Het vijfde seizoen breekt weer spoedig aan

K re k Z o M o t U t ,
Alaaf!
Het vijfde seizoen breekt weer
spoedig aan. Een seizoen dat dit jaar
begint op 12 november en pas eindigt
op 28 februari. Wat kijk ik terug op een
geweldig warm seizoen. Het begon op de
lanceringsavond. Met een stevige Raad van
Elf achter me die elk jaar weer in staat is om
een fantastisch avond te verzorgen. Met een
lach en deze keer ook met een traan. Een zeer
complete avond dus.
De Pronkzitting was boordevol met creatieve
pronkstukken. Hoewel het niet gebruikelijk is
dat de Prins ook op het toneel staat bij de
Pronkzitting kon ik het toch niet over mijn
hart verkrijgen om LDK in de steek te laten.
Ook ik heb dus 10 minuten als artiest mogen
deelnemen. Als Prins beleef je de Pronkzitting
trouwens op een heel bijzondere manier. Dat kon
je aan mijn gezicht wel zien. Naast de buurt en de
vrienden waren er ook een aantal jeugdige groepen.
De jeugd legt meteen de lat hoog met grandioze
stukken. Dat beloofd wat voor de toekomst,
en houdt bovendien de oudere garde scherp!
De carnaval zelf was super met
een symbolisch begin
op
zaterdag
om 11 over 11

en een symbolisch eind op dinsdagavond om 11 over 11.
De tijd daar tussen in was gevuld met zuivere
gezelligheid. Helaas paste de sleuteloverdracht niet
in het programma. Dit werd ons niet door de
burgemeester in dank afgenomen maar door de
tijds-besparing konden we wel extra veel
aandacht besteden aan het tweede lustrum voor
mensen “zonder feestelijke beperking”. Dit
hoogtepunt van de carnaval werd dit jaar voor
de tiende keer gevierd! Voor de thuisblijvers
die niet op de carnaval waren: ik heb door het
CPB laten berekenen hoeveel je kunt
besparen met het vieren van carnaval. Je
investeert zo’n 200 euro voor drankjes
en 60 euro voor een kostuum. Daar
komt nog 2 euro bij voor aspirientjes
wat de totale investering 262 euro
maakt. Het vieren van carnaval
vermindert bewezen stress en kans
op een burn out. De besparingen aan
ziektedagen en medische kosten zijn
gigantisch en kunnen oplopen tot
1200 euro per jaar, aldus het CPB.
Dus pak je voordeel en vier het
vijfde seizoen met ons mee! Ik heb
van alles en iedereen ontzettend
genoten en ik weet zeker dat de
Nije een onvergetelijke tijd
tegemoet gaat. Ik wens de Nije
heel veel plezier bij het vervullen
van deze o zo belangrijke
functie.
Alaaf, Alaaf,
Alaaf!
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Programma	
  Krek	
  Zo	
  Mot	
  Ut	
  2016-‐17	
  
Prinslancering	
  

	
  

Zaterdag	
  12	
  november	
  
Ontmoeting	
  open	
  19u30,	
  de	
  
zaal	
  een	
  half	
  uurtje	
  later	
  en	
  
programma	
  start	
  om	
  20u30	
  
	
  

Pronkzitting	
  

11	
  en	
  12	
  februari	
  2017	
  

	
  

	
  

Carnaval	
  

25-‐28	
  februari	
  2017	
  	
  
	
  

Voor	
  alle	
  informatie:	
  www.kzmu.nl,	
  facebook/kzmu	
  of	
  
twitter	
  @KrekZoMotUt.	
  Of	
  trek	
  het	
  bestuur	
  aan	
  de	
  
jas:	
  Frank	
  (Toonen),	
  Jean-‐Pierre	
  (van	
  Lin),	
  Marlieke	
  
(Janssen),	
  Romy	
  (Lieffering),	
  Steven	
  (van	
  Dam).	
  

Wie o wie zoj dÎ jaor de Steek
wèr op de kop meuge zette?
de

R aad
van S t a t e

Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît neis
van, dur en uut de Raod van Elluf.

Het is weer september en de R
van Raad van Elf zit weer in de
maand. De blaadjes verkleuren,
het is de bedoeling dat het
kouder wordt, echter is het
ongeveer de eerste keer dit jaar
dat we zonder jas naar buiten
kunnen en de scholen zijn weer
begonnen. Voor de normale
mens zijn dat een beetje de
kenmerken van september.
Voor ons niet.
Na een idyllische afscheidsbarbeque in de Worsumse tuin
van Prins Fons, is het tijd voor
het nieuwe seizoen. Nog steeds
onder leiding van Prins Fons,
maar wel op zoek naar zijn
vervanger. Thomas stuurt keurig op de maandag voor de
échte prinsjesdag (niet die met
die hoeden en koetsen, maar

gewoon van Krek) een
remindertje eruit in de groepsWhatsApp. Sinds onze Nar ook
zo’n modern apparaat heeft,
kunnen we nu iedereen in 1
keer bereiken.
“Morgen avond 8 uur bij Joep!”
Grote zorgen of er nu wel een
keer koud bier is, maar dit zou
geregeld
gaan
worden…
Dinsdag 19.55. Frank stuurt in
de groepsapp: “Ben later, moet
nog douche” De rest: “Goh”
We beginnen vast, want de
prinsverkiezing wacht op
niemand. Prins en tevens voorzitter
Fons
opent
de
vergadering/kippenhok.
Iedereen mag wat namen
noemen, al is roepen misschien
een betere omschrijving.
Er moeten keuzes gemaakt

worden deze avond. En dat zijn
lastige. Nee, niet alleen een
Prins, maar ook: Doen we het
raam open voor wat frisse
lucht, met kans op luistervinken. Of zullen we eens
kijken of we allemaal wat zachter kunnen praten en dat we af
en toe een frisse bries door de
zolder laten komen. Lastig.
Uiteindelijk is de schade een
partij
stinkende
kleren,
bezweette voorhoofden en
ongeveer 3 flauwgevallen
Raadsleden. Niet slecht! Na
een poosje is de hele puzzel
gemaakt en is er een Nije.
Hoera! We geven hier vandaag
weer iets weg: Prins Fons doet
het maar 1 jaar. Er komt een
Nije.
12 November is het weer zover.

Dan zullen we u laten zien wie
er komend jaar de steek draagt.
Joep en Krijn zijn, als jullie dit
lezen, al 5 weken fulltime aan
het klussen. Fons zegt bij KPN
te werken, maar dat is
veranderd in KZMU. Bij Rick
en Merel is er elke avond
maximaal 1 thuis, want de
ander is bezig voor de
Lancering. Iddo heeft zich zelfs
2 weken teruggetrokken op
Curaçao om alle puntjes op de i
te zetten. En vergeet niet, onze
Hilco met zijn hele team aan
licht en geluid. De Albert Heijn
zit even een paar weekjes dicht,
en in plaats van een hele
marathon is er nog maar tijd
voor een halve.
En…. ergens op een klein
zolderkamertje, zit iemand met
een
schrijfblokje
en
een pennetje een beetje
zenuwachtig te wezen. Want
over 1 week, zaterdag 12
november, 23.11, komt hij ten
tonele met een cape en een
steek. Dan mag hij zich 1 jaar
lang Prins van Krek ZO Mot Ut
noemen. Wie het is?
Tot volgende week!
Raad van Elf

✶ ✶ ✶ ✶ ✶
D’n Uul maakt zich ongerust over de toestanden
rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten. Daarom deze Open Brief aan’t Amerikaanse
volk. Wellicht valt er in Overasselt iets te leren over
rivaliteit en verkiezingen.

De
Column
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Krekzomotterloo, november 2016

Dear American people

De Marathon
Drank maakt meer kapot dan je lief is…
Beetje misplaatste tekst hè, in zo’n carnavalsblèdje. Het is ook een flauwe, slappe zin. Staat
niet in verhouding tot de gezelligheid die het
veel mensen brengt. Het is dan ook het cliché
voor de verstandigen en de afgekickten. Voor
sommigen klopt het echter wel, dus af en toe
een poosje zonder zou voor hen goed zijn.
Sterker nog, misschien zou geheelonthouding
beter zijn. Voor je het weet hangt er ergens een
Wall of Fame van mensen die jou een knal
hebben gegeven toen je weer eens lazarus en
vervelend was. Of het overkomt je dat je per
ongeluk onder invloed een buschauffeur stijf
scheldt, zijn pet weggooit en oeps, een mes
door je klauw. Het kan ook zijn dat je dubbel
ziet en pardoes tegen een rijdende scooter op
loopt. Of je belt een radiozender en lult uit je
nek over een Witte Eend. Tenminste, ik neem
aan dat ie dronken was. Dan heb je ook nog de
gevalletjes die onbedoeld een paar honderd
euro lichter zijn omdat ze kaarten met die
slimmerik die er eentje minder drinkt. En niet
te vergeten de vedette die de zondagmiddag
van de doorsnee OVB-supporter verziekt met
zijn kater. Die supporter drinkt vervolgens
tegen het verdriet een biertje meer in de
kantine. Daarmee wordt het algemene risico
op een dreun voor je hoofd dan weer verhoogd
in die testosteron-schuur. Nee, doe het maar
zoals die ander. Je gaat uit huis en woont op
jezelf in Nijmegen. Het is dé tijd om jezelf
volledig te laten gaan, maar deze jongen traint
hard, onthoudt zich lange tijd van zijn geliefde
fles bier en loopt 42 kilometer. Wat een held!
De Columnist

Ziede gullie nou helemoal van de pot gerukt? Ik kan de
televisie niet aanzetten of er wordt weer flink met
politieke modder gesmeten. “Donald tegen Hillary” is
de moeder van alle moddergevechten. En Donald
denkt dat je elkaar zomaar mag kussen – nog wel
zonder te vragen. Of je grijpt elkaar zomaar bij het
“huisdier”. Dat kan toch niet? Het is verdorie geen
Carnaval! Dit hele circus in Amerika baart ons grote
zorgen. Jullie dreigen ten onder te gaan aan de
verkiezing van jullie eigen president. Misschien is
Overasselt wel een mooi voorbeeld van hoe het
anders kan:
D’n Uul nodigt jullie namelijk uit een keer in het dorp
langs te komen. Net als in 1944, maar dan anders.
Want hier in het dorp staan ook twee partijen
tegenover elkaar: de Krekkers aan de ene kant en de
Jutters aan de andere kant. Het gaat er af en toe flink
op, maar zo zout als bij jullie wordt hier niet gegeten.
Het is een vriendelijke rivaliteit die niet écht pijn doet,
maar ons scherpzinnig houdt. En dat is goed voor de
humor. Kom zelf maar eens kijken.
En hier bij Krek wordt ook elk jaar een nieuwe leider
gekozen. Niet de president, maar zelfs de Prins. Niet
echt gekozen, maar het gaat wel zonder veel ophef! In
het diepste geheim drinken 11 wijze mannen en een
paar vrouwen vele blaadjes bier en eten af en toe een
tosti. Zij bekokstoven wie er volgend jaar aan het roer
mag staan. Niemand weet hoe dat gaat of wie de
kandidaten zijn. En dat komt niet op TV, niet in de
krant en al helemaal niet op Twitter.
En dan op een avond komen de mensen bij elkaar en
wordt de nieuwe leider gelanceerd. Floep – als een
duveltje uit een doosje. En dan is het volk een klein
beetje in de war, vol verwondering, met soms een “Ik
wist het wel!” of “Van wie is hij d’er inne?”. En dan
komt er een staande ovatie en een lange speech. En
dan hebben we het er nog eens over en drinken een
biertje.
En zo doen wij dat hier.
En bij ons komt het elk jaar goed.
You are very welcome!

the Owl

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Dropping 2016
Op zaterdag 8 oktober was het
zo ver. De dropping van Krek!
We hadden een flinke route uitgezet
vanaf de dropping op ‘t
Vosseneind, door Heumensbos, via
de bossen van St. Walrick, over het
pad bij Marcel van Haren naar het
OJO-bos als eindstation. De
gekozen, pikdonkere paden liggen
dicht bij huis, maar waren voor
veel mensen onbekend terrein. Dat
maakt de dropping leuk! Onderweg
werden er spellen gedaan met
Olympische insteek. We gingen
van boksen, tot worstelen, naar
schermen en de ringoefening ‘op
z’n Yuri’s’. De deelname van veel
jeugd deed ons goed! Hoewel
enkele groepen te druk waren met
het vervuilen van het bos, deed het
gros goed zijn best.
Uiteindelijk kon er maar één
winnaar zijn. Een groepje Raad van
Elf, aangevuld met de Ruth/Robert
combinatie,
Hanneke
als
ex-bestuurslid en Hans als
ex-Raadslid, bleek een gouden
team. Wij wensen ze heel veel
succes volgend jaar. Hopelijk
kunnen ze tippen aan de kracht van
deze Dropping…
Alaaf!
De organisatie 2016

< vs >

Dropping 2016

Op zaterdag 8 oktober was het van deze editie! Het vreemde was
zo ver. De dropping van Krek! echter dat we voor de start al
De organisatie heeft er weer gefeliciteerd werden met de
eens voor gezorgd dat wij een overwinning?!? Wij willen de
verschrikkelijk eind moesten organisatie van de dropping 2016
lopen
voordat
we
weer dan ook van harte bedanken voor
in het Verenigingsgebouw van de eer dat wij deze tocht volgend
ons biertje konden genieten. jaar mogen organiseren, ditmaal
Via onbegaanbare paden in mét krentenbrood en leverworst...
onbekende donkere bossen (ze
hadden wel eens mogen vertellen Alaaf!
dat een zaklamp noodzakelijk
was), zijn we uiteindelijk via
het pad bij Hans Bosman,
aangekomen bij het OJO-bos.
Gelukkig stond de taxi daar op
ons te wachten, want nog verder
lopen was voor enkelen in onze
groep geen optie meer (toch
René?). Onderweg kregen we
opdrachten in Olympische stijl.
Wat een geluk dat wij Hans
Wijnakker bij ons hadden, hij
was namelijk in staat om de
ringoefening staand op de grond
uit te voeren! Ondanks de vele
grote jeugd groepen, misten wij
toch wel enkele vaste groepen
van de laatstejaren. Volgende
keer weer gewoon meedoen
mensen! Na afloop bleek dat wij
op vrijwel elk onderdeel de hoog- De kleine lettertjes:
ste score hebben gehaald, met (we hebben een hele leuke avond gehad!
name bij de eetlust werd een Top georganiseerd, maar stuur ons de volgende
keer na afloop iets eerder naar huis!)
uitstekende score neergezet, en
daarmee de terechte winnaars
De organisatie 2017

Roken is gezond...
Nou moet ik zeggen dat ik de reuk van sigaretten heerlijk vind.
Eigenlijk de lucht van een sigaar nog veel meer maar om nou de
hele avond naast Kuhne te gaan staan… Sinds een paar jaar
worden de rokers naar buiten gejagen om daar flink te
inhaleren en dan weer rap terug naar binnen.. Rap terug? Die
paffers zijn harde bikkels. Ze blijven onmundig lang buiten
hangen. De halve bar is leeg en hele stoep vol. Nou ja... Stoep. In
de loop van de tijd heeft de lobby van de rokersvereniging goed
uitgepakt. Zo kei hard zijn ze nou ook weer niet. Eerst zetten ze
een fijne hangtafel bij de achterdeur, kletsen ze een dak boven
de dampers (gezien de voorzitter van RVO is dat eigenlijk ook
niet zo gek), hangt Hennie een gordijntje op tegen de tocht en nu
is d’r zelfs een comfortabele bank. Met die kippekachel aan de
muur is het er gewoon goed toeven. Ik hou best van een beetje
ruimte aan de bar maar dan ga ik er wel zitten als KNA
repeteert.
Ze zeggen dat dikke mensen gezelliger zijn. Klopt nie. Ze
hebben alleen minder rimpels. Nee, rokers zijn gezellige
mensen. Er staan d’r buiten een hoop tussen die helemaal nie
roken. Die hebben echt nie allemaal dezelfde afwijking als ik. Er
is dus wat met rokers die deze aantrekkingskracht veroorzaakt.
Of zouden al die meerokers ook een beetje verslaafd zijn?
Beetje snuiven om zo aan hun gerief te komen. Klinkt te vunzig.
Nee, d’r moet wat anders zijn dat er voor zorgt dat het buiten zo
druk is. Overigens is het woord buiten allang niet meer van
toepassing maar dat had ik al beschreven…. Ik denk dat het
iets maken heeft met aard van de roker. Ze zijn onderhoudend,

weten gezellig te kletsen, houden (net als hun peuk) het
gesprek opgang en hebben (zolang die peuk brandt) zo’n
gelukzalige blik in de ogen. Of heeft het met geld te maken?
Sigaretten zijn nou nie bepaald goedkoop.
Weelde erotiseert.
Of is het toch Hennie die zorgt voor de synergie tussen de
inhaleerders en de reserve rook op slurpers… Je kunt
tegenwoordig zo eenvoudig buiten je biertje doen... Als Hennie
met kokend water de tap begint schoon te maken weet je hoe
laat het is. Tijd voor de laatste ronde… Dan vliegen d’r van alle
kanten de rode (en soms ook groene, want van drank raakte
kleurenblind) munten richting Hennie. En of ze het ruiken knalt
de achterdeur ook nog open en stormt er een rookwolk binnen
met 13 handen die ook nog even de bar rood doet kleuren.
Hennie telt de munten maar ook z’n zegeningen en trekt de
prethaak met de handigheid van een keurslager naar beneden
en vult de glazen voor de laatste keer. Want die 13 handen zijn
gemiddeld goed voor 43 bier en een schaal taco’s. Tenslotte
horen we het nog een keer; “nog inne met de jas an”. Ja, met de
jas an…. We hebben al de hele avond met de jas an, onder de
kippelamp, aan de hangtafel, onder het dak, achter het gordijn
en op de nieuwe bank gezeten! Maar die oproep is voor de
zoveelste keer goed voor een openzwaaiende achterdeur,
43 munten en een opbollende kassa. Nee, roken is gezond…..
voor de kas van SVO!
Inne van Piet van Dries

Mini’s
Stefan M: Ik ben een licht… een stoplicht!

Volle
agenda’s
De eerste vraag van de Overasseltse
Kwis 2016 is al doorgelekt: Je wilt het
eigenlijk graag allebei doen en het is
op 17 december?

S. M.: Ik hou gewoon van S.M.!
Vincent T. tegen Stefan M.: Altijd eerst naar rechts kijken.
De Zon: We tappen tot je erbij neervalt!
Robbie Th.: Schroef de werkdruk maar weer omhoog!
Mirjan Th.: De mijne schroeven ze omlaag…
OVB: By The Way, wat is BTW?
OVB: Bezuiniging op licht in nieuwe kleedkamers.
Stefan M.: Dan ga ik er wel zitten!
Robbie Th.: Prorail terug naar overheid?
Mooi want ambtenaren vertrekken altied op tied!
‘Iddo Welles heeft de groep verlaten’
Weinig animo voor OVB-ouderinformatie-avond:
En we hadden nog wel zoveel mededelingen!
Rv11: Rickalcitrant
KZMU: Luilekkerland? Ja graag!
Strandjutters: Luilekkerland? Nee bedankt!
Luilekkerland: Lekker dan...
Kiek! Gin flits!
OVB en KZMU: Hé Pietertje! Kom maar efkes wisselen Pietertje!
Piet van Loveren: Ik bin net Max Verstappen;
ik rij midde op de weg en niemand kumt mien vurbij!
Jachtslot: De Jacht is gesloten!

Ja, het leven zit vol met dit soort
dilemma’s.
Allemaal
dubbele
agenda’s. Soms weet de partner
ervan, soms niet. Er is tegenwoordig
zoveel te doen dat we weekenden
tekort komen in Overasselt. Zo
konden we pas nog naar het
‘Oktoberfest’ in de zon maar
konden we eerst inzuipen bij een
meester-pianiste
bij
Theater
Overasselt. Meestal heb je er dan
ook nog wel een paar privéfeestjes
bij en zo plannen en haasten we
ons door de weekenden heen.
Nu is er pas een commissie
opgestaan die ervoor pleit om
weer
een
volledige
activiteitenagenda voor heel het
dorp te maken.
Het digitale
‘kerkbord’ zeg maar. Daar kan
iedereen zijn activiteiten op kwijt
en kunnen we meteen zien welke
dag nog vrij is en waar we
naartoe kunnen aankomend
weekend. Hoe makkelijk kan het
zijn. Hoeven we ook niet meer
over elkaars affiches te plakken
bij de pinautomaat of bij Derks.
Wat staat er in ieder geval op de
agenda?
Iedere
maandag
circus op het dorpsplein! (Een
puffende, zwetende, trekkende,
stotende en rennende meute,
hoofdzakelijk vrouwen, is braaf
bezig hun schema af te werken
in het bijzijn van hun personaltrainer, die zich te midden in de
piste bevindt. ‘Bootcampen’
noemen ze dat tegenwoordig.
De vrouwtjes werken zich voor
hem in het zweet en als ze het
goed doen krijgen ze een
complimentje
en
anders
gaat de zweep erover. De
dompteur voelt precies aan
wat ze nodig hebben. Hij
geeft het goede voorbeeld,
adviseert in de juiste voeding,
geeft peptalks etc. )
Echt een aanrader en
voor toeschouwers gratis
toegang!

de vurzitter schrieft...

Beste Krekkers en Krekkerinnen

Het nieuwe seizoen bij Krek Zo Mot Ut
komt altijd lekker op gang, vind ik. Na de
zomer komen de lidmaatschapskaarten
rond en dan is er in oktober de Dropping.
Vervolgens ploft deze Foekpot op de deurmat. En dan gaat het echt los wanneer
de nieuwe Prins met veel bombarie
gelanceerd wordt in november.
Voor Prins Fons d’n twêdde is het nu ook
weer tijd dat hij, zoals elke prins, het veld
ruimt. De Raad van Elf is al maanden bezig
met de planning van zijn troonopvolging –
in het diepste geheim. Wie wordt het, en
wie wordt het niet? We hopen jullie graag
te zien tijdens de Lancering op zaterdag 12
november. De Ontmoeting is open vanaf
19u30, de zaal een half uur later en het
programma begint om 20u30.
De toegang voor leden is gratis op vertoon
van lidmaatschapskaart (S.V.P. meebrengen). Introducékaarten zijn ook
beschikbaar en vooraf te bestellen bij
Romy Lieffering tel. 06-39 47 60 70. Deze
kosten €10,- voor volwassenen en €5,voor jeugd van 14 t/m 18 jr.

De dropping
De eerste meters van dit jaar zijn al
gemaakt met de dropping. In navolging
van Rio 2016 werd er sportief gestreden
om plaatsen op het erepodium, alhoewel
winnen bij Krek niet inhoudt dat je op je
lauweren kunt rusten. Een mooi verslag
vind je elders in deze Foekepot. Hartstikke
bedankt Steven, Wieteke, Michiel, Joris,
Daan, Wouter, Thomas, Lotte en Freek
voor weer een geweldige avond!
Hanneke wordt Marlieke
Aan het eind van het vorige seizoen heeft
het bestuur van KZMU een behoorlijke
veer gelaten. Na 6 onvermoeibare jaren in
het bestuur heeft Hanneke Verhoeven-van
Dreumel het bijltje erbij neergelegd.
Hanneke was een drijvende kracht binnen
het bestuur en de vereniging die onder andere de planning van het jaar scherp in
de gaten hield. Zo is de organisatie van
Krek een goed geoliede machine
geworden. Gelukkig hebben we in
Marlieke Janssen een prima opvolgster.
Marlieke woont met haar man Hilco,

dochtertje Noa en zoontje Sil in het hart
van het dorp op de hoek Boterbosstraat en
Mgr vd Burgtstraat. Hilco kennen we
allemaal als de regisseur van de
Krek-avonden en nu voert Marlieke de
regie over het Krek-jaar. Dat zijn twee
personen met gezag…. Wie zou er thuis de
boks an hebben? Welkom Marlieke!
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom
Dit jaar zijn er enkele lidmaatschapsplaatsen beschikbaar. Als lid van Krek Zo
Mot Ut krijg je gratis toegang tot de
Prinslancering en de Pronkzitting in het
verenigingsgebouw. Voor het luttele
bedrag van €17,50 ondersteun je ook nog
eens onze prachtige club. Om je aan te
melden, bel even met Romy Lieffering
(06-39476070). Wij hebben er geweldig
veel zin in en het gaat vast weer een
geweldig jaar worden. We wensen
iedereen veel lol en gezelligheid toe!
ALAAF!
Namens het bestuur,
Jean-Pierre van Lin
Vurzitter

