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Van het bestuur
Zo, de diverse voorbereidingen en vergaderingen zijn
inmiddels geweest, onze prins Rofero 1e en onze jeugdprins Bjorn 1e zijn herkozen,
we hebben een gezellige Prinsverkiezing achter de rug, kortom……..het nieuwe
carnavalsseizoen is bij De Keilebijters begonnen!!
In het Dagelijks Bestuur heeft Ton van Kasteren z’n intrede als penningmeester
(schatbewaarder) gedaan. Ton volgt Jan van Diejen op, die na jaren trouwe dienst, is
gestopt als penningmeester.
Ton heeft vanaf vorig seizoen al meegelopen met Jan dus hij kent inmiddels het
klappen van de zweep ;) Marchel en ik -en natuurlijk de hele club- hebben alle
vertrouwen in Ton!
We hebben inmiddels al diverse uittredens achter de rug die als erg gezellig zijn
ervaren, zo waren we bij De Belhamels, een gezellige carnavalsvereniging uit Delft. Zij
komen al jaren trouw op ons Nieuwjaarsbal en eindelijk hadden we de gelegenheid
om bij hun op bezoek te gaan.
Ook waren we bij De Blauwkonters uit Poeldijk en natuurlijk op de Prinsverkiezing
van onze naast bevriende carnavalsvereniging De Noelemakkers, waarbij onze ridder
Marius Vos voor het 11e jaar als prins Lombard 5e is gekozen.
We zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen voor het komende carnaval wat bij
De Keilebijters al een week eerder begint, t.w. op vrijdag 2 februari. Best ook wel
spannend, want je neemt dit besluit als club met daarbij de gedachte dat andere
verenigingen ons nu wel kunnen bezoeken omdat zij hun carnaval een week later
vieren en dat wij op onze beurt ook andere verenigingen kunnen bezoeken tijdens
het carnavalsweekend!
Het eerste feestje dat nu voor onze deur staat, is onze traditionele Nieuwjaarsborrel
op zaterdag 6 januari 2018!!
Wij hopen dan ook zoveel mogelijk mensen te zien om elkaar de beste wensen te
geven en te proosten op het nieuwe jaar!
Wij wensen jullie nu alvast hele fijne feestdagen en gauw tot ziens.
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Beste Keilebijters en Keilebijterinnen,

Prins Rofero de 1e
Onze prinsverkiezing zit er weer op en we hebben een topmiddag en avond gehad.
Met een geweldige catering blijft een mooi idee dat we als vereniging ook echt alles
in huis hebben en aankunnen.
De raad heeft me ook dit jaar gekozen en mag ik dit seizoen als Prins Rofero de 1ste
de scepter zwaaien over ons Lolland.
Samen met senior senator Kevin, pages Kelsey en Rebecca en onze nieuwe nar Kaylee
en een trouwe raad gaan we er een knallend seizoen van maken.
Zo gaan we ook dit jaar een uitdaging aan om het carnaval een weekend eerder te
vieren, zodat hopelijk ook meer verenigingen naar ons toe komen.
We hopen ook dat dit een succes wordt net als eerdere stappen die we met elkaar
gezet hebben.
We hebben ondertussen al diverse uittredens gehad die waren ook heel gezellig en
onderling hadden we weer de grootste lol.
Dat belooft weer vele leuke avonden naar bevriende verenigingen tot aan ons eigen
carnavalsweekend.
Hoop jullie allemaal vaak tegen te komen bij onze uittredens en die van de jeugd.
Of we zien elkaar weer op onze Nieuwjaarsreceptie en ons carnavalsweekend.
Graag wens ik iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel mooi 2018.
Drie maal alaaf!!!
Prins Rofero de 1ste
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Jeugdprins Bjorn de 1e
We zijn weer van start gegaan met het seizoen 2017-2018 !!!!
Ik Prins Björn de 1ste ben dan ook zeer blij dat ik weer verkozen ben door mijn raad.
We gaan er dit jaar een knallend seizoen van maken en ben dan ook zeer blij met de
nieuwe raadsleden, pages en nar !!!!
Wat een geweldige raad heb ik toch….. en ben dan ook zeer trots dat we met zo`n
grote raad mogen aantreden op uittredens.
We hebben zeer leuke uittredens weer op onze agenda staan waar wij allen zeer veel
zin in hebben.
Afgelopen weekend hebben wij ons eerste uittreden gehad naar de Fuilspuiters in
Delft daar hebben wij het uittredensseizoen van start laten gaan.
Een vereniging waar wij voor het eerst naar toe zijn gegaan het was een zeer leuke
middag en zeker heel erg warm maar dat heeft de pret niet mogen drukken.
Ik ben zeer trots op mijn raad zoals we ons daar hebben mogen presenteren !!!!!!
Dit belooft wat voor ons in onze drukke januarimaand. We zullen ze allemaal laten
zien wie de Keilekids zijn !!!!!
Verder wens ik iedereen alvast hele fijne feestdagen een goed uiteinde en een heel
leuk carnavalsseizoen toe .
Vast getekend,
Prins Björn de 1ste
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Horecacommissie
Beste Keilebijters, officieren, ridders, vrijwilligers en
bargasten,
De kop is er weer af en het carnavalsseizoen is weer gestart.
Dit betekent dat de kast van de Hofbottelarij weer gevuld is en
het bier koud staat.
We weer twee (nieuwe) prinsen hebben gekozen, die eigenlijk niet nieuw zijn omdat
zowel prins Bjorn de 1e als prins Rofero de 1e zijn herkozen. Het bestuur een beetje is
gewijzigd omdat we een nieuwe Schatbewaarder hebben gekozen en dus de schatkist
is overgedragen aan Ton van Kasteren. Het zal wel even wennen zijn dat onze, al jaren,
getrouwe Schatbewaarder, Jan van Diejen naar de achtergrond verdwijnt.
Ondanks al zijn vakanties, samen met Anja, wist hij, gesteund door Anja, toch steeds
de tijd te vinden om de dukaten en muntjes te tellen en te beheren.
Een diepe buiging is hier wel op zijn plaats. Zonder de Schatbewaarder ben ik als Hoofd
Horeca met handen gebonden zal ik maar zeggen. Maar ik heb ook alle vertrouwen in
Ton, die natuurlijk ook al jaren meeloopt.
De functie van Praeses en Geheimschrijver zijn stevig in het bestuur gevat met
Marchel en Ingrid. Overigens zijn dat ook allemaal trouwe Hofbottelarij-klanten met
een echt Keilebijtershart- en nier.
Dat geldt natuurlijk ook voor alle partners, kinderen, oud leden en Keilebijtersvrienden
die het bloed van de Keilebijters laten stromen en warm houden.
Eigenlijk dus ook een diepe buiging voor jullie allemaal, we bestaan nog steeds!
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Horecacommissie deel 2
Zonder jullie en alle andere carnavalsverenigingen in onze regio betekent een nieuw
carnavalsseizoen niet zoveel. Wat te zeggen van onze naaste buren uit Lombardijen,
De Noelemakkers. Hun prins Lombard de 5e, tevens Ridder der Keilebijters, voor de 11e keer tot
prins gekozen, als dat geen carnavalsbloed is. Dan mijn horeca-vrijwilligers niet te
vergeten, ook zij hebben zich weer zonder enige schroom aangemeld om voor jullie
drankje te zorgen tijdens ons carnaval. Hier en daar een lichte verschuiving, misschien
niet alle dagen, maar geen zorgen ze staan weer voor jullie klaar.
• Mike van ’t Hoff dit jaar niet, heel vervelend voor hem, hij gaat een jaartje naar
Portugal. Veel plezier daar!
• Jan, Ronald, Meine, Buddy, Deborah, Dani en natuurlijk chef bar Guppy!
Ze zullen er allemaal weer zijn en voor jullie klaar staan. De keuken, tja dat is nog wel
een dingetje, is nog niet op sterkte. Hoewel Dani dat prima oppakt kan zij dit natuurlijk
niet alleen blijven doen. Het moet ook een beetje in je bloed zitten die horeca.
Natuurlijk zullen alle vrijwilligers hun steentje bijdragen in de keuken als ik dat aan ze
vraag. Ik ben echter van mening dat ook de leden, naast Dani, hier een
verantwoordelijkheid hebben. Ik ben van plan om dit jaar samen met Dani, een
broodjesrooster op te gaan zetten.
Alle leden zonder directe taak, tijdens het carnaval, kunnen ook allemaal een uurtje
pakken, dan komt het ook in de keuken wel goed.
Tot slot Hofbottelarij- en Lollandgasten, ik heb het al eerder aangegeven, dit is echt
mijn laatste jaar als Hoofd Horeca. Ik ga niet weg en blijf lid en ook al heb ik het altijd
met heel veel plezier gedaan, ik wil nu na ongeveer 12 jaar horeca ook een keer aan de
andere kant van de bar, samen met mijn vrienden, het carnaval gaan vieren.
Wie van jullie heeft een echt horecahart en neemt de horeca en de zorg voor mijn
vrijwilligers in het seizoen 2018/2019 van mij over?
Je hebt nog een carnaval de tijd om na te denken, maar geeft mij ook de tijd om je in
te werken.
Fijn carnaval allemaal en tot ziens aan de bar.
Eiso Broersma
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Wist U Datjes….
Wist U dat… Het nieuwe carnavalsseizoen weer is begonnen
Wist U dat… Iedereen dit al wist
Wist U dat… Zowel Prins RoFeRo de 1e als Jeugdprins Björn de 1e beiden weer
herkozen zijn
Wist U dat… Iedereen dit al wist
Wist U dat… De Prinsverkiezing weer erg gezellig was
Wist U dat… Iedereen dit al wist
Wist U dat… Het eten dat door de vrijwilligers was gemaakt erg lekker heeft
gesmaakt
Wist U dat… Het liedje ‘Iedereen wist het’ het meest aangevraagde nummer van de
avond was
Wist U dat… Iedereen dit al wist
Wist U dat… Michael er in eerste instantie niet bij zou zijn omdat hij een
hotelovernachting in Leiden had geboekt
Wist U dat… Hij deze boeking geannuleerd heeft om toch bij de prinsverkiezing te
kunnen zijn
Wist U dat… Ton er niet bij was vanwege een uitje van zijn werk
Wist U dat… Niemand dit gemerkt heeft omdat hij zo klein is
Wist U dat… DJ Rick op vakantie was
Wist U dat… Er 2 goeie vervangers voor hem waren geregeld
Wist U dat… Kevin op de fiets was gekomen naar de prinsverkiezing
Wist U dat… Er ook een aantal oude keileknarren aanwezig waren
Wist U dat… Zij het ook erg naar hun zin hebben gehad
Wist U dat… De DJ speciaal voor hun een aantal ouderwetse carnavalsklassiekers
heeft gedraaid
Wist U dat… Kaylee van Steendelaar afscheid heeft genomen van de Jeugdraad
Wist U dat… Zij nu Nar is geworden bij de grote raad
Wist U dat… Dit voor heel veel mensen een verassing was
Wist U dat… Kaylee is toegezongen door de Jeugdraad als bedankje
Wist U dat… Zij een nummer van Marco Borsato zongen waarvan de DJ nog nooit van
had gehoord
Wist U dat… Jan net weer terug is van vakantie
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Wist U Datjes deel 2 ….
Wist U dat… Richard en Jos gestopt zijn als raadslid
Wist U dat… Bonne en Debby op 11-11-2017 11 jaar bij elkaar waren
Wist U dat… Zij dit gevierd hebben tijdens de Prinsverkiezing met een aantal
romantische dansjes
Wist U dat… Zij ook nog een cadeautje hadden voor alle aanwezige leden
Wist U dat… Zij op vakantie gaan naar Venetië
Wist U dat… De Jeugdraad hun act voor het carnaval 2018 al klaar hebben
Wist U dat… De grote raad hun act ook al klaar hebben
Wist U dat… Joey dacht dat hij zijn portemonnee kwijt was
Wist U dat… Zijn portemonnee gewoon recht voor hem op de tafel lag
Wist U dat… Eiso het met het op en afbouwen een beetje koud had
Wist U dat… Debby de Jonge leuke foto’s heeft gemaakt tijdens de Prinsverkiezing
Wist U dat… Het weer erg gezellig en warm was in de rooktent
Wist U dat… Dit weer een kort seizoen wordt
Wist U dat… Iedereen dit al wist
Wist U dat… Wij het carnaval een weekend eerder gaan vieren dan gebruikelijk
Wist U dat… Er weer voldoende leuke uittredens op de planning staan
Wist U dat… U deze lijst met uittredens kan vinden op de Facebook pagina en op
onze mooie website
Wist U dat… De Facebook pagina bijna aan de 500 likes zit!!!
Wist U dat… Dit best een hoop likes zijn
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Mededelingen

GEZELLIG MET ELKAAR OP HET NIEUWE JAAR PROOSTEN!!!
ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE EN

ONZE HUISZANGER ANDY

VANAF 20.00 UUR ZIJN JULLIE VAN HARTE WELKOM,
IN ONZE HOFBOTTELARIJ, NIEUW-VOSSEMEERWEG 80 ROTTERDAM
VOOR NU ALVAST HELE FIJNE FEESTDAGEN EN TOT 6 JANUARI!!
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Uittredens schema
DECEMBER
16-12 Uittreden naar De Smooksnuivers, Rozenburg
JANUARI
6-1 Nieuwjaarsborrel
Aanvang 20.30 uur, Hofbottelarij, Nieuw-Vossemeerweg 80, Rotterdam
20-1 Carnavalsmiddag senioren, verzorgingstehuis Simeon&Anna, Rotterdam
21-1 Uittreden naar de Vrije Stappers, Rhoon
26-1 Uittreden naar de Rietzeilers, Carnaval Ech wel! Schiedam
27-1 Keilekids on Tour Speeltuinvereniging Tarwewijk, Rotterdam
27-1 Uittreden naar de Hobbelende Bierviltjes, Zwartewaal
28-1 Jeugdmiddag Kiekendieven, Gilze-Rijen
FEBRUARI
2-2 Sleuteloverhandiging Stadskantoor Feijenoord, Rotterdam
2-2 Groots Carnaval
Aanvang 20.11 uur
3-2 Carnaval voor mensen met een beperking
Aanvang 13.30 uur
3-2 Groots Carnaval
Aanvang 20.11 uur
4-2 Jeugdcarnaval
Aanvang 13.30 uur
4-2 Groots Carnaval
Aanvang 20.11 uur
8-2 Carnavalsavond senioren, verzorgingstehuis De Marnix, Vlaardingen
10-2 Carnavalsmiddag senioren, verzorgingstehuis Drie Maashave, Maasluis
10-2 Uittreden naar de Damzwabbers, Leidschendam

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!
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Sponsors
Van Riemsdijk Technical Support, Oud-Cromstrijensedijk OZ 79,
3286 BM KLAASWAAL
Tel: 06 - 55 101 867 - www.vanriemsdijktechnicalsupport.nl

Verpakkingen V.O.F. , Industrieweg 6, 2921 LB- Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-59.35.35 - www.scherpverpakkingen.nl

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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Sponsors
Firma Drent Optiek , Strevelsweg 61, 3073 DT- ROTTERDAM
Tel: 010 4859147 – www.drentoptiek.nl

Speciaal bakkerij van der Grijn, Energieweg 30, 2964 LE Groot-Ammers
Tel: 0184 663492 – www.vandergrijn.nl

