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Alaaf!!! 
 

Beste lezer , het nieuwe seizoen is weer begonnen en de prinsen met hun raadsleden 
zijn op 10-11 gekozen. Op deze zeer geslaagde avond die goed bezocht is mochten 
wij 2 nieuwe prinsen aankondigen en natuurlijk hebben we van de 2 oud prinsen 
afscheid genomen die de afgelopen jaren de Keilebijters op een ongelofelijke manier 
op de kaart hebben gezet met dank daarvoor.  
Wij weten zeker dat de twee nieuwe prinsen dit ook gaan doen en voorop zullen 
gaan in de polonaise. De eerste uittredens zijn al weer geweest en er zullen er nog 
wat volgen waar de Keilebijters zich vol in het feestgedruis zullen storten..  
Het bestuur en de hoofden van de commissies zijn al weer volop bezig met de 
voorbereidingen voor ons eigen carnavals weekend dat gehouden zal worden in het 
weekend van 22-23 en 24 februari 2019 waar u natuurlijk van harte welkom bent.. 
Maar eerst zullen we op 5-1-2019 ons nieuwjaarsfeest gaan vieren waar onze 
huiszanger Andy zijn zangkunsten zal laten horen en in zijn pauzes zal DJ Denis de 
voetjes van de vloer laten gaan.. 
Het bestuur van de Keilebijters wensen u en uw familie een fijn carnavals seizoen toe 
en graag begroeten we u op 1 van onze avonden of middagen! 
 

 

CC DE KEILEBIJTERS 



Prins Bacchus de 3e 
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Beste Keilebijters en Keilebijterinnen, 
 
Het seizoen 2018-2019 is begonnen! En hoe! 
Mijn hofhouding en ik hebben er vol zin in! 
 
Voor degene die niet weten wie ik ben, zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is René 
Goossens. Lid van de Keilebijters sinds 1990. Begonnen in de jeugdraad, vervolgens 
jeugdnar geworden en afgesloten als Prins Brabo de 1e. Na 1 jaar in de zaal te hebben 
gestaan, ben  ik vervolgens Nar geworden bij Prins Bacchus de 1e, bij Prins Dyonisos 
de 1e en Prins Marcus de 1e.  Daarna 2 jaar hofbottelier geweest. En uiteraard jaren 
lang het licht verzorgd (graag gedaan). Om vervolgens in seizoen 2016-2017 in de 
raad te gaan bij Prins RoFeRo de 1e.   
Ik voel mij vereerd als zijnde Prins Bacchus de 3e om de scepter over het volk van 
Lolland te mogen zwaaien.  Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om seizoen 2018-
2019 tot een groot succes te laten komen. En dat we met elkaar een hoop grote, 
mooie feesten gaan beleven.  
Samen met Prins Beau de 1e  gaan we er een gigantisch seizoen van maken.  
 
Met een carnavaleske groet en een 3 maal alaaf, 
 
Prins Bacchus de 3e 

 



Jeugdprins Beau de 1e 
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Beste Keilebijters en Keilebijterinnen, 
 
Hallo allemaal wat fijn dat je dit leest....(ha ha ha) 
Ik schrijf vandaag mijn eerste stukje als prins Beau de 1ste. 
Ik ben heel erg blij dat ik tot Jeugdprins verkozen ben door mijn raad van 11 en ik wil 
ze dan ook allemaal bedanken. Ik zal mijn uiterste best doen om net zo'n goede prins 
te zijn als mijn broer Jeugdprins Björn de 1e is geweest.  
Ik ben al vanaf mijn 5de jaar bij de raad van de Keilekids en ik ga nog steeds met heel 
veel plezier naar de carnaval toe.  
We gaan er met de Keilekids een super leuk seizoen van maken. 
 
3x alaaf!!!  
Prins Beau de 1ste  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



De Jeugd commissie 
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Ingrid.. Je was geweldig! Je hebt vele kinderen zien komen en gaan… Vele van hen 
zijn nu een stukje ouder geworden.. Dankzij jou kijken zij met een goed gevoel terug 
op hun tijd bij de jeugd. Hopelijk is deze stap terug goed voor jou gezondheid. We 
wensen je daarom ook veel gezondheid toe de komende tijd.   
 
Jeugdprins Björn de 1e.. Wat heb je het als Prins goed gedaan… We gaan je missen! 
Gelukkig heb je een volgende stap gedaan binnen de vereniging… Succes met je 
nieuwe plekje!  
 
Djuhna.. Wat ben je een leuke meid.. Helaas is de verhuizing toch iets te ver weg om 
telkens mee te gaan met ons.  We hopen je nog wel af en toe te zien! 
 
Roy… Jammer dat je het te  druk krijgt volgend jaar. Je bent een toppertje en we gaan 
je zeker missen.. 
 
Wij als nieuwe jeugdcommissie hebben zin in het nieuwe seizoen.. Nieuwe gezichten 
met frisse gedachten gaan ervoor zorgen dat we een knallend seizoen krijgen. Wij 
hopen natuurlijk op de steun en medewerking van alle Keilebijters, partners en ook 
ouders van de jeugdleden. Net als voorgaande jaren was deze steun super! 
Wat zijn we trots op  onze nieuwe Jeugdprins Beau de 1e . Hij heeft goed afgekeken 
van zijn broer en vorig jaar al een aantal keer het prins-zijn mogen voelen. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat hij een grandioze, stijlvolle en Keilebijter-waardige  
prins wordt.  En met zo’n super raad en hofhouding om je heen komt dat ook zeker 
goed.  
Wij hebben ook een nieuw raadslid…. En dat is namelijk Fenne!  
Welkom meid!  Je hebt bij papa de kneepjes van het vak af kunnen kijken dus dit 
komt helemaal goed! 
 
Aankomend seizoen gaan we ons langzaam voorbereiden op het 44 -jarig bestaan van 
de jeugd. Denk hierbij aan geld-inzamelacties en  verkoop-momentjes . We willen het 
groots aanpakken dus daar is uiteraard wat voor nodig.  Wordt vervolgd!  
 
3x Alaaf!!! 
 
MARIEKE, MONICA EN REBECCA 

 
 



Wist U Datjes…. Deel 1 
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Wist U dat… Het nieuwe carnavalsseizoen weer is begonnen! 
Wist U dat… Iedereen dit al wist 
Wist U dat… Zowel bij de grote raad als bij de jeugdraad er nieuwe Prinsen zijn 
gekozen 
Wist U dat… De nieuwe Prinsen niet heel ‘nieuw’ zijn 
Wist U dat… René Goossens al een hele lange tijd meeloopt bij de vereniging en al 
heel wat functies heeft vervuld 
Wist U dat… Hij met zijn Prinsennaam (Bacchus de 3e) de oude Bacchus de 2e eert 
Wist U dat… Bacchus de 2e, beter bekend als Willem Nooteboom, dit erg waardeert 
Wist U dat… Onze ‘kleine’ Beau Visser ook al een lange tijd meeloopt in de Jeugdraad 
Wist U dat… Hij nu zijn  grote broer Björn Visser heeft opgevolgd als Jeugdprins 
Wist U dat… Ook Björn hier erg trots op is! 
Wist U dat… Björn nu is doorgegroeid naar de grote raad van 11 
Wist U dat… Hij daarmee een vervolg geeft aan het doorgroeien van Jeugdprinsen 
naar de Grote Raad 
Wist U dat… Onder meer Joey, Jason en Kevin hem voor zijn gegaan 
Wist U dat… Jason er eerst een tijdje tussenuit is geweest 
Wist U dat… Zijn zusje Jadey ook is doorgegroeid als Page naar de Grote Raad 
Wist U dat… Zij daarmee een vervolg geeft aan het doorgroeien van Pages naar de 
Grote Raad 
Wist U dat… Onder meer Kelsey, Kayleigh en Tamara haar voor zijn gegaan 
Wist U dat… De familie Pijnappels sterk vertegenwoordigt is op de bühne dit seizoen 
Wist U dat… Dit een lange tijd geleden is geweest dat dit is voor gekomen 
Wist U dat… Er ook weer een oude bekende zijn opwachting heeft gemaakt in de 
functie van Nar 
Wist U dat… Dit namelijk Patrick Heintje Davids van Engelsdorp-Gastelaars is 
Wist U dat… Hij nu voor de 2e keer nar is bij de Grote Raad 
Wist U dat… Hij eerst in de Jeugdraad heeft gezeten en daar ook Nar is geweest 
Wist U dat… René Goossens toen Jeugdprins was (Brabo de 1e) 
Wist U dat… René nu weer Prins is 
Wist U dat… Dit geen toeval is  
Wist U dat… Kevin wederom op de fiets is 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… Rebecca is toegevoegd aan de Jeugdcommissie 
Wist U dat… Wij dit allemaal enorm waarderen dat zij de Jeugd wilt gaan helpen! 
 
 



Even voorstellen…. De nieuwe Hofhouding  
 

Hofhoiuding 
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Jadey Pijnappels 
 
Beste Keilebijters en Keilebijterinnen, 
 
Ik zal mijn even voorstellen…. ik ben Jadey Pijnappels 16 jaar oud en ik woon in 
Schiedam.Ik kom al sinds baby af aan bij de Keilebijters.  
Ik ben opgegroeid als jeugdlid bij CC De Keilebijters en ik heb hier een aantal leuke 
jaartjes meegemaakt. Hierna heb ik mijn aangemeld als page samen met Kaylee van 
Steendelaar en zijn wij page’s geweest bij Jeugdprins Ketelbinkie de 1ste en 
Jeugdprins Björn de 1ste, met veel plezier en gezelligheid heb ik deze jaartjes 
volbracht en besloten om er even mee te stoppen als jeugdlid en de sfeer te proeven 
in de zaal.  Dit is mij dan ook gelukt en ik ben nog altijd blijven komen.  
Het afgelopen seizoen heeft René Goossens mij en Lorena Marin Sanchez een 
verzoek gedaan waarop ik al heel snel ja zei. Ik zal dan ook voor geen teleurstellingen 
zorgen en mijn taken voldoen om hem bij te staan als Prins Bacchus de 3e en 
natuurlijk de Grote Raad. Wij gaan dan ook een aantal leuke en vol gezellige 
seizoenen tegemoet.  
 
3 maal Alaaf! 

 
Lorena Marin Sanchez 
 
Hallo CC De Keilebijters,  
 
ik ben Lorena Marin Sanchez 16 jaar oud. Ik ben een paar keer mee geweest naar de 
carnaval met mijn vriendin Jadey Pijnappels, dit vond ik heel erg gezellig altijd.  
Ik heb gezien wat jullie allemaal zo een beetje doen in de vereniging en dat jullie er 
altijd een leuk feestje van maken. Tot dat René Goosens mij en Jadey een verzoek 
deed. Hierop was ik erg verast maar wist ook meteen dat ik dit heel graag zou willen 
doen. Ik ga met veel plezier en lol de verenging in en ik hoop dat dit weer een knal 
jaar word. 
 
3 maal Alaaf!!! 
 
 

 

 



Even voorstellen…. De nieuwe Hofhouding  
 

Hofhoiuding 
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Fred Pijnappels 
 
Aloha, mijn naam is Fred Pijnappels.  
 
Op het moment van schrijven nog 51 jaar. Geboren op 30-11-1966 te Rotterdam. 
Ik ben begonnen als lampie onder Prins Bacchus de 2e en na 2 seizoenen ben ik als 
raadslid gekozen het geboegen.  
Na een hele leuke raadstijd de stap gemaakt naar Senior Senator onder prins Marcus 
de 1e. Ook hier een hele leuke tijd meegemaakt. 
Na 4 jaar als Sen Sen gefungeerd te hebben, ben ik gekozen als Prins. 
Na de verkiezing ben ik 4 jaar prins geweest onder de naam Alfonso de 1e 
Als prins heb ik het 44 jarig bestaan mee mogen maken en tevens het zomercarnaval. 
Ik had tevens het voorrecht om als prins samen met mijn zoon (tevens Jeugdprins) en 
mn dochter als jeugdraadslid op de bühne te staan. 
Dit was echt onvergetelijk! 
De functie die ik nu ga vervullen ........ kijkt u zelf maar. 
 
Met carnavaleske groeten,  
Fred Pijnappels 
 
 
 
 

 
 



Even voorstellen…. De nieuwe Hofhouding  
 

Hofhoiuding 
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Patrick van Engelsdorp Gastelaars 
 
Hallo Keilebijters! 
 
De meeste zullen mij onderhand wel kennen, voor diegene die mij nog niet zo goed 
kennen mijn naam is Patrick van Engelsdorp-Gastelaars. Ik ben inmiddels 29 jaar oud 
en ik ben geboren en getogen in Rotterdam en geproduceerd bij de Keilebijters  
Daardoor was het niet vreemd dat ik al snel in de Jeugdraad terecht kwam.  
Na een tijdje als raadslid daar rond te hebben gelopen ben ik onder leiding van Prins 
Brabo de 1e (Rene Goossens) Nar geworden. Dit heb ik een aantal jaren met veel 
plezier gedaan. Na een tijd weg te zijn geweest bij de Keilebijters als actief lid ben ik 4 
jaar geleden onder Prins Rigardus de 1e Nar geworden bij de Grote Raad van 11.  
Dit was al verrassing voor mijn vader Richard die op dat zelfde moment Senior 
Senator was. Na het vertrek van Prins Rigardus de 1e ben ik ook onder leiding van 
Prins Rofero de 1e nog … jaar Nar geweest. Na 2 jaar gestopt te zijn geweest ben ik 
door Rene Goossens gevraagd om terug te komen en als Nar plaats te nemen naast 
hem op de Bühne. Hier hoefde ik niet lang over na te denken want dit voelde voor mij 
als een eer. 
Op naar een mooi seizoen met veel leuke feestjes en een hoop bier! 
 
 
 
    

 
 



Even voorstellen…. De nieuwe Raadsleden 
vanleden

Jeugdprins Beau de 1e 
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Björn Visser 
 
Hallo, ik ben Björn Visser.  
 
Ik ben 15 jaar oud en kom uit Rotterdam. Ik houd heel erg van feesten en dat is 
waarom ik bij de Keilebijters zit. Ik ben bij de Keilebijters gekomen omdat vrienden 
van mij die ook van feesten houden al eerder bij de Keilebijters zaten. Ik ben daarom 
ook bij de vereniging gekomen en daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds 
geen spijt van gehad. Ik ben begonnen in de jeugdraad waar ik verschillende functies 
heb gehad. Ik ben begonnen als raadslid. Vanuit raadslid ben ik eerst doorgegroeid 
tot Junior Senator van de Keilebijters. Vanuit Junior Senator ben ik als laatst 
doorgegroeid tot Jeugdprins van de Keilebijters, onder naam Prins Björn de 1e.  
Na 3 seizoenen als Jeugdprins de scepter gezwaaid te hebben over Lolland maak ik dit 
jaar de overstap naar de Grote Raad als raadslid en draag ik mijn prinsenschap aan 
mijn broertje Beau over. Ik hou heel erg van carnaval. Het feesten met carnaval, de 
muziek, de sfeer, ik hou er allemaal van. Dit seizoen ga ik me nieuwe start maken bij 
de grote raad en ik hoop dat we weer als andere jaren veel gaan feesten en veel 
plezier gaan maken.  
 
3 maal Alaaf! 
 
 
Gianmarco Hoornweg 
 
Hallo iedereen, ik ben Gianmarco Hoornweg, 
Ik ben op dit moment 17 jaar en ik kom uit Rotterdam-Zuid (Vreewijk) 
Via mijn ouders Bonne en Debbie en mijn zus Rebecca ben ik bij de Keilebijters 
terecht gekomen. De functie die ik het komende jaar ga bekleden is Raadslid in de 
Grote Raad van 11 onder leiding van Prins Bacchus de 3e. 
Ik vind de onderlinge sfeer heel erg leuk en ik hoop dat we met z’n alle een gezellig 
carnavalsfeest gaan beleven de aankomende seizoenen!  
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!! 
 

 

 

 

 
 



Even voorstellen…. De nieuwe Raadsleden 
vanleden

Jeugdprins Beau de 1e 
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Jason Pijnappels  
 
Beste Keilebijters, 
Mijn naam is Jason Pijnappels, ik ben 21 jaar en kom uit Schiedam.  
Ik loop al vanaf kleins af aan hier bij de Keilebijters rond. Ik heb heel wat jaren in de 
jeugdraad gezeten en ben uiteindelijk Jeugdprins geworden, wel te verstaan 
Jeugdprins Jason de 1e.  Nu een paar jaar ouder te zijn ga ik weer in de raad van 11 
maar dit keer bij de Grote Raad onder leiding van Prins Bacchus de 3e! 
Carnaval is altijd gezellig en er is altijd veel lol, ik hoop dat dat aankomend seizoen 
alleen maar meer en meer wordt. 
 
3 maal Alaaf! 
 
 
Marco Goossens 
 

 

Beste Keilebijters & Keilebijterinnen,  
 
Ik ben Marco Goossens, de meeste zullen mij wel kennen maar voor diegene die mij 
nog niet kennen… hierbij een kleine introductie. 
Ik ben op dit moment 41 jaar oud en vanaf dit seizoen terug in de Grote Raad van 11. 
Dit is voor mij geen onbekend terrein want tot 16 jaar geleden heb ik ook deel uit 
gemaakt van de raad 11. In mijn vorige periode ben ik begonnen in de Prinsengarde 
(Voor diegene dit dat niet kennen, dit was een soort tussenraad. Er was vroeger een 
wachtrij om de Grote Raad in te komen) Op die manier ben ik dus terecht gekomen in 
de Raad waar ik diverse jaren in heb gezeten.  
Het leuke aan de carnaval vind ik de groep waarmee we op de bühne staan en een 
hoop lol mee kunnen trappen. 
Ik heb er zin in dit seizoen! Tot snel op een van de vele avonden. 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
   
 
 

 

 
 



De Horeca commissie deel 1 
ddddddddddddedeelvanleden

Jeugdprins Beau de 1e 
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Beste Keilebijters, 
 
Op 11-11-2018 is ons nieuwe seizoen weer officieel begonnen 
en hebben we op zaterdag 10 november weer een nieuwe 
prins gekregen. Een prins met een voor de Keilebijters 
historische naam, Prins Bacchus de 3e, 14e Prins Der Keilebijters, dat beloofd dus wat 
het komende carnavalsjaar. Het is daarbij op zijn plaats om ook vanuit de horeca, 
naast het welkom heten van de nieuwe prins en zijn gevolg, ook een zeer verdiend 3 
x Alaafff  voor onze vertrekkende Prins Rofero de 1e, 13e Prins Der Keilebijters en zijn 
gevolg te brengen. We hebben drie mooie carnaval seizoenen met deze prins mogen 

beleven. Zo gaat de geschiedenis van de 
Keilebijters door en kunnen we serieus na 
gaan denken en ons voorbereiden op een 
nieuw toekomstig jubileum van 55 jaar 
Keilebijters Rotterdam. 
De horeca in het nieuwe seizoen is natuurlijk 
ook weer van belang. Ik heb als hoofd horeca 
in de voorgaande nieuwsbrief al aangegeven 
dat er iets moet veranderen en dat ik tijdens 

het carnaval, de andere kant van de bar wil gaan meemaken. Op verzoek van de 
leden ben ik niet gestopt met mijn functie als hoofd horeca, dat blijf ik doen. Maar 
zoals je op de foto ziet is het horecateam versterkt en anders georganiseerd. Hoewel 
ik wel de voorbereidingen ondersteun en de horecaplannen schrijf en daarnaast ook 
de Hofbottelarij blijf doen, zul je mij tijdens het carnaval niet in mijn vertrouwde 
outfit met het gouden vestje zien. Het carnaval wordt dit carnaval gedragen door een 
heel horeca team dat door nauwe samenwerking ieder een onderdeel van de horeca 
zullen oppakken. Dit is nieuw en dus dapper van deze Keilebijters om hier zo in te 
stappen. Zij rekenen dus ook op de volwaardige ondersteuning van de leden en de 
gasten in de zaal. Het is goed om ze hier even te noemen.  
Het dagelijks bestuur gaat de inkoop en verantwoordelijkheid horeca tijdens carnaval 
op zich nemen. Gup Gunnewegh, blijft de chef bar wat hij al jaren heeft gedaan 
samen met het barteam dat bestaat uit Jan en Mike van ’t Hoff, Buddy Henkelman, 
Meine Fernhout en misschien Ronald Honkoop. Dan hebben we nog de keuken, die 
nogal wordt onderschat m.b.t. de werkzaamheden die hieraan vast zitten. Debbie 
Tuinman gaat als chef keuken samen met Danielle Verhoef de keuken aanpakken en 
zullen naast de inkoop en voorbereiding van etenswaren, ook de keukenroosters 
m.b.t. de leden oppakken.  
 



De Horeca commissie deel 2 
ddddddddddddedeelvanleden

Jeugdprins Beau de 1e 
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En dan hebben we het nog niet gehad over het transport, dat kan niemand alleen, 
maar Dennis van den Heuvel heeft de verantwoordelijkheid voor het horeca 
transport op zich genomen. Dit vereist voorbereiding en organisatievermogen en dat 
heeft hij in huis. Alleen hij heeft de hulp nodig van de sterke armen en eventueel 
voertuigen, dus de hulp van leden en vrijwilligers. Al met al een horecateam waar ik 
het volste vertrouwen in heb. 

Dan wil ik ook nog wel iets kwijt aan onze trouwe Keilebijters 
achterban en leden. We hanteren tijdens onze evenementen het 
NIX18 beleid van de overheid. Dit betekend dat wij verplicht zijn 

om op leeftijd te controleren en niet te schenken aan -18 bezoekers. Ook hebben wij 
geen vergunning voor sterke dranken, anders dan op de KB-drankenkaart. Ook wordt 
er in het Huis van de Wijk zaal Irene een uitzondering gemaakt m.b.t. gebruik van 
alcohol. Dit hebben we als Keilebijters te danken aan onze goede naam en 
organisatie van onze carnavals feesten. Bij  
herhaling heb ik als hoofd horeca geconstateerde dat er door gasten zelf drank wordt 
meegenomen naar ons carnaval, in de vorm van wisky, Rum, Flugel, Schrobbelaar e.d. 
en zelfs ook door leden. Ik wil iedereen er op wijzen dat dit niet is toegestaan. De 
Keilebijters zijn verantwoordelijk voor het alcoholbeleid in Lolland en we kunnen 

onze bijzondere positie in het Huis van de Wijk hiermee verliezen 
en dat zou voor ons een ramp zijn. We kunnen ook onze 
verantwoordelijkheid t.a.v. -18 bezoekers niet controleren en 
waarmaken. Daarnaast is verkoop van dranken onze enige bron 
van inkomsten en ook die moet worden beschermd. Aan alle 
leden wordt gevraagd hier op toe te zien en het bestuur te 
waarschuwen als dergelijk misbruik van de gelegenheid wordt 
waargenomen. Beste Keilebijtersvrienden, laat het zo ver niet 
komen. Wie de huisregels van het carnaval in Lolland overtreedt 

wordt het land uitgezet, zullen we maar carnavalesk besluiten. Help ons om er weer 
een groot feest van te maken.  

 
Hoewel Bacchus de God van de drank was, dronken ze in die tijden voornamelijk wijn 

en bier. Laten wij ook zo ons carnaval vieren. 
 
Een heel fijn carnaval seizoen! 
 
Alaafff,  
Eiso Broersma 
 



Wist U Datjes deel 2 …. 
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Wist U dat… Michael en Mario zijn gestopt als raadslid 
Wist U dat… Wij dit erg jammer vinden 
Wist U dat… Zij in het zonnetje werden gezet en bedankt werden voor hun inzet 
Wist U dat… Het eten weer erg lekker smaakte 
Wist U dat… Ingrid van Steendelaar leuke foto’s heeft gemaakt tijdens de 
Prinsverkiezing 
Wist U dat… U deze foto’s terug kan vinden op onze Facebook pagina en op onze 
website. 
Wist U dat… Ton opa is geworden! 
Wist U dat… Hij daarmee de kleinste Opa van Nederland is 
Wist U dat… Hij hier erg trots op is 
Wist U dat… Wij ook trots op Ton zijn! 
Wist U dat… Joey weer terug is in Nederland 
Wist U dat… Dit een lang seizoen wordt 
Wist U dat… Wij het komend jaar weer een weekend eerder Carnaval 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 

 

 
 



Mededelingen 
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IN MEMORIAM NIEZA JANSEN 
 
 
…. Vergeet niet te leven, want straks ben je oud….. 
 
Lieve ma, talloze keren heeft u bovenstaande zin gezongen, want het is een regel uit ons 
Keilebijterslied. 
En het zingen van deze regel deed u net iets harder en met uw wijsvinger deed u wijzen om 
deze tekst kracht bij te zetten. 
Gelukkig bent u niet vergeten te leven, u heeft mooie dingen met pa ondernomen, fijne 
vakanties gevierd en  
het gezinsleven was erg belangrijk voor u. Maar wat ook belangrijk voor u is geweest, zijn De 
Keilebijters! 
Jarenlang lid geweest van onze club en vele jaren in de functie van Kledingcommissie, zoals 
Joop van Hecke het mooi verwoordde tijdens uw afscheid, was u de Kledingcommissie. 
Als ridder van De Keilebijters genoot u tot en met het laatste carnaval van het feest bij uw 
eigen cluppie. Zo lang ik nog kan, blijf ik gaan zei u altijd.  
Voor de club is er helaas weer een Keilebijter in hart en in nier heengegaan.  Er is boven een 
engel bij gekomen, maar de leegte die u overal achterlaat is enorm! 
 
Lieve ma, ik zal in het vervolg ook de regel “vergeet niet te leven, want straks ben je oud” 
iets harder meezingen en zie dan in gedachte u wijzen met uw wijsvinger….. 
 
 
Ingrid Zwets 
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Nieuwjaarsborrel CC De Keilebijters  
 

 
 
           
 

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

 
 

ONZE HUISZANGER ANDY en DJ Dennis 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANAF 20.00 UUR ZIJN JULLIE VAN HARTE WELKOM, 
IN ONZE HOFBOTTELARIJ, NIEUW-VOSSEMEERWEG 80 ROTTERDAM 

 
VOOR NU ALVAST HELE FIJNE FEESTDAGEN EN TOT 5 JANUARI!! 

 
 
 
 



Agenda Uittredens  
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DECEMBER 
08-12 Uitreden naar ACV De Kiekendieven, Gilze-Rijen 
15-12 Uittreden naar De Smooksnuivers, Rozenburg 
 
JANUARI 
05-1 Nieuwjaarsborrel 
Aanvang 20.00 uur, Hofbottelarij, Nieuw-Vossemeerweg 80, Rotterdam 
19-1 Uittreden naar De Vrije Stappers, Rhoon 
26-1 Uittreden naar de Hobbelende Bierviltjes, Zwartewaal 
27-1 Uittreden Jeugdraad naar de Hobbelende Bierviltjes, Zwartewaal 
 
FEBRUARI 
2-2 Uittreden naar De Noelenmakkers, Rotterdam 
17-2 Uittreden Jeugdraad naar ACV De Kiekendieven, Gilze-Rijen 
22-2 Groots Carnaval Lolland. Aanvang 20.11 uur 
23-2 Carnaval voor mensen met een beperking. Aanvang 13.30 uur 
23-2 Groots Carnaval Lolland. Aanvang 20.11 uur 
24-2 Kinder Carnaval Lolland. Aanvang 13.30 uur 
24-2 Groots Carnaval Afterparty Lolland. 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! 
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Van Riemsdijk Technical Support, Pijlstraat 12 , 3263 BK Oud Beijerland 

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 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanriemsdijktechnicalsupport.nl/
http://www.scherpverpakkingen.nl/
http://www.regoos.nl/
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GBR Loodgietersbedrijf, Kiotoweg 123,  3047 BG -Rotterdam 
Tel: 010 4145541  

 
 

 
 

 

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 

 

 

 

 
    


