
  

Beste Keilebijters en Keilebijterinnen, 
 
Ik heb de scepter over mogen nemen van Prins Rigardus de 1e. 
Met het vertrouwen van mijn raad gaan we er een carnavalesk seizoen van maken, 
zowel bij onze bevriende verenigingen als bij ons in Lolland. 
Op 23 januari 2016 zal Lolland losgaan op onze Opwarmavond en dat belooft een knallende 
avond te worden. 
En ook op onze drie dagen carnaval kan ik u dat beloven. 
Ik en mijn raad zien u graag op onze carnavalsdagen in Lolland om er een geweldig feest te 
geven. 
 
En tevens wil ik jullie niet onthouden hoe ik m’n naam gekozen heb……  

RobertFeyenoordRotterdam  
 
Driemaal Alaaf 
Prins RoFeRo de 1e 
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 Het nieuwe seizoen is weer begonnen met de nodige verschuivingen binnen 

het bestuur, de commissies en de raad van elf. Onze eerste avond -oftewel 
de Prinsverkiezing- was vanouds weer een goed bezochte avond met diverse 
gastverenigingen. Zij zijn getuige geweest van de verkiezing van een nieuwe 
prins “ Prins RoFeRo de 1e’’  en raad van elf en dat dit een spektakel was dat 
kan ik u verzekeren.  
Ook zijn we dit seizoen in zee gegaan met een nieuwe drive- in show. Dit 
omdat onze vorige DJ geen tijd meer kon vinden om op ons carnaval zijn cd’s 
ten gehore te brengen.   
Verder is alles gebleven zoals het was en zoals u van ons gewend bent een 
club waar we trots op moeten zijn en waar feesten voorop staat dus nodigen 
we u uit om op 5, 6 of 7 februari op een van onze avonden een keer mee te 
komen lopen in de polonaise of gezellig een biertje te drinken aan de bar.  
Verder wil ik iedereen een zeer gezond en carnavalesk 2016 wensen. 
 
Praeses Marchel Dijk 
 

PRAESES PRAAT 
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Wist u datjes… 
 Wist u dat….  Het nieuwe carnavalsseizoen weer van start is gegaan Wist u dat….  De prinsverkiezing weer erg gezellig was Wist u dat….  De grote raad een nieuwe prins heeft gekozen; RoFeRo de 1e Wist u dat….  De jeugdraad ook een nieuwe prins heeft gekozen; Bjrn de 1e Wist u dat….  Wij deze 2 nieuwe prinsen veel succes wensen het komende seizoen  Wist u dat….  Er ook weer een aantal nieuwe leden bijgekomen zijn dit seizoen Wist u dat….  Wij daar enorm trots op zijn Wist u dat….  Zowel de grote raad als de jeugdraad weer een volledige raad van 11 hebben! Wist u dat….  Het podium nu wel erg krap wordt voor sommige raadsleden Wist u dat….  Er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de nieuwe website 
 
 

 



  

 

INZAMELING KNUFFELDIEREN!! 
  
 
 
Zoals ieder jaar bezoekt ook dit jaar prins Rofero 1e met z’n gevolg de  
meervoudig gehandicapte kinderen van de stichting ASVZ in  
Rotterdam Lombardijen om hier een gezellige carnavalsmiddag te houden. 
Ook zijn er kinderen die helaas de middag niet kunnen bezoeken omdat zij  
aan bed gekluisterd zijn. 
Deze kinderen worden door prins Rofero 1e met een bezoekje vereerd en  
bij dit bezoek deelt de prins en z’n hofhouding knuffeldieren uit.  
De laatste jaren is gebleken dat dit “kleine” gebaar heel dankbaar wordt ontvangen. 
Nu lijkt het ons leuk om dit jaar zoveel mogelijk knuffeldieren van klein tot groot in te zamelen! 
Deze knuffeldieren zullen eerst worden gewassen voordat zij worden uitgedeeld. 
Mocht u nog knuffeldieren hebben en deze willen afstaan voor dit goede doel, dan  
kunt u een mail sturen naar onze secretaris Ingrid Zwets (secretariaat@ccdekeilebijters.nl) . 
 

 
 

 

NIEUWS 
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  GEHEIMSCHRIJVER 

 
  
 
Sinds dit seizoen ben ik de nieuwe secretaris van onze club of om in carnavalsterm te spreken 
Geheimschrijver . 
Ben natuurlijk niet echt nieuw meer, want inmiddels loop ik al aardig wat jaartjes mee.  
Ik ben mij ervan bewust dat deze functie niet alleen het verzorgen van de inkomende en 
uitgaande correspondentie inhoudt. Als lid van het Dagelijks Bestuur probeer je 
ook de club leuk en gezond te houden; uiteraard zijn hiervoor alle leden nodig, maar als  
bestuurslid kun je misschien net dat beetje extra doen.  
Dit is een enorm leuke uitdaging en nu met zo’n leuke grote groep moet dit zeker gaan lukken! 
Als in de raad van elf weer drie “oudgedienden” terugkomen, zegt dit genoeg over onze club lijkt 
me! 
 
Ik zal je vast nog wel tegenkomen tijdens onze middagen en avonden, maar schroom ook niet mij te 
mailen als je iets wilt vragen, mededelen of opmerken! 
 
Met carnavaleske groet, 
Ingrid Zwets 
Geheimschrijver cc De Keilebijters 
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Wist u datjes… 
 Wist u dat….  Deze nieuwe site bijna af is Wist u dat….  Het uittreden naar Zevenbergen erg gezellig was Wist u dat….  Ton het op de terugweg ook erg gezellig vond in de bus Wist u dat….  Het alleen erg jammer was dat wij na afloop van het feest niet meer bij onze                       jassen mochten Wist u dat….  De voorzitter van de Keilebijters ook van een festivalletje houdt Wist u dat….  Ondanks zijn leeftijd hij het toch nog heel de dag volhoudt Wist u dat….  Patrick tegenwoordig voetbalt bij DRL Wist u dat….  De Raad van 11 erg goed kan klussen Wist u dat….  Kevin wel eens pech heeft met zijn auto Wist u dat….  Wij René Goossens enorm willen bedanken voor het verzorgen van het licht            de afgelopen jaren Wist u dat….  Er een nieuw Sinterklaascomité is opgestaan Wist u dat….  Zij weer erg veel kinderen blij hebben gemaakt dit jaar Wist u dat….  De Facebookpagina van de Keilebijters het erg goed doet 

 



  
 
 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      

 De Hofbottelarij is voor de carnaval op de volgende data, 
na 22:00 uur open voor alle Keilebijtersvrienden 

(mutaties op de agenda worden tijdig bekend gemaakt) 
 Vrijdagavond 15 januari 2016 Vrijdagavond 22 januari 2016 Vrijdagavond 29 januari 2016 (nog onder voorbehoud)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hofbottelarij is gevestigd aan de Nieuw-Vossemeerweg 80 in Rotterdam 
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Wist u datjes… 
 Wist u dat….  Deze pagina iedere week erg veel likes krijgt Wist u dat….  Wij dit erg leuk vinden Wist u dat….  De raad van 11 tegenwoordig ook een groeps Whatsapp hebben aangemaakt Wist u dat….  Hierin heel veel nuttige gesprekken worden gehouden  Wist u dat….  Jos van Riemsdijk tegenwoordig ook SV Heinenoord sponsort Wist u dat….  Wij allemaal weer enorm veel zin hebben in het nieuwe jaar! Wist u dat….  Wij hopen jullie terug te zien op één van onze avonden in 2016 Wist u dat….  Onze eerste feestavond in 2016 de Nieuwjaarsborrel is. Wist u dat….  Deze gehouden wordt op zaterdag 2 januari vanaf 20.00 uur in de Hofbottelarij Wist u dat….  Wij jullie van harte uitnodigen om op deze avond een hapje en drankje te komen             nuttigen Wist u dat….  Zanger Andy deze avond ook weer van de partij zal zijn Wist u dat….  Onze Opwarmavond op zaterdag 23 januari wordt gehouden Wist u dat….  Het carnavalsweekend van vrijdag 5 t/m zondag 7 februari zal zijn  

“DE HOFBOTTELARIJ”. 



 

 

KEILEKIDS ON TOUR 
 
Omdat de Keilekids on Tour een succes is (we hebben hierdoor maar liefst 5 nieuwe raadsleden!!), 
gaan we dit seizoen ook weer speeltuinverenigingen bezoeken. 
En wel op: 
 
23 januari  
Speeltuin Tarwewijk 
 
30 januari  
Speeltuin De Driehoek 
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JEUGDCOMMISSIE 
 

Hallo Keilebijters en Keilebijterinnen,  Hierbij een stukje van mij Prins Björn de 1ste. Ik vind het een grote eer dat mijn raad mij gekozen heeft als hun prins. Ik en mijn hofhouding en raad hebben er ongelooflijk veel zin in  en we gaan er met z’n allen een knallend seizoen van maken.   Ik hoop ook zoveel mogelijk kinderen op ons kindercarnaval op 7 februari a.s.  te zien. Jullie hoeven niet alleen te komen feesten; neem gerust je papa, mama, broer(tje), zus(je), oma, opa, vriendje of vriendinnetje mee. Dan gaan we er met z’n allen een geweldig feest van maken!  Was getekend Prins Björn de 1ste Alaaf alaaf alaaf 
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NEL KRUITHOF 
 
Lieve Nel jarenlang was je er 
Een gekke aankleding met een groep of alleen 
Of gewoon in je “markiezenjas” 
Nooit echt op de voorgrond willen staan 
Maar toch aanwezig 
Lekker dollen en lachen maar zeker ook geïnteresseerd 
Met het Keilebijtersweekend was je er ook altijd bij 
Zo gek mogelijk verkleed in het thema van het weekend 
Bij jou was het altijd “dolle pret” 
Een Keilebijter in hart en nier was je zeker! 
Lieve Nel wat zullen we je gaan missen 
Boven is er in ieder geval een hele lieve engel bijgekomen 
 
 
 
 
 



 
  

EVENEMENTENCOMMISSIE 
 

 Een mooie traditie……. 
 
Afgelopen mei was alweer het 20e Keilebijtersweekend georganiseerd met als thema  
“Fleurig en kleurig”. 
Als je dan nagaat hoeveel leden er in de loop van jaren zijn mee geweest…… vele gezichten 
zijn de revue gepasseerd maar allemaal met één ding gemeen en dat is er een gezellig 
weekend van maken met slap ouwehoeren en een biertje drinken. 
Van de 20 jaar Keilebijtersweekend was een fotowand gemaakt; helaas zie je dan ook 
degenen die er helaas niet meer zijn. Maar de gedachten aan hen blijven levend, want ieder 
Keilebijtersweekend komt er wel een anekdote van één of meerdere van hen ter sprake! 
Voor velen van ons gaat het nog niet vervelen, dus zijn we ons alweer aan het voorbereiden 
voor het Keilebijtersweekend 2016 dat wordt gehouden in het weekend van  
29/30 april en 1 mei 2016. 
 
 
De Evenementencommissie. 
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AGENDA 
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2 januari 2016 
NIEUWJAARSBORREL aanvang 20.30 uur 
(in onze Hofbottelarij) 
 9 januari 2016 
BEZOEKEN DAMZWABBERS (44-JARIG JUBILEUM) 
Leidschendam 
 16 januari 2016 
BEZOEKEN FEESTAVOND DE VRIJE STAPPERS 
Poortugaal 
 23 januari 2016 
OPWARMAVOND aanvang 20.11 uur  
Lolland 
 30 januari 2016 
BEZOEKEN HOBBELENDE BIERVILTJES 
Zwartewaal 31 januari 2016 
KIDS  BEZOEKEN HOBBELENDE BIERVILTJES 
 5 februari 2016 
GROOTS CARNAVAL aanvang 20.11 uur 
 6 februari 2016 
GEHANDICAPTENCARNAVAL aanvang 13.00 uur 
GROOTS CARNAVAL aanvang 20.11 uur 
 7 februari 2016 
KINDERCARNAVAL aanvang 13.30 uur 
GROOTS CARNAVAL aanvang 20.11 uur 
  

  



  

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 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GBR Loodgietersbedrijf, Kiotoweg 123,  3047 BG -Rotterdam 

Tel: 010 4145541 
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SPONSOREN VAN DE KEILEBIJTERS 



   

www.ccdekeilebijters.nl 
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SPONSOREN VAN DE KEILEBIJTERS 

Autoschade v.d. Heuvel, Hoofdweg Noord 9k, 2913 LB Nieuwerkerk ad IJssel  
www.autoschadevandenheuvel.nl – Tel:  0180-314.027  

 

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

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 
 


