
  

 

 

CC DE KEILEBIJTERS WENST JULLIE HELE FIJNE DAGEN EN EEN MOOI 2017!!! 

 

Kom gezellig op onze Nieuwjaarsborrel op zaterdag 7 januari om elkaar persoonlijk de 

beste wensen te geven!  

 
De Nieuwjaarsborrel wordt gehouden in onze Hofbottelarij (Nieuw-Vossemeerweg 80)  

Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom.  

 

 

 

CC DE KEILEBIJTERS 
13e jaargang  |  nummer 1 december 2016 

  



  

 

Zoals aan het begin van het seizoen al aangekondig, zijn wij een nieuwe koers gaan varen en 

hebben wij onze prinsverkiezing intern gehouden; ’s middags met onze eigen leden en 

partner en de complete jeugdraad en vanaf 19.00 uur was iedereen die een binding met onze 

club heeft van harte welkom om de nieuwe prins te feliciteren en het feest verder met ons 

mee te vieren. En we kunnen zeggen dat dit een succes is geweest! 

 

De middag begon met het voorstellen van de raad en ook het afscheid nemen van een aantal 

raadsleden; bedankt Marcel Blokpoel, Richard van Engelsdorp en Dennis van de Heuvel. En 

hierna de presentatie van onze prins Rofero de 1e die komend seizoen weer de scepter 

in Lolland gaat zwaaien.  

Rond de klok van 17.00 uur werd er een buffet neergezet zodat de innerlijke mens ook 

gevoed kon worden; voor de jeugdraad was er een meal van Mc Donalds geregeld.  

Na het buffet en de voorstelling van de jeugd en hun prins barstte het feest los.  

Voor de jeugd duurde het feest tot 21.30 uur en voor de rest tot in de welbekende kleine 

uurtjes.  

Ook kunnen we u mededelen dat de voorbereidingen voor de volgende feestavonden in volle 

gang zijn; data staan verderop in dit Keilebericht vermeld.  

Graag zien wij u terug op -in ieder geval- één van onze feesten! 

 

 

 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 
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De 11 zit weer in de maand en dat betekent bij ons dat het carnavalsseizoen weer is 
begonnen. 
Op zaterdag 12 november hebben wij de Prinsverkiezing gehad. En ik mag ook dit seizoen 
weer regeren over Rijneinde (de carnavalsbenaming voor Rotterdam) en natuurlijk in ons 
mooie Lolland. 
Net als vorig seizoen heb ik hier weer heel veel zin in en gaan we dit jaar ook weer knallen! 
Ik, prins Rofero 1e, doet dit samen met onze jeugdprins Björn de 1e, want ook hij is dit jaar 
weer gekozen. 
 
Graag nodig ik iedereen uit om op onze Opwarmavond op 11 februari 2017 te komen en 
uiteraard ook op één van onze carnavalsavonden (24, 25 en 26 februari). 
Natuurlijk is ook het niet erg om op al onze avonden te komen!! 
M’n raad van elf en ik en natuurlijk jeugdprins Björn de 1e en z’n jeugdraad verwelkomen u 
graag bij ons in Lolland oftewel beter bekend als buurthuis Irene. 
 

Driemaal alaaf Prins Rofero 1e 

  

 
Beste Keilebijters, 

 

Terugkijkend op een geslaagde prinsverkiezing, waarbij prins Rofero de 1e  herkozen is en 

een gezellig uittreden bij de Noelemakkers is het carnavalsseizoen 2016/2017 officieel van 

start gegaan. 

Met nog een paar weken te gaan komt het einde van dit jaar ook steeds dichterbij, 

In de maand december zijn we weer druk bezig met voorbereidingen om er " welverdiende" 

gezellige feestdagen van te maken met familie, vrienden (Keilebijters). 

De Sint is zelfs alweer vertrokken (wat gaat de tijd snel en wat heb ik het toch wel gemist )   

De kerst staat  voor de deur, waarna we het jaar  weer waardig af mogen sluiten. 

 

Ik wens iedereen fijne gezellige dagen toe met een hoop geluk, voorspoed en gezondheid 
voor het jaar 2017 en dat we er met z’n allen weer een FANTASTISCH jaar van mogen maken. 
 We zien elkaar natuurlijk weer op 7 januari in de Hofbottelarij op onze 
Nieuwjaarsreceptie,  waar wij op onze eigen wijze het jaar in gaan luiden met een 
hoop “Scherts en Jolijt”  
  
Fijne dagen! 
gegroet Sen Sen Kevin Agatowski  
 
 
 

PRINS EN HOFHOUDING 
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     WIST U DAT 

   

Wist u dat…. Donald Trump de nieuwe president van Amerika wordt 

Wist u dat…. Gordon is gestopt met zingen 

Wist u dat…. De nieuwe opzet van de Prinsverkiezing 2.0 zeer geslaagd was  

Wist u dat…. De aanwezigen erg genoten hebben van al het lekkere eten en drinken 

Wist u dat…. De soep door Joey van der Hoek bereid is  

Wist u dat…. Deze soep erg lekker smaakte 

Wist u dat…. Joey van der Hoek de nieuwe Herman den Blijker kan worden 

Wist u dat…. Hij hiervoor nog wel een paar kilootjes aan moet komen 

Wist u dat…. Prins Rofero de 1e weer herkozen is voor het nieuwe seizoen 

Wist u dat…. Ook Jeugdprins Björn de 1e weer herkozen is voor het nieuwe seizoen 

Wist u dat…. Wij op beiden heren erg trots zijn 

Wist u dat…. Er helaas ook een aantal raadsleden en de nar gestopt zijn 

Wist u dat…. Wij deze ex-raadsleden willen bedanken voor hun inzet 

Wist u dat…. Prins Rofero een kleinigheidje voor hen gekocht heeft 

Wist u dat…. Er ook een raadslid gestopt was maar één week later toch maar weer is  

                   doorgegaan  

Wist u dat…. Dit raadslid Richard van Engelsdorp heet 

Wist u dat…. Prins Rofero ook een nieuw raadslid heeft mogen verwelkomen  

Wist u dat…. Dit nieuwe raadslid René Goossens heet 

Wist u dat…. Dit voor bijna iedereen een verrassing was 

Wist u dat…. Wij René nogmaals willen bedanken voor het licht 

Wist u dat…. Zijn vriendin Marieke ook lid wilt worden van de Keilebijters 

Wist u dat…. Wij dit erg leuk vinden 

Wist u dat…. Michael Koote jarig was tijdens de Prinsverkiezing 

Wist u dat…. Hij een aardige berg met munten gesponsord heeft tijdens deze avond 

Wist u dat…. Wij hem hiervoor willen bedanken 

Wist u dat…. Wij hierdoor niet op een droogje hebben gestaan 
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De Horecacommissie een nieuw carnavalsseizoen! 
 

Beste Keilebijters en Keilebijtersvrienden, 

 

 

Met trots presenteer ik de Horecacommissie voor het carnavalsseizoen 2016/2017 aan jullie. 

Een commissie die anders dan de meeste commissies voor het grootste deel uit vrijwilligers 

bestaat, niet alleen leden dus. Allemaal Keilebijters in hart en nier die ook dit jaar weer voor 

jullie klaar zullen staan achter de bar en in de keuken. 

Als hoofd Horeca prijs ik mezelf gelukkig met dit onvermoeibare team van NIX18, ja want ook 

bij “De Keilebijters” wordt er onder de 18 geen alcohol geschonken. Een stel vrolijke gasten 

en meiden die altijd voor jullie klaar staan en voor wie het een uitdaging is om de wachttijd 

aan de bar zo kort mogelijk te houden. Maar ook dat er veel gezelligheid en leut achter en 

aan de bar is. En van drinken krijg je natuurlijk ook weer trek en daar zorgen we in de keuken 

dan weer goed voor. Een broodje bal, tosti’s, broodjes ei, ham en kaas; we halen alles voor 

jullie uit de kast. Nu Mar van de Heuvel op 11-11-2015 uit de Horecacommissie is getreden 

hebben we natuurlijk een behoorlijke uitdaging, hoe vang je dit op??? 

Laat ik beginnen met de leden in de Horecacommissie: Ja jullie lezen het goed, het aantal 

leden in de Horecacommissie is in verhouding tot de vrijwilligers gestegen. Daniëlle Zwets zat 

vorig seizoen al in de Horecacommissie en verzorgde de keuken, Kayleigh van Boxtel zal de 

Horecacommissie dit seizoen komen versterken. Ronald Honkoop ruilt zijn functie van 

Hofbottelier om voor de Horecacommissie en Mike van ’t Hoff, voormalig vrijwilliger, is lid 

geworden en heeft de functie van Hofbottelier overgenomen. Hoewel de Hofbottelier 

onderdeel is van het Instituut en dus onvoorwaardelijk ter beschikking staat van de Prins en 

de Raad van Elf, maakt ook hij deel uit van de Horecacommissie.  

Toch een imposant clubje leden zou ik zo zeggen, of niet  

Dan hebben we natuurlijk de harde kern van onze vrijwilligers: dit zijn gasten die hoef ik niet 

te vragen of zij dit jaar in de Horecacommissie willen meewerken, nee zij vragen aan mij of ze 

dit seizoen weer mogen komen. Dit zijn gasten met Keilebijtersbloed, ze moeten alleen wel 

opletten dat ze het niet teveel verdunnen tijdens onze carnavalsavonden zeg ik er bij. 

Eigenlijk hoef ik hun namen niet te noemen, zij zijn legendarisch, te beginnen met  

Gup Gunnewegh chef bar en Ridder, Jan van ’t Hoff,  Meine Fernhout, Buddy Henkelman en  

Deborah Broersma.  

 

Tot slot wil ik ook mijn eigen vrouw Wil niet vergeten, want zij steunt zonder op de voorgrond 

te treden altijd alle activiteiten waar ik als hoofd Horecacommissie voor sta. 

 

Met carnavaleske horecagroet, Eiso Broersma, hoofd Horecacommissie   

 

CC DE KEILEBIJTERS         PAGINA 5 

HORECACOMMISSIE 

Wist u datjes… 
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Dan nog onze gelegenheidsbar, waar we na een vergadering gezellig napraten en een drankje 

drinken. Dit zijn dus ook de avonden dat je bij ons gezellig aan de bar kunt aansluiten. Je hoeft 

daarvoor geen lid te zijn of misschien ben je lid van een andere carnavalsclub of vereniging. 

Carnaval verbroedert en dat is wat wij willen in onze Hofbottelarij. Op proef zullen dit seizoen 

de vergaderingen een half uur eerder stoppen, zodat iedereen om 21:30 uur al naar binnen 

kan en ik de bar kan openen voor iedereen!!  

Het is belangrijk voor de club en voor een goed kloppend Keilebijtershart en nier. Zit niet te 

kniezen en zit niet te zeuren, bij ons aan de bar is het leven niet slecht. 

Kom dus naar onze carnavalsfeesten en de Hofbottelarij, geniet van het leven dat maakt je 

blij! 

 

 

Met carnavaleske horecagroet, Eiso Broersma, hoofd Horecacommissie   

 
 
 
De vergaderingen in dit seizoen zijn op: 
 
20 januari  Dagelijks Bestuur en raadsvergadering 
27 januari  Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
3 februari  Ledenvergadering (regie carnaval) 
17 maart   Dagelijks Bestuur en raadsvergadering 
24 maart   Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
31 maart   Ledenvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hofbottelarij is gevestigd aan de Nieuw-Vossemeerweg 80 in Rotterdam 
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RAAD VAN ELF 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verrassing……. 
Een week na onze Prinsverkiezing hadden we het uittreden naar de Noelemakkers. 

 

En tot de verbazing van prins en raad kwam Richard van Engelsdorp weer als raadslid binnen; 

was tijdens onze Prinsverkiezing afgetreden als raadslid om na amper een week toch maar weer 

opnieuw op te draven als raadslid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog groter was de verrassing dat René Goossens in raadspak binnenkwam. René is al verschillende 

keren gevraagd om in de raad te komen, maar niemand kon hem overhalen. Behalve Richard 

dus……. Voor René was het een tijd geleden dat hij in pak was; tussen 1996-1998 was hij nl.  

onze jeugdprins Rego!! Ook heeft hij nog jaren als nar gediend bij prins Bacchus en  

prins Dionyssos.  Hierna is hij het licht en geluid tijdens onze carnavalsavonden gaan verzorgen 

(nog dank hiervoor!) En nu is hij terug als raadslid…….  
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JEUGD 
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Afgelopen Prinsverkiezing is wederom Björn als jeugdprins gekozen. Wel heeft hij afscheid moeten 

nemen van één van z’n pages, Jadey Pijnappels en van z’n junior senator Dylany Blokpoel. 

 

Björn heeft besloten om alleen met Kaylee van Steendelaar  als page verder te gaan. Z’n nieuwe 

junior senator is z’n broertje Beau  

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard heeft de hele jeugdraad weer zin in het nieuwe seizoen!!! 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je graag lid worden van onze jeugdraad, meld je dan aan via  
de secretaris: 
 
secretariaat@ccdekeilebijters.nl 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/degrootdesign/images/carnaval logo.jpg&imgrefurl=http://www.degrootdesign.nl/c-2375548/carnaval/&docid=VQ_t1tBZMqBbIM&tbnid=cgE7PQcF33uQQM:&vet=1&w=492&h=396&bih=1058&biw=2559&q=carnaval&ved=0ahUKEwja-v6984XRAhVGlxoKHVu2DhIQMwhkKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.schoolvakanties-europa.nl/images/carnaval.gif&imgrefurl=https://www.schoolvakanties-europa.nl/schoolvakanties-nederland/carnavalsvakantie.html&docid=9Wg7V-rBgZukZM&tbnid=SOOIWN5iTlJRiM:&vet=1&w=337&h=299&bih=1058&biw=2559&q=carnaval&ved=0ahUKEwiNjuS-84XRAhXLWBoKHZVZCkA4ZBAzCCsoKTAp&iact=mrc&uact=8
mailto:secretariaat@ccdekeilebijters.nl


 

WIST U DAT 
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Wist u dat…. Prins Rofero ook een nieuwe hofbottelier heeft            

Wist u dat…. Dit namelijk Mike van ’t Hoff is 

Wist u dat…. Mike al eerdere ervaring heeft opgedaan met bier tappen 

Wist u dat…. Mike namelijk al een aantal jaren achter de bar bij ons heeft gestaan 

Wist u dat…. Er hierdoor weer een plekje vrij komt achter de bar 

Wist u dat…. Dit plekje opgevuld gaat worden door Kayleigh van Boxtel 

Wist u dat…. Het horecateam daardoor weer compleet is 

Wist u dat…. Wij de vorige hofbottelier Ronald Honkoop willen bedanken  

Wist u dat…. Mike ook goed met ballen om kan gaan 

Wist u dat…. Hij een mooi groen pak gekocht heeft voor zijn nieuwe functie  

Wist u dat…. De Rotterdamse Sinterklaascentrale na 12 jaar trouwe dienst helaas is  

          gestopt 

Wist u dat…. Dit komt omdat zij niet meer genoeg vrijwilligers konden vinden 

Wist u dat…. Wij alle vrijwilligers die ooit hieraan meegewerkt hebben enorm willen  

          bedanken 

Wist u dat…. Het bijna kerst is 

Wist u dat…. Er een mogelijkheid bestaat dat we dit jaar wél een witte kerst krijgen 

Wist u dat…. Sylvana Simons daar waarschijnlijk een stokje voor gaat steken 

Wist u dat…. Er ook een mogelijkheid bestaat dat we dit jaar een grijze kerst krijgen 

Wist u dat…. Oudejaarsdag dit jaar op 31 december valt 

Wist u dat…. De dag na oudejaarsdag Nieuwjaarsdag genoemd wordt 

Wist u dat…. De Opwarmavond gepland staat op zaterdag 11 februari 2017 

Wist u dat…. Het carnavalsweekend begint op vrijdag 24 februari 2017 

Wist u dat…. Dennis nieuw werk heeft gevonden 

Wist u dat…. Hij nu barman is bij het Hollywood Cafe de Kuip 

Wist u dat…. Je daar lekker kunt eten en drinken 



WIST U DAT 
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 Wist u dat…. Je daar ook een partijtje Glowgolf in the dark kan spelen  

Wist u dat…. Kevin eindelijk geslaagd is voor zijn motorrijbewijs 

Wist u dat…. Ton helaas niet geslaagd is voor zijn motorrijbewijs 

Wist u dat…. Ton een nieuwe vriendin heeft 

Wist u dat…. Van Riemsdijk Technical Support 7 jaar bestaat 

Wist u dat…. Jos en Suus binnenkort gaan verhuizen 

Wist u dat…. Zij nog op zoek zijn naar mensen die willen helpen met sjouwen 

Wist u dat…. Onze ex-nar Patrick van Engelsdorp ook verhuisd is 

Wist u dat…. Zijn vader Richard hem daarmee geholpen heeft 

Wist u dat…. Kayleigh sinds kort weer aan het werk is in Oud Beijerland 

Wist u dat…. Zij al eerder in Oud Beijerland heeft gewerkt 

Wist u dat…. Daniëlle ook een nieuwe baan heeft gevonden 

Wist u dat…. Zij tegenwoordig werkt als tramconductrice bij de RET 

Wist u dat…. Er meerdere leden van de Keilebijters zijn die voor de RET werken 

Wist u dat…. Jan binnenkort weer op vakantie gaat 

Wist u dat…. Hij dit keer ook Ton meeneemt op vakantie 

Wist u dat…. Er een nieuwe hoofd Opbouw is  

Wist u dat…. Dit René Goossens is… 

Wist u dat…. Hij zelf denkt dat Jos van Riemsdijk de nieuwe hoofd Opbouw is… 

Wist u dat…. Jos denkt dat Robert van Steendelaar de nieuwe hoofd Opbouw is… 

Wist u dat…. Hierdoor niemand het meer begrijpt wie nou de nieuwe hoofd Opbouw  

          is 

Wist u dat….  Feyenoord een nieuwe Kuip krijgt 

Wist u dat….  Feyenoord op de 1e plaats staat in de Eredivisie 

 Wist u dat…. Ze kampioen worden als ze op de 1e plaats blijven staan 

Wist u dat…. Ons Nieuwjaarsbal op zaterdag 7 januari plaatsvindt in de Hofbottelarij 

Wist u dat…. Wij alle lezers fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 willen  

          wensen 

 

 



 FEESTAGENDA 
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JANUARI 
7 NIEUWJAARSBORREL  

Aanvang 20.30 uur, Hofbottelarij, Nieuw-Vossemeerweg 80 
 

21 DE VRIJE STAPPERS, Rhoon 
 Jubileumfeest 15 jaar! Aanvang 20.00 uur 
 LET OP: De Vrije Stappers hebben een andere locatie: 
 Sportcomplex De Omloop v.v. Rhoon, Omloopseweg 6f, 3161 ER Rhoon 
 
28 DE HOBBELENDE BIERVILTJES, Zwartewaal 
 Feestavond 44-jarig jubileum. Aanvang 20.00 uur 
 
FEBRUARI 
3 WSV  TARWEWIJK     
 Jeugdmiddag, aanvang 13.00 uur 
 
5 DE SMOOKSNUIVERS, Rozenburg 
 Jeugdmiddag, aanvang 13.00 uur 
 
11 OPWARMAVOND 
 Aanvang 20.11 uur 
 
12 KIEKENDIEVEN, Gilze Rijen 
 Jeugdmiddag 
 
24 SLEUTELOVERHANDIGING BIJ DEELGEMEENTE 
 Aanvangstijdstip volgt nog 
 
24 GROOTS CARNAVAL 
 Aanvang 20.11 uur 
 
25 CARNAVAL VOOR GEHANDICAPTE MEDEMENS 
 Aanvang 13.30 uur 
 
25 GROOTS CARNAVAL 
 Aanvang 20.11 uur 
 
26 JEUGDCARNAVAL 
 Aanvang 13.30 uur 
 
26 GROOTS CARNAVAL 
 Aanvang 20.11 uur 
 
Al onze avonden worden gehouden in onze residentie Lolland (zaal Irene),  
Oudelandstraat 75 Rotterdam 
De avonden zijn alleen toegankelijk vanaf 16 jaar; wij hanteren het NIX18 beleid! 
Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.ccdekeilebijters.nl 

 
 

http://www.ccdekeilebijters.nl/


SPONSOREN VAN DE KEILEBIJTERS 
 

 
  

CC DE KEILEBIJTERS                                PAGINA 12 

Van Riemsdijk Technical Support, Pijlstraat 12 , 3263 BK Oud Beijerland 

Tel: 06 - 55 101 867 -  www.vanriemsdijktechnicalsupport.nl 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restaurant Malakka, Puck van Heelstraat 154, 3077 MG –Rotterdam 

www.malakka.nl - Tel: 010 – 48.33.488    

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Verpakkingen V.O.F. , Industrieweg 6, 2921 LB- Krimpen a/d IJssel          

www.scherpverpakkingen.nl -   Tel: 0180-59.35.35 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

Assurantiebemiddelings-en Adviesburo “Ultra” 

Piet Smitkade 512, 3077 MJ -Rotterdam  

Tel: 010-419.66.37 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Regoos, Bachbaan 49, 3208 BA Spijkenisse  

Tel: 06 546 672 13 - www.regoos.nl 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

 

http://www.vanriemsdijktechnicalsupport.nl/
http://www.malakka.nl/
http://www.scherpverpakkingen.nl/
http://www.regoos.nl/
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GBR Loodgietersbedrijf, Kiotoweg 123,  3047 BG -Rotterdam 

Tel: 010 4145541 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aannemersbedrijf W&J Molenaar, Groenendijk 18, 2911 Ba Nieuwerkerk a/d IJssel 

Tel: 0180-312277 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

                   Firma Drent , Strevelsweg 61, 3073 DT- ROTTERDAM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Van Dijk's Loodgietersbedrijf BV, Hillevliet 11, 3073 KM –Rotterdam 

Tel: 010-4850501   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

  

Heco BV, Zinkwerf 21-23, 2544 EC Den Haag 

Tel: 070-3663330 - www.heko-bv.nl 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Helmink communicatie groep, Wolweverstraat 4, 2984 CD Ridderkerk 

Tel: 088-435.64.65 – www.helmink.info 
 

 
 

 www. ccdekeilebijters.nl 
 

          

 

 

CC DE KEILEBIJTERS          PAGINA 13 

http://www.heko-bv.nl/
http://www.helmink.info/

