodnodige 

doen om deze misdadigers een poets te bakken. 

Gelukkig heeft die vorige dat ook nooit gedaan! 

Burgemeester Rian van Dam toont weinig ballen als het gaat om de uitzetting 

van een gezin aan de Schelphorst.

Arker Boetje wordt overgenomen door Stichting Present

Een cadeautje, aldus Anja de Jong-Kempeneers.

Spuit 11
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MAANDAG 24 FEBRUARI
MIDDENMEER VAN 10.00 tot 18.00 UUR   ENTREE e10,00

DJ Wendy
38e editie
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Dat wisten wij al lang!

Oranje verlichting tegen geweld

Die glastuinbouwers zijn er al jaren erg mee begaan.

Gaat Sjuk naar De Beurs?

Volgens insiders is dit geen goede zet, zij achten de kans op instorten groot.

Zonder die "K" zou het nog grappig zijn ook

Stichting Knarrenhof heeft € 3.750 subsidie van de gemeente gekregen. Deze 

vereniging zet zich in zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Niet zo'n Happy Meal

Onderweg naar McDonalds een Brug te ver rijden en je rijbewijs inleveren.

Met de Noorderzon vertrokken

Zuidema.

Strzykawka jedenaście
Daje (takze) błoto, gdy ktos mówi (niewielki) komentarz po tym, jak kilka innych juz 

cos powiedziało.

Dus nu weer met twee handen?

Wildplassen wederom verboden in Hollands Kroon. 

Carnaval 2021

12 februari – 16 februari

´

´• •

Spuit 11
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www.plantera.nl voor alle kleuren 
en smaken aardappelen.  

Wij wensen iedereen een heerlijk carnaval.

Jeroen van Soesbergen & Gerard Bovée  

Kinderdagverblijf ‘t Krieltje

BÉÉ
Kinderdagverblijf ‘t Krieltje

BÉÉSTACHTIG LEUK!!

Kinderdagverblijf ’t Krieltje

Bezoek ons nu 
ook op Facebook
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Kindermiddag
Op zaterdag 22 februari is er weer een 

fantastisch Kindercarnaval. We starten deze 

middag met een optocht, die om 14.00 uur 

zal vertrekken aan de Havenkade (bij de oude 

bibliotheek). Prins Paljas 1/3 zal met zijn 

gezelschap voorop gaan in de koet. De prijswinnaars van kleurplaat, 

welke te downloaden is van onze website, mogen daarachter 

plaatsnemen in de kleine koet. De optocht zal muzikaal 

begeleid worden door Creona en onze hofkapel Toeternietoe. 

Zoek je mooiste verkleedkleren bij elkaar, want natuurlijk 

worden er ook weer verkleedprijzen uitgedeeld aan de meest 

origineel verklede kinderen. De mooiste praalwagens maken 

weer kans op die felbegeerde wisselbeker.  Het eindpunt van 

de optocht is waar deze ook is begonnen. Vanaf deze plek 

kunnen de kinderen met hun ouders of begeleiders naar De 

Koetelburcht, waar het feest gewoon nog even verder gaat. 

Als  eerste krijgen de kinderen bij binnenkomst allemaal 

een kaartje. Hiermee kunnen zij chips en drinken halen, 

maar ook een klein cadeautje grabbelen uit de grabbelton 

of de unieke grabbeljurk. Verder kunnen de kinderen zich 

vermaken met een paar leuke spelletjes. Uiteraard zullen 

de Dansmariekes op dit feest niet ontbreken en een paar 

fantastische dansjes laten zien. Ook kan iedereen weer 

lekker meedansen en zingen op de liedjes van DoLiDisco. Als 

hoogtepunt van de middag zal onze Prins voorop gaan in de polonaise.  Het feest duurt 

tot 16.30 uur en de entree is geheel gratis.  De kindermiddag is bedoeld voor onze jongste 

carnavalsvierders, maar iedereen is uiteraard welkom. Het enige wat wij vragen is de kinderen 

de ruimte te geven, zodat ze kunnen feesten zonder dat ze onder de voet worden gelopen. 

Houd er daarom rekening mee dat kinderwagens in de zaal niet zijn toegestaan. Alaaf!

Kleuren  KLEURWEDSTRIJD  kinderen

inleveren voor 
13-02-2020 
bij één van de 
onderstaande adressen: 

De  Duizendpoot
Brugstraat 21, 
Middenmeer 

Totaalmarkt  Elfring
Brink   56,  
Slootdorp 

Slagerij  Poelsma 
Terpstraat   3,  
Wieringerwerf

Kleuren doe je met je hoofd, niet met je handen. Dat is de 

boodschap die wij, als doorgewinterde carnavals vierders, door 

willen geven aan de kleine meerkoetelaartjes van de volgende 

generatie. De kleurplaat is niet zomaar de eerste de beste die wij 

kunnen maken. Het is een diepgaand proces waarin licht, warmte 

en esthetiek samen komen. Gelukkig denken wij ook altijd nog aan 

het lokale belang en zijn wij ook erg verheugd dat Juf Tonnie weer 

iets moois voor ons kan maken. Je kunt de kleurplaat downloaden 

op onze website: www.meerkoetelaars.nl

Ga aan de slag met je tekening en als die helemaal af is kun je hem 

dan naar één van de inzamelpunten brengen en wie weet zit jij straks 

tijdens de carnavalsoptocht, op zaterdag 15 Februari,  in de minikoet. 

Bijzijn is meemaken! Met de winaars zal contact opgenomen worden.

0
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Voor al uw:

• verzekeringen

• hypotheken

• financiële planning

WIJ GEVEN U GRAAG PERSOONLIJK ADVIES

Wij achten ons niet aansprakelijk voor advies gegeven van

21 tot en met 25 FEB 2020

                  

HET OUDSTE EN MEEST ERVAREN

DRAINAGEBEDRIJF VAN  NEDERLAND

BOERSMA’S DRAINAGEBEDRIJF
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Na enig onderzoek bleek dat de stikstofwetgeving in een Afrikaans land 

nog gunstiger was dan die van Friesland.

Wielingelwelf komt niet zomaal van hem af

Wan heeft blijkbaar z’n zakken zo goed gevuld, 

dat hij ze nu iedere zaterdag huis aan huis vrijwillig komt legen.

Jubirick

Het is al 66 keer voorjaar geweest

Inmiddels uitgegroeid tot een begrip in ieders levensgeest

Is met kerk, dans en tradities begonnen

Maar heeft inmiddels de zuilen overwonnen

Is het nou om het Carnaval, of de Prins waar het om draait dit feest?

Ook al trok de organisatie alles en iedereen uit de kast

Het Wiringherlant Gala, met Paarse vrijdag als thema, was geen succes. 

- - = +

Woningbouwlogica van de gemeente Hollands Kroon.

Wat een Duitsers!

Maar die invalidenparkeerplaats bij Lidl is tenminste goed verlicht!

Nickitas verdrietig om uitgelekte reclame

Het moest uit zijn eigen zak komen.

Incluzooi 

Helemaal naar de budgettering.

Spuit 11
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Voor ieder werk wat U kunt bedenken 
staan wij met ons hele team klaar! 

 Agrarisch loonwerk en grondverzet
voor bedrijven en particulieren 

Wij wensen iedereen een mooi carnaval dit jaar
met Prins Paljas 1/3 voorop komt dat zeker voor elkaar!

LOONBEDRIJF

DIELEMAN
SLOOTDORP

 v
a

n
d

e
rj

a
g

tb
v.

n
l

Wieringerwerf         Tel.: 06-40137743

- CULTUURTECHNIEK
- CONSTRUCTIEWERK
- GRONDWERK
- STRAATWERK
- SLOOPWERK
- EGALISATIE
- CONTAINERS
- VERHUUR 

tel: 06 - 40 13 77 43
info@vanderjagtbv.nl
factuur@vanderjagtbv.nl

Schelphorst 30
1771 SL Wieringerwerf
www.vanderjagtbv.nl
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Nu datagiganten Microsoft en Google flink aan de weg timmeren, kon Amazon niet achterblijven. Zij 

hadden echter nog geen intentie om een datacenter te bouwen. Daarom hebben ze het braakliggende 

terrein op eigen wijze ingevuld. Door de nieuwe omstandigheden moest de lokale horecaondernemer 

drastische maatregelen treffen en heeft hij zijn vrachtwagen om laten bouwen.

Don Shot in the Dark

Wouter Senior heeft zijn koetjes op het droge en verlegde zijn pad

na één goud jaar nu in het bekende zwarte gat.

Dat hadden ze nooit kunnen voorspellen

Bouw windmolenpark behoorlijk vertraagd door hinder van de wind.

De razende reporter

Het is maar net hoe je in het oor van Mike van Deutekom.

Reken maar van niet

Al twintig jaar geterroriseerd worden door tieners in Hippolytushoef.

Glasvezelrijk

Twee aanbieders vechten om een geul, dat is er één te veul.

Dat is toch Pim Niehè?

Namens het hele bestuur, ik vond het een unaniem belachelijk groot succes.

Als het langer duurt, kun je er in de tuin nog veel meer kwijt.

In de voormalige kerk aan de Meeuwstraat worden seniorenwoningen gerealiseerd. 

Nog niet duidelijk is hoeveel dit er gaan worden. Bij meer duidelijkheid wordt er zo 

snel mogelijk een informatiebijeenkomst gehouden.

Spuit 11
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9 e HOLLANDS KROON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

wetenschapspuzzel

Kurwa
Mać

1

2

3

4

Wanneer kan de Wieringermeerder op zijn 

Vattenfall-compensatie rekenen:

S. Niet.

L. Compensatie?

E.  Stop het maar in je Greta.

T. Misschien binnen één generatie.

Wie is er met geld te koop?

S. Een hoer met één been.

E. Staatsbosbeheer.

A. De gemeenteraad.

L. Boeren met warme grond

Hoe kwam de diefstal bij een lokale multinational boven water?

L. Het viel slecht te verdonkeremanen, wij denken dat het aan het oranje licht.

O. Het viel pas op tijdens een wekelijks kaartavondje.

O. Er werd ergens een slaatje uit geslagen.

S. Het kwam aandrijven.

Gehoord tijdens Greta Thunberg’s werkbezoek in Kreileroord:

D. “Zweedse? Dat wel, maar ze komt uit Noorwegen”

E. “Ik krijg er in de kern energie van”

E. “Waarom spreekt niet iedereen hier Pools?”

N. “Is al die troep aangespoeld?”

S. “Jullie zitten hier in de Vattenfall!”

E. “Waarom zitten die mensen 

      overdag allemaal thuis?”

De traditie gaat door. Voor de 9e keer is de Hollands 

Kroonse Wetenschapspuzzel in de Koetelkrant opgenomen. 

Schrik niet, het is een meerkeuzepuzzel. Plaats bij alle vragen de 

meest waarschijnlijke letter in het betreffende blokje. Uiteindelijk 

komt er een woord, de oplossing, in te staan. 

 Stuur deze op naar: info@meerkoetelaars en maak 

kans op een prijs. Een toegangskaart voor een carnavalsavond naar 

keuze of maak kans op een Jubileum-CD met het lied: Het land van 

Wieringermeer. (gesigneerd door de vertolkers Prins Paljas 1/3 en zijn 

Hofnar). Ook de oplossing voor de Optisch Bedrog woordzoeker kan 

naar info@meerkoetelaars.nl worden gemaild, deze inzenders dingen 

ook mee om de prijzen. Veel succes!    

Wie is de slimste Wieringermeerder?
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Geboorte golf

Je doet het super schat, hij is er bijna uit.

Rol Stikstof 2 meter

Nu van 14 euro Voor 13,99! Altijd gratis 

verzending binnen middemeer. 

De Opkamer
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AANZUIGEND

BLINDEVLEK

BRILPOOT

DICKGRAS

EENHEIDSWORST

HERASHACKWERK

HETBLIJFTLINK

KARTREKKER

LEKKERVANBRIL

MONDUUR

REGENPIJP

RUKJELENS

SPONTAANKOMEN

STERKVERHAAL

ZAKKENKLOPPER

OPTISCH 

BEDROG 

WOORD

ZOEKER

Wat is een populaire methode voor het inleiden 

van baby’s in Wieringermeer?

S. Tangbevalling (door Silvia)

E. Knippen en Scheren (is Hairy Harry van het padje af?)

K. Stuiterligging (enkeltje Medemblikkerweg)

S. Geboortegolf (nu te koop bij uw V.W.-dealer)

Waarom lijkt het dat de Wieringermeer een broedplaats 

voor morbide activiteiten is geworden?

R. Je wilt er toch dood gevonden worden.

O. Meestal word je pas uitgestrooid na de crematie.

O. Het begint een hype te worden.

M. Doe dat even lekker in je eigen gemeente.

Wie doet er volgend jaar mee met de Tour de France?

A. Dolf

B. A.

C. &A

D. NA

Welke uitbreiding heeft de Opkamer doorgevoerd?

N. Verkoop van stikstof

E. Nieuwe collectie Paljassen

E. Een extra Pfaskamer

N. Er komt een inpandige vestiging van Hennies & Mouwrits

Er is gestolen bij de Wieringermeerruiters. Een reconstructie:

!. Er waren geen hindernissen

?. “Het is hier toch geen küroord?”

$. Ze hadden er een zware kluis aan

%: Ze raakten tijdens de overval al in de bak

26



Carnaval van 

21 t/M 25 februari in 

je totale systeem
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Nadat een familie de rechtszaak tegen Hollands Kroon uiteindelijk heeft gewonnen, 

mogen ze blijven wonen op de Schelphorst. De gemeente reageerde onsportief en heeft 

het bestemmingsplan direct aangepast.

“Nee, zo’n Pyramide is handig in te richten”

The King of Egypt, A.K.A. Nasser, klaagde over de onlogische 

indeling van zijn nieuwe gasloze woning.  

Grootste klant Bierboetiek stopt er mee

Johan, bedankt.

VerLichtekooi

Tijdens de brand ging het er eindelijk weer eens heet aan 

toe bij Club 4 Pleasure. Sommigen hadden Niks gezien.

Dus het zal wel doorgaan!

Gebiedsplan Wieringermeer wordt onder bewoners en gebruikers 

van agrarische grond als ongewenst beschouwd.  

Wij bloeien gelijk op

Slootdorper met Brabantse roots Jelmer Wijman komt de Raad van Elf opfleuren.

191 steentjes als monument bij Joods Werkdorp

Onduidelijk is hoeveel klinkers erbij zitten.

Nieuwe schoenmaker in Wieringerwerf hak gezet

Van der Meer niet blij met het ontbreken van een voetgangerspad voor het 

nieuwe parkeerterrein bij de Lidl. “Welke halve zool heeft dat bedacht?”.

Spuit 11
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Timmerwerk op maat

Kozijnen 

Ramen 

Deuren 

Meubels 

Interieurs 

PrefabHavenkade 21

1775 BA  Middenmeer

www.werkplaatswieringermeer.nl

info@ werkplaatswieringermeer.nl

Schoonheids- kap- pedicuresalon

Tel.     0227-503490

Mob. 06-18346826

GESPECIALISEERD IN PERMANENTE MAKE-UP en ELEKTRISCHE ONTHARING

Lisa Manisah

Uitsluitend op afspraak
Penhoorn 7 - Middenmeer

Slagerij Poelsma wenst
de meerkoetelaars

een walgelijk mooie
carnaval, Proost!
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De uitkijkpost bij het Gat van de Dijk is herzien. Het is echter wel erg letterlijk genomen.

Of om er zelf zijn handen mee in onschuld te wassen?

Joepie! In plannen voor het Polenhotel is een wasgelegenheid meegenomen. 

Omwonenden kunnen hier ook gebruik van maken. 

Zweedse Kok?

Daar heb ik niet op gelet.

Wad een eilandhopper

Na Wieringen en Texel denkt Henk Cornelissen erover 

om zijn rugzak in te ruilen voor een T.V.T.A.S.

“Centrum Wieringerwerf minst schone in Hollands Kroon”

Oh ja, Kreileroord heeft natuurlijk geen centrum.

De Geest is uit de fles
En het is een wolk van een dochter geworden. 

Een klein Grootje

Maar het kleintje heet wel Groot!

Sjuk Berry

Er zingen verhalen rond dat er nog een laatste feest in de Oude Beurs 

gaat worden georganiseerd. Als je weet wie de initiatiefnemers zijn,

is het niet moeilijk te raden wie er zal gaan optreden.

Spuit 11
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Cultuurweg 4 • 1775 RA  Middenmeer • tel. 06 13 59 33 87 • info@bigsound.nl • www.bigsound.nl

Big Sound biedt u professionele 
verzorging voor het organiseren
van uw bedrijfs-, privé en 
publieke evenement. 

 
Verhuur van o.a.: Geluidsapparatuur • Video en projectie • Verlichting • 

Microfoon & headsets • Mengtafels • Drive in show • Dj sets • Truss en rigging
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Ook in Wieringerwerf is een Utopia variant opgestart. Deze is zelfvoorzienend. 

Naast elektriciteit en een dak boven het hoofd, is er vooral zuiver water voorradig. 

Er heeft zich inmiddels een kleine gemeenschap gevestigd.

Hadib Noor

Als eerste Scandinaviër uitkomend voor Flevo 

met Succes binnen 15 minuten buitenspel gezet worden. 

Op Pool Position

De doorloop is snel, wij zijn benieuwd wie er volgend jaar 

de Katholieke kerk in Middenmeer voorgaat.

De éne arbeidsmigrant is de andere niet

Uitbater van camping Land uit Zee is fel gekant tegen het huisvesten van 

arbeidsmigranten. Dit blijkt Fake News, voor werklui uit Amerika is hij 

beduidend Microsofter. 

Vooruitstrevende landingsmethode bij vliegveld Middenmeer

Nieuwe gezagvoerder Loe Ping was er ondersteboven van.

Misschien is dat juist de oplossing

Schrijver Mark van Wonderen brandt plekken als Den Helder en Kreileroord 

niet af in zijn boek ‘Treurtips herontdek Nederland’.

Alle binnenwegen in Hollands Kroon zijn nu van de gemeente

Door de enorme hoogteverschillen zagen ze blijkbaar geen beren op de weg.

Of gewoon politiek correct

De nieuwe burgemeester. Er is Koetelkrant-technisch weinig van te maken.

Spuit 11
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De Raad van Elf  bestaat uit: Jeroen van de Velde, Ramon Veldboer, Thijs Esselink , Tim Gr
Bas van der Geest, Wouter Reijers, Nick Zuidema, IJsbrand Kuipers, Wesley de V
Hofnar: Joris van Oers, Hofdames: Corrina & Emma van Oers
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elink , Tim Groot, Wim Sol, Jasper Beemsterboer, Mark de Nijs, Mike van Wieren, 
esley de Vries, Niels Laan,  Jelmer Wijman en Prins Paljas 1/3;  Ton van Oers, 



Uw cafetaria voor:

Lunch, Snacks, Diverse plates, catering,

Belegde broodjes, salades, hapjes enz.

Graag tot ziens met Carnaval…

ALAAF!!!

Brugstraat 15A   Middenmeer   

0227-503539

FAZANTSTRAAT 4  •  1771 CR  •  WIERINGERWERF  •  (0227) 60 21 85  •  WWW.JAAPSJEANS.NL

•  V O E T B A L 
•  T E N N I S
•  R U N N I N G
•  S P O R T S W E A R 
•  J E A N S  &  C A S U A L S

K I J K  O O K  E E N S  I N  O N Z E  W E B S H O P
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Als na een geweldig feest Tonnetje rond bent stap je natuurlijk niet meer in de auto of op de fiets maar 

maak je gebruik van onze Koetelbus die om 03.00 uur klaar staat om jou te vervoeren. Voor maar   

€ 10,- heb je een ticket naar de volgende dorpen: Middenmeer, Slootdorp, Wieringerwerf, De Haukes, 

Westerland, Hippolytushoef, Oosterland, Den Oever en met een beetje geluk ook voor Kreileroord. 

➡ Middenmeer
➡ Slootdorp
➡ Kreileroord
➡ Wieringerwerf

➡ Westerland
➡ De Haukes 
➡ Hippolytushoef
➡ Den Oever

We zien je in de KoetelbusKoetelbus

Aan: 

de Meerkoetelaars
Route 66
1111 CV Koetelburg

Lieve jongens van de Raad van Elf,

Ik heb nu al weer ruim een jaar Carnaval de rug toegekeerd, iets wat ik overigens 

wel vaker doe, maar ik mis jullie wel. Mijn baard is inmiddels wat grijzer en er lijkt 

nog wat engelenhaar in te zitten, hopelijk van d
e Kerst. Zelf ben ik ook wat milder 

geworden, Een voorbeeld: hier in Lombaardije wonen vlakbij een stel mafkezen. 

Ik noemde ze zoetzure gekkies, goed he, ik ga vooruit.  Doen jullie de groeten 

aan mijn opvolger Rian. Het is dat ik geen hetero ben want  anders...... Ook mis ik 

die belhamels Theo Groot en Theo Meskers enorm. We maakten in de raadzaal vaak 

grappen. Toen Meskers politiek struikelde riep ik q
uasi serieus "Theo Fiel" en als 

Theo Groot niet helemaal eerlijk was: "Theo Loog".  Ik moest dan voora
l zelf lachen 

eigenlijk. In april ben ik jarig, jullie zijn natuurlijk uitgenodigd. Ik denk wel dat ik 

het achter in mei vier. Vooral die hof
meester en adjudant met die rode s

choenen laat 

ik zo binnen. Je kunt me er gewoon 's nachts  voor wakker maken, de achterdeur laat 

ik wel open.  Ik zou nog veel willen vertellen maar ik sta op het pu
nt om op trektocht 

te gaan, een voetreis naar de Po -rivier waar ik mijn Tinky Winky weer even flink laat 

wapperen. Nogmaals, ik vond het leuk bij jullie, hoe
 vonden jullie mij?

Vele groeten en een warme hand van Jaap.

Jaap Nawijn Formerly known Ass Major of Hollands Crown

Bob de  BOUWPLOEG  Buurman & Buurman

Jackpot! Ook dit jaar is binnen de raad 

onze bouwploeg goed vertegenwoordigd. 

En dat moet ook! Ze zijn namelijk vanaf 

september onze attributen in de beste 

shape aan het brengen en creëren een 

prachtig bouwwerk waar onze prins 

de 5 dagen Carnaval mee aan jullie 

als publiek wordt voorgesteld! Kom dit 

duizelingwekkende spektakel zien en wie 

weet valt u zelf ook nog in de prijzen.

teab
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WIERINGERWERF

 
601232

Omtaplein 4, 1771 CW, WIERINGERWERF 

0227- , wieringerwerf@expert.nl , www.expert.nl

 

 

Ir. Smedingplein 4

1771 AC Wieringerwerf

Tel. 0227-601596

37



Dinsdagavond
Dinsdagavond, de spetterende afsluiter; 

Oktoberfest 2020. Het is maar één 

keer Carnaval in 2020 en het is maar 

één keer het 66ste jubileum. Dit kun 

je maar op één manier  afsluiten: 

Met een SUPERKNALLER! 

Met een kleine uitglijder vorig jaar naar een 

quasi Oktoberfest met glühwein, rollerskates, wijde pijpen en een 

afro-dirndl disco party, gaan we dit jaar weer gewoon in het oude 

vertrouwde Oktoberfest thema afsluiten.  Het is leuk zijn als de 

bezoeker daarom qua kledij rekening houdt met dit thema.

Voor iedereen die tussen 19.11 en 20.11 binnen is, wordt een 

overheerlijke kop chocomel of lekker warme glühwein geschonken. 

Gratis en voor helemaal niets wel te verstaan. Bovendien zal dit 

worden ingeschonken door niemand minder dan onze eigen prins 

Paljas 0.333. Waarschijnlijk dat hij wordt bijgestaan door zijn missende 

66,666% omdat iedere bezoeker natuurlijk even een Meet & Greet met de prins mee wil pakken. Maar 

dan de muziek! Als we zeggen dat we met een knaller afsluiten, bedoelen we ook echt een knaller! Zorg 

dat u allen op tijd binnen bent voor: Bouwbedrijf de Groot, Vieze Jack en MENTAL THEO! Een mix van 

retro, Carnaval en moderne deuntjes wat bovendien helemaal niets met het thema te maken heeft. Kijk, 

dát noemen we nou carnavalesk.

moe van werk  AFTERWORKPARTY  dwarsaf   klaarmee

Maandag 24 februari: de After Work Party is aangebroken. Nog niet zo heel 

lang geleden een moeizaam in te vullen carnavalsavond. Nu al weer jarenlang 

één der gezelligste en drukst bezochte  avonden.  De ingrediënten: men neme 

een vroeg starttijdstip, laten we zeggen 16.11. Iedereen kan dan al 

op tijd aanwezig zijn. Je baas schenkt je dat laatste uurtje van je 

werkdag vast wel, helemaal als je aangeeft dat je in werktenue 

met bedrijfslogo heen gaat en dus flinke reclame gaat maken voor 

de zaak. Daarnaast wil de baas zelf uiteraard ook niks missen van 

deze superavond.  Die wil er de dag erna ook over mee kunnen 

praten natuurlijk. Vrij snel na aankomst kun je een gratis bakkie 

soep bemachtigen, met liefde uitgeserveerd door Prins Paljas 

en zijn hofdames. In de tussentijd heb je al veel mensen kunnen 

spreken en zijn vele wereld- en werkproblemen onder het genot 

van een drankje al snel opgelost.  Het wordt drukker en gezelliger. 

Vele plichtplegingen zijn er niet, de Raad van Elf is lekker informeel 

aanwezig dus goed aanspreekbaar. Tot zover weinig nieuws onder 

de zon. Toch, het is wel een jubileumuitgave dit jaar. Laat er nou zo 

rond 20.30 uur een band gaan spelen! We noemen ze "Bouwbedrijf 

de Groot".  Ze gaan deze avond naar een hoger niveau tillen en er 

mag gedanst worden!  De zaal gaat nog een tandje hoger in de 

feestmodus, wat maakt het uit. Hierna nog maar één avondje te gaan 

en dan kunnen we een heel jaar rusten. Hadden we al verteld dat de 

Entree en Garderobe deze avond geheel gratis zijn? Nee? Dan weet je het nu. Niks staat jullie in de weg 

om ook deze avond tot een fantastische herinnering te laten worden. 

Tot maandag, tot After Work. Alaaf!!!
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Terugblik 2019
Dan na zo’n elf stemronden gaat 

ook mijn carnavalsjaar als Prins 

beginnen. De avond zal niet snel 

vergeten worden en ik was niet erg blij dat de keuze nu 

al op mij was gevallen. Toch gaat het gebeuren want 

zo doen we dat binnen de Raad van Elf, we lopen er 

niet voor weg. Ter voorbereiding op dit alles had ik met 

mijn 4 beste vrienden al even vastgelegd dat mocht 

het ooit zo ver komen, ik dat zootje ongeregeld naast 

me wilde hebben om er een topfeest van te maken.

De volgende ochtend direct een belrondje gedaan. Matthijs 

maar als eerste, als hij aan boord is doet de rest ook wel mee. 

Nog met een kleine negatieve gedachte ging de telefoon 

over. Na de normale ‘smalltalk’ kreeg Matthijs het nieuws ter 

ore en na zijn reactie “Jaa, leuk zeg! I’am in” veranderde het 

aankomende carnavalsjaar in een legendarisch top idee. 

Al snel was alles rond en waren de 4 mannen verkleed als 

Peaky Blinders er klaar voor. Styliste José zorgde voor de 

laatste details waardoor alles er piekfijn uit zag. Wat ik toen 

allemaal verwacht had is uitgekomen. De redactie hield 

zo lang mogelijk de Koetelkrant voor mij verborgen. Als 

prins mag je namelijk alleen de voorkant zelf regelen. Vlak 

voor de Carnaval kwam de tot dan toe, volgens kenners, 

beste Koetelkrant ooit op de mat met daar een rebelse 

Solex bende als eyecatcher op de voorkant. De foto, 

gemaakt door Auke Boskma, nam iedereen mee met een 

prachtig carnavalsjaar waar alles op rolletjes liep doordat 

Hofmeester Bas iedereen in het gareel hield. Dit met als 

hoogtepunt een 15 minuten te vroege binnenkomst op de 

Regenboogschool in Slootdorp.

Vorig jaar had ik Hofmeester mogen spelen in het 

chaotische gouden jaar van Prins don Chaot. Dit gaf veel rust met de microfoon in 

handen. Nog lang niet zoveel als het natuurtalent Adjudant Jasper Badaboem (Beemsterboer 

op z’n Koreaans). Badaboem was nog een beetje zenuwachtig voor zijn moment met de nieuwe 

burgemeester Rian van Dam welke voordat 

ze de sleutel kwam afgeven de Traprede 

kwam aanhoren. Badaboem stond te shinen 

vanaf de trap waar heuse energieproblemen 

werden opgelost en uiteraard de nieuwe 

burgemeester werd welkom geheten in onze 

carnavalsgemeenschap. Dit had zij fantastisch 

voorbereid door verkleed als heuse prinses 

de sleutel aan mij als prins Maxi Gallus te 

overhandigen.
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KOETELKRANT

Prijs n.o.t.k
Losse verkoop: 

Wat de gek er voor geeft.

CARNAVAL 2019 | VRIJDAG 1  maart T/M DINSDAG 5 maart 2019

65STe editie
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Carnaval kon los. Na een 

bedrijvenbezoek aan het spiksplinter-

nieuwe bedrijf van de familie van Oers 

kon het echte Carnaval beginnen. 

Iedere avond werd geopend met 

mijn eigen draaiende rotonde en 

meerdere Thaise situaties waar de 

bouwploeg mij in thuis vond. De 

hofmannen Matthijs, Jacob, Koen 

en Norbert gingen omstebeurt in 

het rad wat het publiek ophitste voor 

keer-op-keer een record brekende 

avond welke afgesloten werden in 

onze eigen mobiele kroeg. Er wilden zoveel mensen aanwezig zijn dat hij iedere avond te klein 

leek. Inmiddels gestopt raadslid Gerrit wist op eigenhandige wijze iedere avond het “hekkie” 

dicht te schuiven om de dagen verstandig af te sluiten.

Kortom een fantastisch Carnaval. Genoten van iedere minuut en 

blij dat ik het stokje over mag dragen aan een nu al legendarische 

Jubileumprins. Ik wens Prins Paljas 1/3 met Paljasper en Palijs aan 

zijn zijde, veel plezier en weer een jaar met nieuwe records!

Hofhouding Paljas 1/3

Zoon van?: Maskeradus

Achternaam op z'n frans: 

Badaboem

Goed met: ouwe-hoeren

Woonachtig: Boven een antiekwinkel

Vraag 0: antwoord 10

Jasper Beemsterboer

Joris van Oers

Zoon van?: Ja  
 School: HAVO Wiringherlant  Hierna: VWO als het lukt  Baan: Triple A

Hobby’s: Veld en 
Zaalvoetbal bij Flevo

Corrina van Oers

Vrouw van?: Ja 
 

Werk: door een microscoop kijken  

Waarom: water controleren 

Hobby’s:  zingen en dansen bij Thalia

Emma van Oers

Dochter van?: Ja
School: VWO WiringherlantHierna: Hopelijk VU GeneeskundeBaan: Samen

Dieren: Kat en 2 ratjes

IJsbrand Kuipers

Bier: Hop

Werk: Hopmans

Oorspronkelijk: Wieringer

Woonachtig: Koetelburg

Hobby’s: Trekker rijden
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Afgelopen jaar is het Slootdorpse bos flink aangepakt en opgeknapt. 

Wellicht zijn er nog meer zorggebieden die wat aandacht kunnen gebruiken.

"Je ziet alleen maar boeren op de weg"

Bij het opstellen van het Programma Aanpak Stikstof mocht er bij het 

Ministerie en de LTO niet in problemen gedacht worden. 

3x is scheepsrecht

Na 2 keer failliet te zijn gegaan lijkt voor waterenergie-ontwikkelaar Tocardo 

eindelijk het tij te keren.

Een doorbraak

Gemeente koopt oud pand Lidl om bevoorradingsproblemen 

Winkelcentrum Wieringerwerf op te lossen.

Emotional Feedback op een feest in Slootdorp

Dat wordt dus om te janken.

Nieuwbouwlocatie Harry Immink

Het zal wel een twee onder één-kapper worden. 

En dus geen boom waar die gasten aan opgehangen kunnen worden

Door tegenstrijdige regelgeving en vriendjespolitiek blijft er geen bos meer over.

En vervolgens steek je hem aan

Hennepkwekerij in Wieringerwerf opgerold.

Spuit 11
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Altijd 
goedkoop
tanken

Als de bierpomp in 

de Koetelburcht is 

gesloten, is onze pomp 

nog open!

CAV Agrotheek / Uw Groene Vakwinkel  Zuidrak 18  1771 SW Wieringerwerf 
T. 088 - 9900700  info@agrotheek.nl
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Hofkapel Toeternietoe

swing  DANSMARIEKES  spring doe je ding

vlnr:

Jade Iliohan
Anna Quaedvlieg
Lieneke Beemsterboer 
Maaike van der Lee 
Anouk de Boer
Sanna van Biljouw
Gerritje Bakker 
Annemiek Ten Have
Berit Gouwenberg 
Danielle Hooijkaas
Roos Popkema
Bente Datema

Het is geen feest als de Dansmariekes er niet bij zijn geweest! 

Prins Paljas 1/3 laat zich 5 dagen lang begeleiden door de mooiste 

meiden van de Polder. Onder streng toezicht van Hanneke Groot 

en Lianne de Boer zijn de meest briljante en spectaculaire dansjes 

ingestudeerd. Elke dag opnieuw gaan de voetjes van de vloer en 

wordt er een mooie show opgevoerd. Komt dat zien!

priceless

Aisha Rutte - Altsaxofoon 

Bas van Langerak - Trombone

Chris van Vilsteren - Trompet

Daniël Koobs - Kleine Trom

Janny van Langerak - Bariton / Trompet

Karlijn Bruyninx - Bariton

Klaas van der Heide - Trombone

Marcel van Zoolingen - Trompet

Marije Beemsterboer - Wasbord

Maureen van Zoolingen - Tenorsaxofoon 

Niara Rutte - Slagroom Sousafoon

Rick van der Heide - Trompet

Stef Beemsterboer - Wasbord

Thijs Wester - Trompet

Tineke van Loon - Tenorsaxofoon 

Trudy van der Lee - Grote Trom

Wim Sol - Tromboner / Bariton

Kitty de Nijs - Bariton

Carnaval = Carnaval. Een geslaagd Carnaval is 

het alleen als de Carnaval compleet is. Wij zijn 

dan ook bijzonder trots dat onze hofkapel ons 

tijdens alle dagen van de Carnaval voor gaat met 

verse pingels en deuntjes. Al jaar en dag zijn zij de 

club die ons zo kleurrijk maken. En wees eerlijk: 

Luidruchtig misschien wel, maar erg muzikaal is 

het gemiddelde raadslid niet. We kunnen dus niet 

zonder dit geweldige gezelschap. Van basisschool 

naar gemeentehuis, bedrijfsbezoek, zwembad en 

overal waar de Carnaval haar stempel achterlaat, 

zijn zij er bij:
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Dorsmolen 6 - Wieringerwerf
Tel. 0227-604506

AUTOBEDRIJF 

ARJEN ZUIDEMA

Ook voor onderhoud en 
reparatie van uw airco

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval toe!
De Duizendpoot - Brugstraat 21 - 1775 BC  Middenmeer - 0227 501445 - info@de-duizendpoot.com

                   De Binderij
Persoonlijk   Creatief   Anders   Gedurfd

Het begrip in de Wieringermeer voor al uw trouw-arrangementen, bedrijfsfacilitering, vensterbankdecoratie, 

persoonlijke rouwstukken en diverse workshops!

Tina de Jong, tel.: 06-12875187
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2001 

Ad van Oers

Het Ad van Oers IJzer is in de volgende jaren van persoon gewisseld

2004

Pastor Arie Lalleman

2006

Gert Tromp

2008

Paulien Deijkers

2010

John Elfring

2013

Sandra Munster

2016

Irene van Oers

Ad van Oers IJzer
In het jaar 2000 is het Ad van Oers IJzer 

geïntroduceerd. Om kans te maken op dit 

prestigieuze object en deze minstens een jaar 

lang op de kachelmantel te mogen presenteren 

moet de ontvanger een spreker van formaat zijn. 

Het IJzer is niet voor niets vernoemd naar één van 

de Meerkoetelaars beste spreekstalmeesters: 

Ad van Oers, welke als vanzelfsprekend toen der 

tijd de trofee als eerste mocht ontvangen. 

Momenteel is het IJzer in handen van Irene van 

Oers. Hoe kan dit ook anders, als dochter van 

Ad beheerst zij de vaardigheden als begenadigd spreker als geen ander. Irene ontving het 

IJzer in 2016 van Sandra Munster. Irene heeft het IJzer verdiend door jong en oud te inspireren 

met haar toespraken, de unieke theaterprojecten van stichting Cultuur binnen de Dijken en de 

theatervoorstellingen van haar Kindertheater Gniffel, welke door het hele land trekt. Ze nam het 

IJzer in de Cultuurschuur tijdens de sleuteloverdracht in ontvangst. Na een kort feministisch 

betoog over het ontbreken van een lid is er helaas nog weinig veranderd binnen de Raad van Elf. 
 

Nu Irene bijna 4 jaar eigenaar is van de onderscheiding, is het tijd voor een nieuwe kachel en 

dus geen ruimte meer om dit, voor haar familie-object, te stallen. Met een beetje pijn in haar 

hart is Irene op zoek gegaan naar een waardige opvolger en ze kwam op een persoon die de 

prijs vroeg of laat zeker een keer in ontvangst zou gaan nemen. De zeer vereerde Fred de Vries 

zal vanaf dit jubileumjaar de houder zijn van het IJzer. 

Fred is een recent oudgediende van de Raad van Elf en was elf jaar geleden onze Jubileumprins.

Binnen de raad heeft hij bijna alle stoeltjes beklommen en het Carnaval in de Wieringermeer 

naar een hoger niveau getild. Gedurende zijn vijftienjarige carrière binnen de Raad is hij twaalf 

jaar secretaris geweest en heeft hij zes keer de functie van Adjudant mogen bekleden. Toch 

kwam er een moment om zijn vleugels te spreiden en daarmee andere verenigingen in de 

Wieringermeer te assisteren met zijn enthousiasme voor: historie, verenigen, organiseren, en 

dus ook spreken. Door vermomd met een witte pruik om publiek te trekken voor de open 

dag van de Cultuurschuur. Tijdens de binnenroute van Stichting Cultuur binnen de Dijken was 

Fred samen met Rein Koolen te zien in een voorstelling over het begin van de polderjaren. 

Daarnaast heeft Fred ook diverse lezingen verzorgd op scholen en bij historische verenigingen 

over de geschiedenis van de Wieringermeer.

De officiële overhandiging van het IJzer zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari in de 

Cultuurschuur. Hier wordt verwacht dat beiden, en waarschijnlijk meerdere oud-eigenaren van 

het IJzer, van wal steken. Een uitstekende reden om deze ceremonie bij te wonen!
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Noorderkwelweg 4 – 1771 MG – Wieringerwerf – www.loonbedrijfhopmans.nl

Agrarisch loonwerk en grondverzetAgrarisch loonwerk en grondverzet

66KEER

BETER DAN

DE REST

66KEER 

BETER DAN 

DE REST

EVEN EEN MOOI 

CARNAVAL 

UIT DE GROND STAMPEN!

EVEN EEN MOOI 

CARNAVAL 

UIT DE GROND STAMPEN!

+316 55 77 46 74          info@veenstragrondwerken.nl          www.facebook.com/veenstragrondwerken
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En de Boer
De hoge heren besluiten zich tegen de boeren te keren.

In tijden dat de honger groot was werden zij geacht meer te produceren.

Den Haag besluit grote maatregelen te gaan nemen.

En de boer wordt verwacht dit over te laten waaien.

Terwijl er nu zoveel zonnepanelen en molens draaien.

Nu hebben wij zogenaamd stikstofproblemen. 

En dat terwijl de hollandse boeren innovatief ondernemen.

Bovenop al deze perikelen kwam het extreme najaarsweer

de boer tevens op zijn stressbestendigheid te testen.

We zullen alles oogsten ook al benne we de leste.

Een goede reden voor de boer om naar de Carnaval te gaan.

En vergeet niet, zonder boeren geen bestaan.

De boer ploegt voort...

In ons volgende 
nummer:

Je hebt de smaak te pakken 
na het verbouwen van een 

waddeneiland. 
Het overstappen naar 
een groep mannen die 

hier gespecialiseerd in zijn 
zal voor het komende jaar ook 
als een warme douche voelen.

21 Apr - 21 Mei

Stier

Ga dit carnaval niet verkleed 
als je broer of zus 

dat heeft namelijk niet zoveel 
effect. Pas op voor mensen 

die veel op jezelf lijken. 
Kroketten en fietsen zijn 

nooit een goede 
combinatie geweest 
voor je gehemelte.

22 Mei - 21 Jun

Tweelingen

Je beukt er lekker doorheen 
dit jaar en je zult een passie 

voor eiken ontwikkelen. 
In februari kun je wat bokkig uit 

de hoek komen. 
Probeer een 5-daags-feest te 
bezoeken en je zult merken 
dat je je beter gaat voelen.  

21 Mrt - 20 Apr

Ram

In september landt er een 

Boeing op zijn kop bij vliegveld 

Middenmeer. Er raakt niemand 

gewond. De passagiers 

kunnen via een glijbaan 

het toestel verlaten. Hierna 

worden ze met bussen naar 

de Koeteltuin gereden waar 

er kan worden geschommeld, 

gehinkeld en gewipt.

Achter in juni breidt Nick Gras 

zijn assortim
ent uit. 

Door zijn onbedoelde 

reclame-uiting is er een 

enorme run gekomen op 

ontspiegelde 3D brillen. 

Deze kunnen gespreid 

betaald worden.

HOR ROR SKOOP
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Industrieweg 7  

1775 PV  Middenmeer-Holland 

info@kremerzaden.com 

www.kremerzaden.com

Kremer Zaden 
wenst u een feestelijk 

carnaval toe!
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In ons volgende nummer

Een vermogende Middenmeerder koopt naast De Oude 

Beurs ook alle herinneringen aan het voormalig muziekpaleis. 

Nadat het pand en de grond niets waard bleken te zijn, werd 

er  gezocht naar mooie herinneringen van optredens van 

grote namen. Bij opgravingen trof men het volgende aan: 

• een gouden oorring
• een ongeopende tapwacht kit
• een Oranje Boom
• een paar verroeste VVD awards
• een Meerkoetje 
• een oude rolstoel met een verscheurde foto 

Onverlaten steken 

vuurwerkbommen af 

bij het Gat in de Dijk. 

Nadat de rookwolken zijn 

opgetrokken blijkt dat door 

de enorme explosie veel 

grond verplaatst is. Door 

de knal is de oude dijk op 

wonderbaarlijke wijze weer 

op dezelfde plek terecht 

gekomen als die van voor 

1945. De daders, twee 

tieners, één van 48 en 

één van 62, afkomstig van 

Wieringen, worden vrij snel 

ingerekend en bekennen 

vrijwel direct. 

Mensen zullen dit jaar vaak 
aangeven dat je wat aan je 

persoonlijke hygiëne zult moeten 
doen. Het kan nooit kwaad om 
eens advies van andere op te 

volgen maar je moet altijd dicht 
bij jezelf blijven zodat je niet 

vervreemd. Als je gewoon een 
stinkend kadaver bent 

dan moet je dat lekker blijven.

19 Feb - 20 mrt

Vissen

Je wordt dit jaar meerdere keren 
verward met een lokale wethou-
der en dat is niet best. Hierbij zal 

het niet blijven, je zal ook verward 
worden met keukenapparaten en 
badmeesters. Je hoeft je overigens 

geen zorgen te maken. Markeer 
alvast de After Work Party op de 
agenda. Ook als ambtenaar mag 

je hier gewoon naar toe.

21 Jan - 18 Feb

Waterman

Verre familie lastig vallen met 
nietszeggende berichten en 

foto’s in Whatsapp 
is dit jaar jouw credo. 

Als je iets doet 
doe het dan goed! 

23 Aug - 23 Sep

Maagd

Na een goed bezoek 
aan de kapper zul je je 
een beetje leeg voelen. 

Het kon ook de koffie 
zijn geweest.

24 Sep - 23 Okt

Weegschaal

Heb je dit jaar een 
belangrijke functie, 

Prins Carnaval of zoiets? 
Laat anderen dan zoveel 

mogelijk het werk voor je doen. 
Zorg er in ieder geval voor 

dat je genoeg tijd overhoudt om 
te genieten. Probeer dit met je 

naaste familie te delen. 

25 Nov - 21 Dec

Boogschutter

In de herfst krijgt slagerij Poelsma 
te maken met een Plofkraak.  

Er worden voornamelijk kippen gepikt.

Meerui

Om het journalistieke 
monopolie te doorbreken 
is in de komkommertijd 
het medium de Meerui 
opgericht. Het eerste artikel 
over een kopie pasta gerecht gaf al aan dat het algehele 

journalistieke niveau in de 
polder nog steeds om te 
janken blijft. 
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In oktober is de aanpassing van de Oude Beurs gereed. Eigenaar 

Sjuk de Vries heeft er een hangar van gemaakt. Deze constructie 

wordt internationaal opgemerkt en ontvangt een prestigieuze prijs. 

Daarnaast is de "nieuwe" oude Beurs in beeld om in 2022 als 

dependance te dienen voor de musical Soldaat van Oranje. 

Hier is echter ook enige concurrentie van Agriport A7 te verwachten.

Ben je een boer? Neem dan wat min-
der hooi op je vork. Neem een dagje 

vrij als het werk het toelaat. Een 
dagje Den Haag bijvoorbeeld is aan-
bevelenswaardig. Laat de auto ge-
rust staan en neem eens een ander 
vervoersmiddel. Bent u leerkracht? 
Geef dan les aan kinderen, of neem 
ze mee om te staken, zo kunnen ze 

hun eigen mening vormen.

22 Jun - 21 Jul

Kreeft

Zorg dat je boog niet altijd 
gespannen is. Zorg voor meer 

afleiding. Ben je eerder 
bijvoorbeeld burgemeester ge-

weest in een wat 
onvriendelijke gemeente? 

Dan is ontspannen nog 
belangrijker. Wees wel beducht 

op enige flatulentie.

22 Dec - 20 Jan

Steenbok

Je hebt prive nogal wat 
turbulentie in je relatie gehad. 

Probeer geen zaken van je werk 
mee naar huis te nemen. 

Tenzij je in een woonartikelen 
discounter werkt. Je gaat in het 

najaar een opleiding 
Kwantumfysica volgen. 

22 Jul - 22 Aug

Leeuw

Ben je werkzaam in 
de vliegbranche? 

Dan kun je wat last hebben 
gehad van turbulentie. 
Probeer het probleem 

om te draaien. 
Een doorstart behoort 

zeker tot de mogelijkheden.

24 Okt - 22 nov

Schorpioen

Akel(a)ig nieuws. In januari 2021 organiseren de Lions wederom de Kale Takken Loop. Een aantal kinderen keert niet terug van deze wandeling in het bos. Een nieuw lid van de Lions wilde een extra dimensie toevoegen aan de ietwat saaie loop en had per abuis echte leeuwen losgelaten.
Toen de fout ontdekt werd was het te laat om nog te welpen.  

Meerui II

Als allerlaatste poging om serieuze onderzoeksjournalistiek te krijgen 

is de Meerpieper opgericht. Dit initiatief leidde ertoe dat de markt 

zo verdeeld was dat er een fusie moest plaatsvinden. 

Het eindproduct de MeerHutspot is vernoemd naar de geprakte 

nieuwszooi die iedereen voorgeschoteld krijgt. 

Het wordt een bijzonder jaar. 
Als je vorig jaar een belangrijke 
functie bekleed hebt wees dan 

beducht op het zwarte gat. 
Heb je onlangs een Solex gekocht? 
Dan zit je in de Pre Midlife Crisis. 

Probeer rotondes tegen
de klok in te nemen, 

dat scheelt een hoop gedoe. 

21 Apr - 21 Mei

Stier

In ons volgende nummer
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Terugblik van een 
carnavalsdecennium
Het 55e jubileumjaar was in vele opzichten bijzonder te noemen. In de aanloop naar het 

jubileum is er door oud-raadsleden hard gewerkt aan de realisatie van een jubileumboek 

waarin alle facetten van het Carnaval de revue passeren. Want zonder geschiedenis geen 

toekomst! Het ‘Alaaf in de polder’ siert menig boekenkast. Deze Carnavaleske ‘Winkler Prins’ 

wordt gedurende de carnavalsdagen regelmatig opengeslagen om te zien wie er toen Prins 

was en welke hofdames er aan zijn zijde stonden. Om navolging te geven aan dit boek hebben 

we de jubileumeditie van de Koetelkrant in het leven geroepen. Dit 66 pagina dikke boek bevalt 

aanvullende informatie over de afgelopen 11 jaar.

In 2009 werd de scepter door Prins Jorgos (Michiel Veenstra) 

overgedragen aan Prins Jubilas (Fred de Vries). De Oude 

Beurs zou nog maar 1 jaar beschikbaar zijn, dus moesten 

we opzoek naar een nieuwe locatie. Tijdens de Locatie-

cie avonden liepen de opties uiteen. Van een grote tent 

op het plein bij de bibliotheek (Middenmeer) tot een 

landbouwschuur in omgeving Middenmeer. In de laatste 

decemberdagen van 2008 ging de kogel door de kerk. Het 

Carnaval zou voortaan gaan plaatsvinden in de hal van AB-

Service aan het eind van de Industrieweg in Middenmeer. 

Voor de Meerkoetelaars was deze verhuizing een flinke aderlating. Het gereed maken van de 

zaal en het voorcafe in de Oude Beurs was in de loop der jaren een routineklus geworden. 

Waar in de Oude Beurs een vaste toiletgroep, een bar, muntenkassa, keuken, kleedruimtes, 

nooduitgangen, elektrisch vermogen, verwarming en een horecavergunning de normaalste 

zaak van de wereld waren was er geen van dit alles in een onverwarmde loods welke als 

machineopslag dient. De weken voorafgaand aan het 55e carnaval stonden in het teken 

van overleg met de gemeente en brandweer om in het bezit te geraken van de benodigde 

evenementenvergunning. Ook moest er veel PR gemaakt worden voor deze nieuwe locatie en 

dus kon de redactie ook in actie.

Nadat de AB-loods aan de Industrieweg enkele dagen voor het Carnaval was leeggeruimd 

werd zichtbaar welke een taak er was weggelegd voor de bouwploeg en hun geestelijk leider 

Gertjan Rasing. Dit was dus pionieren…. De wanden in het feestgedeelte van de hal bestonden 

uit stapels kuubkisten. De hoogte van het podium had toevallig eenzelfde hoogte als een 

kuubkist en werd afgewerkt met houten platen. De 

heftruck en accutol werden onmisbare werktuigen. De 

doeken die sinds jaar en dag wand en plafond van de 

Oude Beurs sierden vonden een nieuwe plek aan de 

Industrieweg. De garderobebar met kapstokken werd 

achterin de zaal neergezet, deze plek (zou later blijken) 

was verre van optimaal maar dit was de enige plek waar 

nog ruimte was. Er werd contact gezocht met de horeca 

in Middenmeer en Wieringerwerf. De tapvergunning 

voor de carnavalsdagen werd vergund aan Martine Bil 
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en Wendy en Johan Hopman. Vanwege 

deze verregaande samenwerking 

werden bonnen gedrukt welke alleen 

tijdens het carnaval inwisselbaar waren. 

Langs de zijkant van de zaal werd de bar 

opgebouwd. Naast de loods werd een 

vrachtwagen met biertanks opgesteld 

en vond de snackwagen gretig aftrek 

om de inwendige mens te versterken 

na een avond flink polonaise lopen. 

Carnaval vieren was ok wat betreft de AB, 

roken was echter uit den boze. Dat liet de 

brandverzekering niet toe. Er gold in de 

Koetelburcht dus een officieel rookverbod 

welke lastig viel te handhaven. De enige beschutting voor de buitenroker was destijds de luifel 

van de snackwagen. De gerookte kip kreeg hier ook meteen een heel andere betekenis.

Op de carnavalsvrijdag bezochten de Prins, Hofdames, Raadsleden, Hofkapel en Dansmariekes 

de nieuwe carnavalslocatie. Een bijzonder moment met name voor de Hofkapellers en 

Dansmariekes welke voor het eerst hun nieuwe Koetelburcht betraden. 

De aftrap van de eerste carnavalsavond vond plaats in de RK Kerk te Middenmeer, hier werd 

ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum een oecumenische carnavalsdienst gehouden. 

Aansluitend trokken alle Meerkoetelaars en Meerkoetelarinnen naar de Koetelburcht op de 

nieuwe locatie. De Middenmeerse bezoekers moesten een kilometer verder fietsen, de gasten 

uit Wieringerwerf waren eerder op hun bestemming. Het carnaval werd voor de 55e keer als 

vanouds gevoeld en gevierd in de Wieringermeerpolder. Tijdens de evaluatie van het carnaval 

met de burgemeester, brandweer en politie gaf burgemeester Leegwater toe dat hij het feest 

met samengeknepen billen heeft gevolgd. Hij was immers verantwoordelijk voor de veiligheid 

van een evenement dat gewoon had kunnen plaatsvinden in een nog niet gesloten Oude Beurs.  

De Meerkoetelaars konden terugkijken op een geslaagd jubileum. De kiem voor een Carnaval 

zonder Oude Beurs was gelegd.

Van 56 naar 66

De opvolgende jaren blijken een optelsom van veranderingen op allerlei vlakken en hebben het 

feest alleen maar populairder gemaakt zo blijkt. In de Tuinzaal van de Maaier in september 2009 

is het tijd voor Prins Jubilas (Fred de Vries), om de welbekende scepter over te dragen. Door 

middel van een absoluut discreet verkiezingsproces, 

waar je alleen als raadslid over mee kunt praten, is het 

na een lange zware avond voorzitter Leendert Koolen 

die als winnaar uit de bus komt.  Met gemengde 

gevoelens en een wat wisselende gezondheid neemt 

Leendert deze taak op zich. Vergezeld door hofdames 

Emma Koolen en Nienke Tjalma, hofmeester Michiel 

Veenstra en adjudant Ton van Oers gaat Prins Proost 

vooraan in de polonaise. Naast de hofhouding bestaat 
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de Raad van Elf dit jaar uit de volgende personen: Bart Verbruggen, Nico Miedema, Bert de 

Jong, Stan Sturm, William Polle, Robert-Jan Blom, Arjan Bloothooft, Gert-jan Rasing, Martijn 

van Loon, Bert Hoogschagen, Gido van der Meij, Fred de Vries en heeft Ramon Veldboer de 

lege stoel van Roel de Vries over genomen. De sleutel wordt overgenomen van burgemeester 

Leegwater der Wieringermeer en het feest is wederom in de AB-hallen. Leendert heeft helaas 

te lijden onder een heftige longontsteking en mag zijn prinsennaam er weinig eer aan doen. Dit 

wordt echter nog goed gemaakt, zo mag later blijken.

In carnavalsjaar 2011 treden 3 nieuwe raadsleden toe: 

Joop Groot, Gerrit Doppenberg en Wouter Lettinga. Plaats 

is gemaakt door Michiel, Bert de J en Arjan. Gekozen prins 

dit jaar: Bert Hoogschagen, alias Laagschagen ofwel Prins 

Minimus. Hofdames Janny van Langerak en Trudy van der 

Lee. Kortom, Bert werd letterlijk overschaduwd door zijn 

hofhouding. Om Bert toch een beetje zichtbaar te maken 

bij het carnavalspubliek was de bouwploeg zo origineel een 

vogelkooi voor hem te maken, die bij wijze van stunt tijdens 

de grote polonaise aan een hijsketting werd gekoppeld en 

bovenin de zaal werd gehesen in de AB-hal. Uiteraard wist de 

prins hier niets van. Ook is dit jaar de “Koet” geïntroduceerd. 

Door middel van een eigen muntensysteem maken we stappen 

in professionalisering en wordt het bestellen van drankjes een 

stuk aangenamer voor het publiek.

Jaargang 58, oftewel 2012, wordt door William Polle voorgezeten. Met ongeveer het 

tegenovergestelde postuur van zijn voorganger is Prins Maximus de origineel bedachte naam. 

Vergezeld wordt hij door hofdames Jorne Bos en Chantal van den Heuvel. Gert-Jan en Nico 

hebben plaats gemaakt voor Martijn van Boheemen, alias Tub, en Jeroen van de Velde als 

nieuwe raadsleden. 

Na 3x gebruik te hebben gemaakt van de AB-loods moet er 

gezocht worden naar een nieuwe plek. Het criterium ‘carnaval 

hoort in Middenmeer’ maakt dat het zoekgebied klein is, en de 

geschikte plekken niet voor het oprapen liggen. Onder leiding 

van kersverse chef TD, Robert-Jan Blom, werd de loods van 

Ruud Vader aan de industrieweg zonder één spijker in het 

pand te slaan Carnaval klaar gemaakt. Wel wederom een 

aanzienlijke hoeveelheid werk ter voorbereiding van het feest 

gelijk aan het eerste jaar AB-hallen. Meer details hierover zijn 

op onze website te vinden. Wat dit jaar extra bijzonder maakt 

is de gemeentefusie. Daarom is de sleuteloverdracht voor de 

eerste keer in het gemeentehuis te Anna Paulowna, onder de 

tijdelijke leiding van burgervader van Eijk. Vanuit de redactie 

is er een ludiek nieuw volkslied voor de nieuwe gemeente 

gemaakt. De tekst luidt: “ Het is in Anna Paulowna”  Nadat 

Prins Maximus over de schrik van het prinsenschap heen is gekomen, heeft hij direct maar 

afscheid genomen van de Raad van Elf.

Terugblik van een carnavalsdecennium
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Waar Leendert Koolen 3 jaar eerder niet echt heeft kunnen genieten, mag hij dit in jaargang 

59/2013 nog een keer over doen. Nu in volle gezondheid onder de naam Prins Pilsalot. Nieuwe 

toetreders zijn Roel Boukes (niet uit de Haukes, maar voor het eerst een raadslid uit Niedorp) 

en Peter van Haastrecht (gewoon krom). Ruimte is gemaakt door Maximus en Bart. Ook de 

Koelkrant evolueert steeds verder en daarom is vanaf dit jaar het redactionele gedeelte volledig 

in kleur.

2014 is het jaar van Stan Sturm als Prins Totelos. 

Nieuwe vlammen in de raad zijn; Jasper Beemsterboer, 

Thijs Esselink en Wim Sol.  Zowel laatstgenoemde als 

Peter van Haastrecht nemen beide plek in zowel de raad 

als de hofkapel. Dit lijkt prima te combineren. Plaats is 

gemaakt door Tub, Joop en Bert(je). Of het nu de Prins 

was of misschien de algemene tendens, maar er lijkt 

vanaf dit jaar een kentering in de bezoekersaantallen. 

Met als hoogte-/dieptepunt zijn er op de zaterdagavond 

ongeveer 200 welwillende carnavalsvierders naar huis 

gestuurd. Een dergelijke chaos hebben we nog niet mee 

gemaakt. Het positieve aan het voorval is dat we kunnen 

concluderen dat carnaval populairder is dan ooit.

Na een schijnbeweging om te gaan stoppen met 

de carnavalsraad besluit Ramon Veldboer toch 

nog maar een jaartje langer te blijven. Dit soort 

dreigementen wordt zoals blijkt direct beantwoord 

met de meeste stemmen tijdens de prinsverkiezing. 

Als Prins Polygamus gaat hij daarom voor in de 

polonaise in 2015. De prinsennaam slaat op het feit 

dat er nu voor het eerst 4 hofdames aan de zijde 

van de prins staan. Daarnaast worden de nette 

zwarte gelakte schoenen geruild voor een paar rode 

exemplaren. Nieuw in de raad zijn: Nick Zuidema, 

IJsbrand Kuipers en Mathijs Appelman. Plaats 

gemaakt door Totelos, Martijn en Blommestein. 

Gerrit Doppenberg heeft in 2016 als Prins Stekilos de boel goed in de hand, maar een beetje 

gek is ‘ie wel. Nieuw in de raad zijn dit jaar: Mike van Wieren en Bas van der Geest. Plaats is 

gemaakt door Fred en Mathijs. Voor de sleuteloverdracht neemt burgemeester Nawijn de moeite 

om naar Wieringerwerf te komen. Na 2x Anna Paulowna wordt de inmiddels omgetoverde 

Cultuurschuur als vanouds dé locatie. Dit scheelt in reistijd voor 

zowel de vereniging als bezoekers van het 

tafereel, die meest uit de Wieringermeer komen. 

Voor Jeroen van de Velde de vuurdoop als 

adjudant. Deze taak wordt traditiegetrouw vaak 

door dezelfde personen (lees: beste sprekers) 

vervuld. Gerrit durfde dit te doorbreken door een 

keer niet het woord aan Ton of Fred over te laten. 

Terugblik van een carnavalsdecennium
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Voets Middenmeer B.V. - Industrieweg 34 - Middenmeer - VOETS.NL
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Gido van der Meij heeft in 2017 de mogelijkheid 

zich van zijn snelste kant te laten zien als Prins 

Rapidos. Nieuw in de raad is Wouter Reijers. Plaats 

is gemaakt door Leendert. Als hechte groep ontstaan 

regelmatig kleine grappen en grollen onderling. 

Voor buitenstaanders is dit niet altijd even duidelijk. 

In de middenpagina van Rapidos is bijvoorbeeld 

een stukje darm te zien met een blindestok en 

donkere bril. Enkele weken voor het uitkomen van de 

Koetelkrant is bij de prins de blindedarm verwijderd. 

Ook dit jaar behalen de Meerkoetelaars weer een record aantal bezoekers. Er moesten 

wederom mensen teleurgesteld worden. Om dit te voorkomen, worden een week van tevoren 

de zaterdagavondkaarten in de voorverkoop gedaan. Dit resulteert in een snelle verkoop en 

een extra gezellige avond in Café bij de Buren. Vanaf dit jaar zijn alle zaterdagavonden altijd 

volledig uitverkocht geweest. 

In 2018 is Wouter Lettinga de warrige en gouden Prins 

Don Chaôt. Peter verlaat de raad en maakt plaats voor 

Mark de Nijs. Na enig draaikontgedrag is Roel Boukes 

toch wel in de raad gebleven. In ruil om te mogen 

blijven zijn er allerlei opdrachten bedacht. Roel moet 

bijvoorbeeld dwars door de feestzaal met een doos 

komkommers naar de bar lopen. Vervolgens mag het 

publiek bij het inleveren van een komkommer een gratis 

drankje halen. De gevolgen spreken voor zich.  Raadslid 

Ramon zat wegens werk in het buitenland waardoor oud-

raadslid Peter Boutkan als stand-in fungeerde.

Het jaar 2019 heeft Thijs Esselink, ondanks ertegen te 

hebben gevochten, verloren van het systeem. Hij gaat 

dat jaar als Prins Maxi-Gallus door het leven. Gezien 

zijn gezonde afkeer van vrouwen (-bemoeienis) kiest 

hij voor 4 hofmannen in zijn hofhouding. Doel hiervan 

is vooral choqueren. En dat is gelukt. Dit jaar is de 

iameerkoetelaar-stunt gemaakt.  Een actie die de 

nodige aandacht heeft gekregen. Nieuw in de raad: 

Tim Groot en Wesley de Vries. Plaats gemaakt door 

Roel Boukes en Gido van de Meij.

 

En daar zijn we dan. 2020. Een nieuw jubileum met een waardige prins. Gerrit en Wouter 

hebben plaats gemaakt voor Jelmer Wijman en Niels Laan. Dit jaar voor het eerst een camera 

die gedurende de hele voorbereiding en het feest zelf het doen en laten van de Raad van Elf 

vastlegt. We hebben er ontzettend veel zin in. 3x Alaaf en op naar de 77!

Wilt u nog meer lezen over wat er afgelopen jaren allemaal gebeurd 

is scan dan deze QR code en lees alle verhalen gemaakt door 

bijvoorbeeld de locatie commissie of oud redactie leden.

Terugblik van een carnavalsdecennium
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Documentaire Meerkoetelaars  "Route to '66"

In navolging van het 55-jarige Jubileum, konden wij niet uitwijken en moesten wij een manier 

zien te vinden om de afgelopen 11 jaar op een ludieke wijze na te beschouwen. Onze aandacht 

richtte zich vanzelfsprekend tot de koetelkrant. Een uitbreiding naar 66 paginanummers past 

natuurlijk uitstekend bij het jubileum. Hierin hebben wij een terugblik verwerkt van de afgelopen 

11 jaar. Toch mist er nog iets, iets wat mooi bij deze tijd past. Het idee ontstond om een volledig 

Carnavalsseizoen te laten filmen door Jeff Hofstede, en hier een heuse documentaire van te 

produceren. Hierin laten wij zien hoe het organiseren begint in september tot en met de laatste 

dag dat alles opgeruimd en schoon opgeleverd moet worden. Tijdens deze docu zullen diverse 

sprekers aan het woord komen, uit werkelijk alle hoeken vanuit de vereniging.  Kort samengevat, 

een kijkje in de keuken van het Carnavalsfeest. Als het Carnaval eind februari is afgelopen gaan 

we de montagekamer in om van alle beelden een smullend stukje televisie te produceren.

Deze documentaire “Route to ‘66” zal ter zijner tijd beschikbaar worden gesteld. Alaaaaaaááf!.

Het Land van 

Wieringermeer

In het Jubileumjaar hebben de Meerkoetelaars 

niet stil gezeten. Prinsenbal in de Buren, het 

Jubileumfeest  bij de Meerhoeve, de uitgifte van de 

Koetelkrant en straks het grote Carnavalsfeest zelf 

zijn een aantal organisatorische huzarenstukjes 

waar met liefde aan gewerkt is/wordt.

Dit jaar heeft Prins Paljas 1/3 samen met zijn 

Hofnar Joris een lied opgenomen:" Het land 

van Wieringermeer".  Bij het beluisteren van 

deze regelrechte tranentrekker zult u het links- of 

rechtsom moeilijk krijgen droog te houden.  Het lied 

is inmiddels gedeeld via Facebook en is ook op de site van de Meerkoetelaars te beluisteren. 

Daar is ook de officiële tekst na te lezen. 

De tekst wordt gezongen op de melodie van lange Frans en Baas B. De pianopartij is in 

handen van de jonge middenmeerder virtuoos 

Remi Gunther en het lied is opgenomen en gemixt 

door Alexander Bugel in de Liaision Studio te 

Wieringerwerf.  Vaste Meerkoetelaar-Watcher Jeff 

Hofstede tekende voor de bijbehorende clip.  De 

Meerkoetelaars bedanken de betrokkenen en 

hopen dat het lied tijdens het Carnaval volop 

wordt meegezongen.
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Addendum

Raadsleden    van tot Jaar Prinsennaam Binnenkomst

Mattijs   Appelman 2015 2015

Jasper   Beemsterboer 2014 Heden

Robert jan   Blom 2003 2014

Arjan   Bloothooft 2009 2010

Martijn  van  Boheemen 2012 2013

Roel   Boukes 2013 2018

Peter   Boutkan 1991 2007 1999 Joliplus Wijnfles

    2018 2018

Gerrit   Doppenberg 2011 2019 2016 Stekilos Naaimachine

Thijs   Esselink 2014 Heden 2019 Maxi Gallus Op z’n Thais

Bas  van der  Geest 2016 Heden 

Joop   Groot 2011 2013

Tim   Groot 2019 Heden

Peter  van Haastrecht 2013 2017

Bert   Hoogschagen 2002 2013 2011 Minimus Vogelkooi

Bert  de Jong 1995 2010 2003 Lambertus v WC pot

Leendert   Koolen 2000 2016 2010 Proost Bierpul, katapult

       2013 Pilsalot

Ijsbrand   Kuipers 2015 Heden

Niels   Laan 2020 Heden

Wouter   Lettinga 2011 2019 2018 Don chaot Laberatorium

Martijn     van  Loon 2008 2014

Gido   van der Meij 2008 2018 2017 Rapidos Racebaann

Nico   Miedema 2009 2011 

Mark  de Nijs 2018 

Ton van   Oers 1998 Heden 2005 Namselas Brievenbus

    2020   Paljas 1/3

William   Polle 2002 2012 2012 Maximus Koe-ts

Gertjan   Rasing 2002 2011

Wouter   Reijers 2017 Heden

Wim   Sol 2014 Heden

Stan   Sturm 2007 2014 2014 Totelos Stanbulance

Michiel   Veenstra 2005 2010 2008 Jorgos Rode poes

Ramon   Veldboer 2010 heden 2015 Polygamus Hopmansion

Jeroen  van de Velde 2012 Heden

Bart   Verbruggen 2003 2012

Wesley  de  Vries 2019 Heden

Fred  de Vries 2001 2015 2009 Jubias Jukebox

Roel  de  Vries 2006 2009

Mike  van Wieren 2016 Heden

Jelmer   Wijman 2020 Heden

Nick   Zuidema 2015 Heden
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Voorzitters  Van Tot 
Leendert Koolen  2007 2015
Jeroen van de Velde 2015 2019
Ijsbrand Kuipers  2019 Heden

Vice van alles   
Martijn van Loon  2007 2015
Thijs Esselink  2015 Heden

Secretaris  
Fred de Vries  2001 2013
Wouter Lettinga  2013 2014
Gido van der Meij  2014 2017
Bas van der Geest 2017 Heden

Adjudant  

Fred de Vries  2005 2007 

   2011 2012 

   2014 2015

Ton van Oers  2009 2010 

   2013

Jeroen van de Velde 2016 2017

Thijs Esselink  2018

Jasper Beemsterboer 2019 2020

Hofdames/mannen:

Jubilas - Fred de Vries - Annelieke de Koning, Annet Hoogendoorn; Prins Proost - Leendert Koolen 

- Emma Koolen, Nienke Tjalma; Prins Minimus - Bert Hoogschagen - Janny van Langerak, Trudy 

van der Lee; Prins Maximus - William Polle - Jorne Bos, Chantal van den Heuvel; Prins Pilsalot - 

Leendert Koolen - Emma Koolen, Nienke Tjalma; Prins Totelos - Stan Sturm - Jennifer Sturm-Kooij, 

Anita Bandringa; Prins Polygamus - Ramon Veldboer - Mirella Kok, Iris Veldboer, Anne Veldboer, 

Chantal van den Heuvel; Prins Stekilos - Gerrit Doppenberg  - Noëlle Iliohan, Amber Iliohan; Prins 

Rapidos - Gido van der Meij - Daniëlle van der Meij, Annika van der Meij; Prins Don Chaôt - Wouter 

Lettinga - Margret Poelsma, Coby Lettinga, Anne Poelsma; Prins Maxi Gallus - Thijs Esselink - Ja-

cob Geluk, Norbert de Graaf, Koen Koolen, Matthijs de Vries; Prins Paljas 1/3 - Ton van Oers - Cor-
rina van Oers, Emma van Oers; Hofnar Joris van Oers 

Deurwachters

John Kok, Peter Bruin, Nico Hoogendoorn, Wilco van Nieuwenhuizen, Erik Bogers

Ad van Oers IJzer wisselingen  

Paulien Dijkers  2008 2010

John Elfring  2010 2013

Sandra Munster  2013 2016

Irene van Oers  2016 2020

Fred de Vries  2020 Heden

Dansmariekes
Iris Hartog, Bruna Costa Silva, Nikita Jury, Margo van der Veldt, Marieke Dekker, Jeanine Schut, Eline 
van Wieren, Leonie Kok, Joline Beemsterboer, Kerstin Wit, Anne de Bruijckere, Joyce Koopman, Ma-
rije Beemsterboer, Stacey Scholten, Rosalie Veeken, Rianne Uitterdijk,   Mariska Hendrikse, Lianne 
de Boer, Lisa van Langerak, Iris Louwes, Ilse Thoma, Dorian Reijers, Carlijn Beemsterboer, Myrthe 
Wit, Iris Huisman, Laura Bakker, Nina Boot, Anne Poelsma, Floortje van Kampen, Marieke Bekema, 
Ylva Datema, Lieke Wijman, Daniëlle Hooijkaas, Anne Hakvoort, Merel Popkema, Manon van Hoeve, 
Inge Beemsterboer, Romy Huisman, Anne Mansholt, Manon van Hoeve, Anne Poelsma, Karen Mie-
dema, Maartje Kral, Sanna van Biljouw, Jade Iliohan, Bente Datema, Daniëlle Hooijkaas, Lieneke 
Beemsterboer, Maaike van der Lee, Roos Popkema, Anouk Boer, Berit Gouwenberg, Annemiek ten 
Have, Anna Quaedvlieg, Gerritje Bakker

Hofkapel
Robert van ’t Westende, Marleen Beekhuizen, Wendy Venema, Inge van der Oord, Peter van 
Haastrecht, Marije Beemsterboer, Stef Beemsterboer, Daniel Koobs, Janny van Langerak, Trudy van 
der Lee, Thijs Wester, Kitty de Nijs, Tineke van Loon, Wim Sol, Niara Rutte, Klaas van de Heide, Rick 
van de Heide, Maureen van Zoolingen, Karlijn Bruyninx, Aïsha Rutte, Marcel van Zoolingen en Chris 
van Vilsteren.

Penningmeester  Van Tot  
Bart Verbruggen  2007 2012
Gerrit Doppenberg 2012 2017
Nick Zuidema  2017 2020
Mike van Wieren  2020 Heden

Chef Techniek  
Gertjan Rasink  2006 2012
Robert-Jan Blom  2012 2014
Gido van de Meij  2014 2015
Wouter Lettinga  2015 2018
Wouter Reijers  2018 Heden

Terugblik van een carnavalsdecennium

Hofmeesters 

Michiel Veenstra  2009 2010

Martijn van Loon  2011 2012 2013

Leendert Koolen  2014 2015

Gido van der Meij  2016

Gerrit Doppenberg 2017

Wim Sol   2018

Bas van der Geest 2019

IJsbrand Kuipers  2020

Dans Instructrices

Laura Andrea, Hanneke Groot, 

Lianne de Boer
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Universeel Meerkoetelaars Transmissie Station

Een minder bekende stunt ging over de bouw van een 
UMTS mast in Middenmeer. Men was namelijk van plan 
om een 37 meter hoge UMTS mast te realiseren op het 
terrein van ‘Meliora’. Met name een aantal bewoners, 
onder aanvoering van de huidige ‘hoffotograaf’ Rien 
Hoekenga, schreven bezwaarschriften en er werd 
een heuse handtekeningenactie op touw gezet. De 
Meerkoetelaars smeedden snel een ludiek plan om 
hier op gepaste wijze een stunt aan te koppelen. Op 
een schemerachtig tijdstip verenigde de raad zich, bij 
MEBO, Meerkoetelaars Bouw Onderneming en werd in allerijl ‘piketten’ geslagen, een kabel 
ingegraven en een bord geplaatst. De euforie bleek van korte duur en het bleef angstvallig stil de volgende 
ochtend. Het gehele ‘bouwterrein’ bleek al opgeruimd. Door wie is nog steeds een grote vraag. Was het 
de gemeente, of een ex-rijwielhandelaar die deze stunt op dat moment slecht kon waarderen?In 2018 
waren er degradatiespoken geplaatst bij zowel Flevo als DWOW, ze stonden er blijkbaar niet zo goed 
voor dat jaar. Flevo-insider Cees v/h Westende vertelde op het complex aan een raadslid dat hij vrijwel 
zeker wist dat het een actie was van Dirkshorn, de tegenstander van Flevo dat weekend.  Het raadslid 
wist wel beter en kon nog maar net zijn lachen inhouden. 

Niedorphal

Een andere stunt die flink wat commotie veroorzaakte 
ontstond in het fusiejaar. Wieringermeer ging op in 
gemeente Hollands Kroon. De Meerkoetelaars brachten 
naar buiten dat nu Carnaval elk jaar in een andere gemeente 
zou worden gevierd, startend in de Niedorphal te Winkel. 
De jaren erop kwamen dan Anna Paulowna, Wieringen 
en daarna weer Middenmeer aan de beurt. Uitbater Joop 
van de Niedorphal speelde dit spelletje graag mee getuige 
de foto waarop hij handenschuddend met Prins Proost 
deze deal beklonk. Veel boze mails en klachten in het 
gastenboek tot gevolg. Gelukkig bleek er niks van deze 
berichtgeving te kloppen, tot veler opluchting.

Iameerkoetelaar Waarschijnlijk de beste en in 
ieder geval meest sympathieke stunt vond plaats in 
2019. Ze waren niet te missen: de Iameerkoetelaar 
letters aan weerszijden van de A7. De Spin-Off, de 
Iameerkoetelaar mutsen gingen als warme broodjes. 
Een goed alternatief voor de zure gele hesjes maar 
toch helemaal eigentijds. 

Terugblik van een carnavalsdecenniumStunts

Zone 66 

In november 2019 bleken er vele 60 
kilometerborden opeens 66 kilometerborden 
te zijn geworden. Helaas werden vele van 
deze borden al vrij snel weer naar hun oude 
niveau ontstickerd. De meeste media-
aandacht echter, zelfs landelijk, kregen de 
Meerkoetelaars bij een trucagefoto waarbij 
een hek bij de RSG tot veel commotie leidde. 
De media rolden over elkaar heen om hier 
over te berichten. TV Noord-Holland was er 
als de kippen bij om mensen op straat over dit 
onderwerp te bevragen. Dit deden ze echter 
in Hippolytushoef, waar ze geen Koetelkrant 
ontvangen.  De geïnterviewden hadden geen 
idee waar het over ging. 



Colofon

Alaaf in de Polder
Elk jaar maken de Meerkoetelaars een ludiek boekwerkje genaamd de Koetelkrant, dat is wijd 

en zijd bekend. Minder bekend is dat de Meerkoetelaars ook een echt Jubileumboek hebben 

geproduceerd, 11 jaar geleden met de welluidende titel:  Alaaf in de Polder, 55 jaar Carnaval in 

de Wieringermeer.  De redactieleden van dit puike blad waren: Peter Boutkan, Albert Dekker, 

Rein Koolen, Pier Montsma, Ton van Oers en Ben Tops. Tijdens het 55 jarig jubileum werd 

dit boek onthuld bij de Carnavals- expositie in het pand van het historisch Genootschap, 

toen nog te Middenmeer. Alle genodigden, eigenlijk iedereen die 

op wat voor manier een bijdrage aan 55 jaar Carnaval in 

de Wieringermeer had geleverd, konden een exemplaar 

bemachtigen. Deze werd desgewenst door de auteurs van 

een signatuur en eventuele persoonlijke noot  voorzien. 

Een bijzondere aangelegenheid voor bezoekers maar zeker 

ook voor de auteurs. Er zijn nog een aantal exemplaren te 

koop. Voor € 11,- wordt u de trotse bezitter van dit boek. 

De inkomsten gaan in zijn geheel naar een goed doel. 

Interesse: stuur een mail naar info@meerkoetelaars.nl en er 

wordt contact met u gezocht.

Alaaf
in de polder

Balladevandenboer.

ErstondendriekruisenopGolgotha,

Maardeboerhijploegdevoort.

Magdalena,Maria,Veronica,

Maardeboerhijploegdevoort,

Entoenzijnakkerteneindewas,

Toenkeerdedeboerdenploeg

Enhijknieldenaastzijnploeginhetgras,

Endeboer,hijwerdverhoord.

Zoomenigeenhadeenschoonendroom,

Maardeboerhijploegdevoort,

Thermopylae,Troja,Salamis,

Maardeboerhijploegdevoort.

Hetjongegraanwerdaltijdgroen,

Desterrenaltijdlicht,

Godswoordstreedindewereldvoort

Endeboerheefthetgehoord.

Menheeftdenboerzijnhofverbrand,

Zijnvrouwenosvermoord;

Danspandedeboerzichzelfvoordenploeg,

Maardeboerhijploegdevoort.

NapoleongingdeAlpenop

Enhijzagdenboeraan’twerk,

HijgingvoorSint-Helenaaanboord

Endeboerhijploegdevoort.

Enwieiserbeterdaneenboer,

Dievandewereldhoort,

Enhijploegtniet,wateralgeschiedt

Opdezenakkervoort.

Zoomenigeenleidenploegstaartom,

Endeedhetwerknietvoort,

Maardeleeuwerikzonghetzelfdelied,

Endeboerhijploegdevoort.

HeerGod!Deboerlaginhetgras,

Toendroomdehijdezendroom:

Datereindelijkeenrustdagwas

NaarapostelJohannes’woord.

Endekwadengingenhemlinksvoorbij

Endegoedenrechtsvoorbij,

Maardeboerhadzijnnaamnognietgehoord

Endeboerhijploegdevoort.

Eersttoendeboerdienhemelzag

Zoovolvanlichtenschijn,

Toenspandehijzijnploegpaardaf,

Enhijveegdehetzweetvanzijnvoorhoofdaf,

Enhijknieldenaastzijnstilstaandpaard.

EnhijwachtteopGodswoord,

Eenstemspraktotaarde,hemelenzee

Endeboerheefthaargehoord:

“Terwillevandenboerdieploegt

Bestadewereldvoort!”

J.W.F.WerumeusBuning

uit:Verzameldegedichten

NV.EM.Querido'sUitgeversmaatschappij

Amsterdam1947

CarnavalsverenigingDeMeerkoetelaars

55jaarCarnavalindeWieringermeer
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Met dank aan: Fred de Vries, Michiel Veenstra, Gerrit Doppenberg, Gert-jan Rasing

Huib van ‘t Westende, Robert-Jan Blom en nog vele anderen.

Layout & fotobewerking:

Burghout design & druk
Docusoap:
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Foto’s: 

Meerkoetelaars, 
Rien ne va plus

Tekeningen:

Juf Tonny
Tekstverwerking

Margriet

Spuit uitleggen Er moet een Poolse spuit in

Wie?  Badmeester Waterkoker 

Je hebt zelf Poep onder je schoen

Tussen haakjes    ((Th)ijs)

Moet er nog een Streepje tussen

Paljas 1/3: Ik heb een rijbewijs voor een Leopard tank

Gehoord in de Dukdalf  Wie denk je wel niet dat je band

Vies baartje  Engelenhaar

Cock  Is sowieso een lul

En een paard er in Trudy is een gangmaker

Nieuwe penningmeester Spreekt vele talen, behalve betalen
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www.autorijschooljeffreyvleugel.nl
06-25256955 of 0227-502446

Kijk voor leuke aanbiedingen 

op mijn website!

Slootvaartweg 3 – 1774 PC  Slootdorp
Tel. (0227) 58 14 65 – Fax (0227) 58 18 23

info@hoekengamechanisatie.nl

www.hoekengamechanisatie.nl

ONDERHOUD – REPARATIE – SERVICE EN VERKOOP VAN TRACTOREN EN WERKTUIGEN

Nu écht als laatste!


