




Voorwoord voorzitter 

Na twee jaar waar  corona zijn stempel heeft gedrukt op het carnavalsfeest en ook 

nog een optocht op de zondag in 2020 welke werd afgelast door een storm , hoop-

ten wij dit jaar in rustiger vaarwater te komen en een frisse start te maken met het 

prinsenbal in november. 

Echter door het zeer kort na elkaar overlijden van twee jonge mannen uit onze 

gemeenschap hebben wij  eind oktober besloten ons prinsenbal uit te stellen. Om-

dat een ieder in en rondom de Vecht direct of indirect contact had met deze man-

nen en/of hun familie en vrienden, was voor ons de keuze niet moeilijk en werd 

in overleg met de raad en het bestuur unaniem besloten dit feest uit te stellen. 

De nieuwe Prins en Prinses zijn uiteindelijk in december toch nog gepresenteerd 

op ons uitgestelde  prinsenbal, maar bij deze willen wij nogmaals ons medeleven 

betuigen aan alle betrokkenen. 

Omdat we in de wintermaanden iets meer tijd over hadden, zijn er wel veel ande-

re zaken aangepakt. Zo hebben wij inmiddels de gehele vereniging voorzien van 

nieuwe kleding, hebben wij met onze socials een inhaalslag gemaakt waardoor wij 

goed te vinden zijn op Facebook en Instagram en hebben wij onze website aange-

past zodat ook daar al onze sponsoren te zien zijn en er de nodige informatie te 

vinden is. 

Tevens hebben wij ons logo laten moderniseren door Jacob Lagerweij met als re-

sultaat een logo waar wij allen trots op kunnen zijn (Bedankt Jacob). En zo kan ik 

nog even doorgaan. 

Onze sponsoren wil ik uiteraard ook nog bedanken dat ze in deze tijd onze vereni-

ging zijn blijven steunen, ondanks alle perikelen rondom corona. 

Bij deze wens ik u allen een mooi carnavalsweekend toe en 

sluit uiteraard af met een carnavalsgroet.                                                          

Alaaf, Alaaf, Alaaf                               Robin Smit, voorzitter 









Beste Carnavalsvierders, 
 
 
Het Carnaval van 2023 gaat weer beginnen.  
Onder leiding van Prins Kay van de Tepperink en den eersten der Roeterds    
willen we samen met jullie er weer een groot feest van maken. 
 

Hoe ziet carnaval 2023 eruit: 
 

- Vrijdag  17 februari: Reuiersbal       aanvang  21.00 uur 
- Zaterdag 18 februari: Kindercarnaval    aanvang  14.00 uur 

 Groote SlokFeest    aanvang  21.00 uur 
- Zondag 19 februari: Kleintje Carnaval  zaal open 15.30 uur 
   Het feest barst los als de Vrogge Reuiers terugkomen       
   van de optocht. 
 

Uiteraard zijn wij verplicht ons te houden aan de regels ten aanzien van de ver-
strekking van alcohol. Neem dus je legitimatie mee om onnodige problemen te 
voorkomen. 
 
Wij hebben er veel zin in! 
 
Jurgen en Riët de Groot 
en medewerkers 
 
 







  

Verantwoord alcoholgebruik 
 

Er mogen géén alcoholhoudende dranken aan per-
sonen onder de 18 jaar worden verkocht.  
 
Mede hierdoor zijn wij verplicht om bij  
binnenkomst van de feestzaal naar een geldig  
legitimatiebewijs te vragen.  
     
     Na legitimatie krijg je een polsbandje  
     waaraan is te zien of je wel dan niet bevoegd 
     bent om alcohol te drinken.        
            
                                                 Zonder legitimatiebewijs kun je  
                                                 uitsluitend alcoholvrije dranken  
                                                 nuttigen!!!. 
 





 





Voorstellen prins en prinses 

Hallo Carnavalvierders, 

Soms zijn er van die dillema’s. Neem nou deze, 

er staat een Overvelde voor de deur met de vraag 

of je prins en prinses carnaval wilt worden. Zou 

hij dit (on?) bewust gevraagd hebben toen ik niet 

thuis was…. Mijn vrouw is nou niet bepaald een 

carnavalsbeest: heeft hij dit geproefd of is dit met 

voor bedachte rade…? 

Voor nu maakt het in ieder geval niets meer uit. 

Wij zijn Prins en Prinses dit seizoen. Veel lezers 

weten al wel wie we zijn, maar voor diegene die 

ons niet (of niet zo goed) kennen stellen we ons 

hierbij even voor. 

Ik ben Prins Kay van de Tepperink en den eersten der Roeterds en ontzettend 

trots en vereerd om de scepter te zwaaien over het Vrogge Reuiersdarp en haar 

onderdanen. Geboren en min of meer getogen aan de Avervoordseweg en inmid-

dels via een kleine omweg (Terwoldseweg) beland aan de Boevenbrinkstraat op de 

Tepperink. Ik ben werkzaam in de infratechniek bij VoorInfra en wij zijn gespecia-

liseerd in met name grootschalige uitrol van glasvezel. Ik voetbal graag en doe dit 

uiteraard bij sv VenL en houd ontzettend van wandelen. Het liefst met onze vier-

voeter Boris. Opgegroeid in de Vecht en daarmee is carnaval vieren er bij mij in 

ieder geval met de paplepel in gegoten.  

Ik heb zo’n 25 jaar geleden mijn Prinses ontmoet tijdens het uitgaan en we zijn 

kort daarna (4 jaar geleden   ) getrouwd. Hierbij waren onze twee dochters Myra 

(12)  en Sara (9) ook aanwezig , wat het een ontzettend bijzondere dag maakte!  

Ik, prinses Elizabeth heb wel even een keer geslikt, ik sta nou niet echt bekend als 

carnaval vierend beest. Maar onder het motto je moet het een keer gedaan hebben 



ben ik nu zeer blij dat we ‘ja’ hebben gezegd. De meeste kennen mij als Lizzy en 

ben dus ook al wat jaartjes een bekend gezicht in de Vecht. Opgegroeid in de 

Apeldoornse wijk de Maten via mijn middelbare schoolvrienden uit Twello in het 

uitgaansleven van de gemeente Voorst beland. Pampus, Peco en de diverse tent 

feesten in de regio brachten me waar ik nu ben beland. 

Ik run nu al een ruime tijd mijn trots en passie Skynz. Vanuit mijn passie voor de 

huid heb ik na mijn opleiding als huidtherapeut ervaring op gedaan in diverse 

ziekenhuizen om uiteindelijk de uitdaging aan te gaan om een huidinstituut  en 

schoonheidssalon te starten. Na dit eerst enkele jaren vanuit Twello te hebben 

gerund zijn we onze droom achterna gegaan en doe dit nu op een unieke locatie.  

Ik doe dit nu bijna twee jaar vanaf de Boevenbrinkstraat waar we ons ook erg 

thuis voelen.  

Wat er het komende seizoen op ons af gaat komen weten we niet, maar we laten 

ons verassen. De eerste avond en de daarbij horende reacties zijn het in ieder ge-

val al dubbel en dwars waard geweest! 

We zien uit naar de goed gevulde zalen en heb er ontzettend veel zin in! 

Groetjes en tot snel! 

Prinses Elizabeth & Prins Kay van de Tepperink 

Gewoon Deurdonderen! 

 
U komt 

toch ook? 























 

Proclamatie 
 

Ik Prins Kay van de Tepperink en den eersten der Roeterds…heerser van het 

narrenvolk van de Vrogge Reuiers, groot vorst van het Vrogge Reuiers Darp , 

van de Avervoorde tot de Kraaigraaf en ruum d’r om henne. Bescherm heer 

van den Groote Slok en al haar onderdanen, verklaar mede namens mijn prin-

ses Elizabeth en mijn Adjudant Michiel na het voorlezen van de proclamatie dit 

carnaval seizoen voor geopend! 

 
 
Ten 1e: 
Voor het carnavals feest van afgelopen jaar danken wij 
prinses Antoinet en Prins Ruud, moar dit jaar gooit 
wuulle wel alle zeikers en piepers d’r uut! 
  
Ten 2e: 
Ongeacht sekse, geaardheid, huwelijks of vaccinatie- staat moet hier carnaval 
worden gevierd alsof het nergens over gaat! 
  
Ten 3e: 
Het kan me niet deren dat ik me voor dit ambt heb moeten bekeren, jullie zul-
len mij nu als heiden toch moeten vereren. Een ieder die zich hieraan stoort: 
bedenk maar een heerser als Poetin is pas echt gestoord! 
  
Ten 4e: 
Wij dulden hier geen gezeur over de bierprijzen, een ieder die dat doet zullen 
wij de deur wijzen! 
  
Ten 5e: 
Drink alcohol met mate(n)! Maar beter een beetje zoepen dan zoals politiek 
Den Haag een hoop onzin roepen 
  
  
 



 
Ten 6e:  
Na weer een jaar zonder perspectief voor de boer mogen nu de voetjes wel weer 
eens van de vloer. En van al dat Haags gebral uut de nek, krieg ik ‘n alderjekes 
dreuge bek 
 
Ten 7e: 
Na 50 jaar is de kleding van de raad nu eindelijk 
goed en fijn, al zijn de toppers wel erg benieuwd 
naar de maker van dit design 
  
Ten 8e: 
Ik prins van de Tepper benoem Nar Remco offi-
cieel als hoofd bierslepper en met zo’n 16 narren tellende raad staan er zeker twee 
extra veur oe paraat!  En ie mag zelf de Mark-kiezen 
  
Ten 9e: 
Tijdens de polonaise sluit een ieder aan in de rij. Hiermee komt voor deze bier-
slepper de weg naar de tap weer vrij! 
  
Ten 10e: 
Hier in de Groote Slok is het verboden om te kijken op de klok, de lampen gaan 
pas uit, als ik daartoe besluit! 
  
Ten 11e: 
Tot slot, voor allen die ons zijn ontvallen dient een ieder tijdens deze carnaval 
extra te knallen 























Nieuwe jeugdraad 

Normaal gesproken wordt er tijdens het Prinsenbal geloot wie er Jeugd Prins, 
Jeugd Prinses en Jeugd Adjudant worden. Dit jaar echter niet.  
 
Tijdens het inventariseren in groep 8 van de Antoniusschool bleek namelijk dat 
er voor elke functie maar 1 gegadigde was, dus loten was niet nodig dit jaar.  
 
En omdat ook niet alle kinderen uit groep 8 wilden deelnemen aan de Raad van 
Elf, waren er nog 3 raadsleden uit groep 7 nodig om de groep compleet te krijgen. 
Daar was de animo wel groot dus is er op school geloot.  
 
Uiteindelijk is onderstaande groep onze jeugdraad voor het carnaval in 2023! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: 
 Noa de Groot, Sophie de Groot, Elena Jansen, Eva ten Have, Glenn IJsseldijk, 
Jarno Mantz, Prins Milan Harleman, adjudant Yentl Huisman, Prinses Sophie 
Nieuwenhuis, Jasmijn Linthorst. 
 
Vanzelfsprekend werden zij wel pas bekendgemaakt op ons Prinsenbal op 17  
december. Zij verzamelden dan ook  in het diepste geheim bij de Groot om daar 
getransformeerd te worden in de Jeugdraad van Elf.  
 



 
In de zaal was een groot doek opgehangen met licht erachter waar de kinderen 

achter stonden en als schimmen in een polonaise voorbij kwamen. De spanning 

was groot: wie zijn deze kinderen en vooral:, wie zijn de Prins, de Prinses en de 

Adjudant? 

Uiteindelijk hebben zij zich 1 voor 1 bekend gemaakt en was de spanning voor-

bij. Het feest kon beginnen en dat is gelukt. Tot in de late uurtjes hebben we er 

met z’n allen op los gehost en gedanst. Een zeer geslaagde start van het nieuwe 

carnavalsjaar! 

 



 







Terugblik Prins Ruud van de Eppenzolder en  

prinses Antoinet 

Als prins en prinses kijken wij terug op een toch wel 

bijzonder, maar zeer mooi en gezellig carnavals jaar. Van-

wege de corona kon de prinsverkiezing in november 

2021 niet doorgaan. Onze bekendmaking werd goed 

ontvangen door een ludiek filmpje. Donderdags begon-

nen we samen met de raad met carnaval op de Antonius-

school. Aansluitend hebben we als prins en prinses sa-

men een bezoek gebracht aan de gastouderopvang van 

onze zoon Wout. Op vrijdagavond werden we dan einde-

lijk officieel geïnstalleerd waarna een geweldig mooi  

weekend kon beginnen.  De vrijdagavond werd een knalfeest om nooit meer te 

vergeten. Iedereen had wel zin in een feestje na 2 jaar corona. Nou dat hebben we 

allemaal zaterdagochtend geweten…. Zaterdagmiddag was het kindercarnaval een 

groot succes met een goede opkomst van ouders en kinderen, uit alle windstreken 

rondom de Vecht. De zaterdagavond was weer als vanouds voor de jeugd. Helaas 

dit jaar op zondag geen optocht bij Pampus-Lollebroek en kleintje carnaval. In 

plaats daarvan een door Pampus georganiseerde autorally, langs alle verschillende 

carnavalsverenigingen uit de omgeving. Samen met onze adjudant Michiel en zijn 

vrouw Brigitte hebben wij in een klassieke oude volvo, helemaal versiert met bal-

lonnen en vlaggetjes, meegedaan aan deze autorally. Tijdens de rit werden we 

goed verzorgd door Brigitte: koffie, thee, broodjes, koek en snoep, overal was aan 

gedacht. Bij alle verenigingen zijn we gestopt en hebben we gezellig een biertje 

gedronken. Ook ons dorp was een doorkomst locatie voor alle deelnemers. Hier 

was een groot feest gaande met de raad en een heleboel enthousiaste carnavals-

vierders op het plein bij residentie de Grote Slok. De routebeschrijving van Pam-

pus liet iets te wensen over, waardoor we meer plekken hebben gezien dan de be-

doeling was, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij thuiskomst hebben we het 

weekend afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet in de kantine van SV VenL.  



Op vrijdag avond hadden wij een uitnodiging ontvangen van prins Peter van de 

Lollebroek, om op zondagavond bij hen te komen voor een afterparty. Dit heb-

ben we natuurlijk niet afgeslagen, waarna we nog met een klein gezelschap rich-

ting Bosgoed zijn afgereisd om daar tot in de late uurtjes een paar biertjes te drin-

ken!  

Maandags hebben we alles opgeruimd en zat het weekend er al weer op.  Op de 

vrijdag van Lentelive, terwijl bijna alle reuiers achter de tap stonden om te tap-

pen, gingen wij als Prins en Prinses samen met raadslid Peterjan, in vol ornaat 

richting Haaksbergen, de geboorte streek van de Prins. Hier voert mijn broer de 

scepter als Prins van de Hola. 2 broers Vossebeld tegelijk prins van hun carnavals-

vereniging, waarschijnlijk een unieke gebeurtenis. Het was onze bedoeling af te 

treden op 5 november j.l., maar helaas ging het prinsenbal door omstandigheden 

niet door. Voor ons betekende dat, dat wij de weken erna ook nog op pad moch-

ten als Prins en Prinses naar prinsenballen van de verschillende carnavals vereni-

gingen uit de buurt. Al met al een mooi jaar, die we wederom hebben afgesloten 

op 17 december met een knalfeest. We willen iedereen bedanken voor dit fantas-

tische jaar. We hebben enorm genoten van deze onvergetelijke ervaring. Ruud 

gaat verder als raadslid en samen gaan we nog vele feestjes vieren met de Vrogge 

Reuiers. We wensen Prins Kay en Prinses Lizzy heel veel plezier aankomend car-

navals jaar. 

Prins Ruud de 1e van de Eppenzolder en Prinses Antoinet 

 

 

 













Terugblik carnaval in coronatijd 
 
 
Carnaval 2019/2020 
       
  
Prinsenbal in november 2019 
Nieuwe prinsenpaar:  
Prins Franciscus d’n ursten en prinses Brigitte 
 
Donderdag 20 feb 2020:  
Wagenskieken bij collega verenigingen 
 
Vrijdag 21 feb 2020:  
Carnaval op de Antoniusschool  
Sleuteloverdracht bij de Neutekrakers 
Reuiersbal 
 
Zaterdag 22 feb 2020: 
Knarrenbal 
Groot Narrenbal 
 
Zondag 23 feb 2020: 
Kink in de kabel:  
Optocht Wilp Achterhoek afgelast vanwege 
storm 
Kleintje carnaval wel gevierd 
 
Maandag 24 feb 2020: 
Carnaval in Vaassen gevierd 
 
Dinsdag 25 feb 2020: 
Haringhappen bij Prins en Prinses 



Terugblik carnaval in coronatijd 
 
 
Carnaval 2020-2021 
 
Corona was in het land 
 
Zaterdag 14 november 2020: 
Prinsenbal kon niet doorgaan 
Prins Franciscus d’n Urste en prinses  
Brigitte bleven nog een jaar prinsenpaar 
 
Zaterdag 10 dec 2020: 
Poort voor feestdagen/carnaval opgezet 
 
Vrijdag 12 feb 2021: 
Normaal carnaval kon niet dus een mooi  
alternatief bedacht:  
Online carnaval met  
muziekbingo 
 
Zaterdag 8 okt 2021: 
Receptie 50 jaar bestaan Lollebroek 



Terugblik carnaval in coronatijd 
 
Carnaval 2021-2022, 
nog steeds corona in het land 
 
Zaterdag 15 nov 2021: 
Weer geen prinsenbal 
 
Zaterdag 11 dec 2021: 
Poort voor feestdagen/carnaval opgezet 
 
Zaterdag 12 feb 2022: 
Bekendmaking nieuw prinsenpaar middels  
een ludiek filmpje 
Prins Ruud van de Eppenzolder en prinsen  
Antoinet heersen over de Vecht als carnaval  
door kan gaan, wat toen nog de vraag was 
 
Zondag 20 feb 2022: 
Foto’s gemaakt van de gehele groep  
in nieuwe kleding 
 
Vrijdag 24 feb 2022: 
Kennismaking nieuwe burgemeester  
met alle carnavalsverenigingen 
 
Zaterdag 25 feb 2022: 
Kindercarnaval 
Groote Slokfeest 
 
Zondag 26 feb 2022: 
Geen  optocht maar een carnavalsrally 
georganiseerd door Pampus 
 
Maandag 27 feb 2022: 
Geen carnaval in Vaassen dit jaar 
 
Dinsdag 28 feb 2022: 
Haringhappen bij de Prins en Prinses 
 



Terugblik overige activiteiten tussen de corona door 
 
18 juni 2021: 
Afscheid van de burgemeester 
 
Februari 2022: 
Nieuwe pakken voor de Raad 
Nieuwe steeks 
Nieuwe gilets 
Afscheid genomen van de capes 
 
13 augustus 2022: 
Meegereden met de optocht tijdens  
Beemterfeest 
 
Nieuw Logo 
Eigen website: www.vroggereuiers.nl 
Instagram @vroggereuiers 
Facebook  CV De Vrogge Reuiers 
 
BBQ’s incl boomzagen, zwemmen  
en de zon op zien komen 
 
Vaatje bier opdrinken vanwege verliezen scepter 
inclusief fietstochtje door de buurt 
 
4 Geboortes van mini Reuiers 
 
1 Abraham gezien 
 
1 Bruiloft vanwege trouwen 
 
1 Housewarming 
 
Om de kas te spekken: 
Tappen bij LenteLive, Klompenfeest, 40 jarig 
huwelijksfeest buurtgenoot 
Hamburgers bakken bij de Avond4Daagse 



 









Terugblik Jeugdraad 2022 

De kinderen hieronder vormden de Jeugdraad van 2022. Zij maakten een bijzon-

der carnavalsjaar mee met veel onzekerheden. Prinsenbal ging niet door, dus geen 

loting voor de Jeugdraad.  

Carnaval kon op het laatste moment toch doorgaan dus gauw bij Cafe de Groot 

op een middag alsnog een loting georganiseerd omdat er meerdere kinderen graag 

Prins, Prinses of Adjudant wilden worden.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Achterste rij:  
Prinses Saira Leerkes, Prins Tim Grondel, adjudant Myra Roeterd 
Middelste rij: 
Raadsleden Jesse Haarman, Joey Mensink,  Milou Huisman, Lisa Weultjes 
Onderste rij: 
Raadsleden Niek Huisman,  Mika Smit, Isha  Luttikhuizen, Romy de Groot 
 
Traditiegetrouw mochten de Prins, Prinses en Adjudant tijdens het Reuiersbal op 
vrijdagavond de leukst verklede gasten kiezen. Deze taak namen ze uiterst serieus 
en na goed overleg hadden ze hun keus gemaakt en zelf de prijzen uitgedeeld.  
 
Zaterdagmiddag was er kindercarnaval. Dit keer helaas niet in optocht met de 
wagen van het schoolplein naar de Groote Slok maar de zaal stroomde goed vol 
deze middag met kinderen, ouders en opa’s en oma’s.  



 
De feestmiddag werd geopend door een  
lange polonaise met uiteraard de Jeugd-  
raad voorop. Na het voorlezen van de  
proclamatie, geschreven door de Jeugd  
Prins, Jeugdprinses en Jeugd adjudant  
kon het feest losbarsten! 
 
En wat was het gezellig!  
 
       
      Tussen de polonaises en dansjes door  
      werd er nog stoelendans/krant door  
      geven gedaan. De deelnemers waren  
      fanatiek dit jaar! Leuk om te zien.  
      Daarna werd er doorgefeest tot het eind 
      van de middag en het echt tijd was om  
      naar huis te gaan. 
 
Door de onzekerheid over het wel of niet door kun-
nen gaan van carnaval was er door de optochtcom-
missie al eerder besloten dat er dit jaar geen optocht 
zou zijn.  
Pampus had op het laatste moment, toen duidelijk 
werd dat carnaval toch door kon gaan, een carnavals-
rally georganiseerd. Mensen met auto’s en trekkers 
reden langs alle carnavalsvereniging in de gemeente 
Voorst om daar een opdracht te doen.  
Ook wij hebben daar aan meegedaan. De deelne-
mers moesten bij ons vanuit hun voertuig aardappels 
in een bak gooien. Hier mocht de Jeugdraad ook bij 
aanwezig zijn. Zij zorgden voor de voorraad aardappelen en het uitdelen hier-
van.   
  DJ Joris zorgde voor een goede   

 carnavals sfeer op het plein bij de  
  Groot, het weer was prima dus al  
  met al toch een hele gezellige  
  carnavalsmiddag gehad met zijn   
  allen.  












