


Beste Krekkers en Krekkerinnen,

Wat heb ik de maanden voordat ik ge-
lanceerd ben genoten van mijn geheim. 
De Raad, Marna en ik wisten dat ik 
Prins zou worden, en verder niemand. 
Da’s toch wel apart als je bij Robbie 
Theunissen op de koffie gaat, thee be-
doel ik, en nog eens doorneemt wie er 
dit jaar wel of geen Prins zou kúnnen 
worden. Robbie wist het zeker; hij komt 
niet uit de Raad én hij is jonger dan de 
vorige Prins. En zo wedden wij om een 
frikandel speciaal: Robbie gaat voor 
Daan van Haren en ik voor Dick Klab-
bers. En zo geschiedde het, en was het 
toch net effe anders. In het spektakel-
stuk van de Raad over ‘het Gallische 
verzet tegen Keizer Mengdus’ werd ik 
gelanceerd uit de olifant van ‘De Zilver-
berg’. En Robbie had geliek: de Nije 
komt niet uit de Raad en is jonger dan de 
vorige Prins!

Samen met Marna, Bodhi, Lola en Amy 
woon ik al bijna 20 jaar aan de Oude 
Kleefsebaan. Een heel fijn stekkie aan 
de rand van het dorp met aan de achter-
kant uitzicht op de dijk en van Dijk. In 
onze voortuin staan een aantal bouwbor-
den voor de verbouwing bij van Dijk 
aan de dijk.  Als Prins van Krekzomot-
terloo volg ik de ontwikkelingen op de 
voet. En als de verbouwing klaar is, doe 

ik van Dijk een voorstel ‘he can’t refu-
se’: woningruil met gesloten beurzen… 
Als tegenprestatie mag van Dijk prinse-
lijk recreëren in het huis van de Prins en 
gaan wij vorstelijk wonen in een dijk 
van een huis. Dan regeren wij Krekzo-
motterloo met goed zicht op alle aan-
valslinies vanaf d’n diek. Dus René, 
zorg dat die verbouwing een bietje op-
schiet. Oh ja, en als het waterpeil begint 
te stijgen óf te dalen dan app ik jullie 
meteen. Willen jullie dan de burgemees-
ter waarschuwen?

Na de Lancering hebben we op de 
OKB43 nog een eitje gegeten met een 
gevarieerd gezelschap. In die nacht 
stond er plotsklaps een bord in onze tuin 
met ‘te koop’ en ook met ‘verkocht’. 
Zo’n snelle verkooptransactie is opmer-
kelijk. Hans Ebben en Henri Nijboer 
schijnen er meer van te weten. Eric 
Laurent sms’te mij of ik mijn huis ver-
kocht had. Hij had iets gehoord bij 
Derks. Hij wilde iets kleiner gaan wo-
nen en had woningruil met ons in ge-
dachten. Lola zag één vleugel al inge-
richt als danszaal en muziekstudio. En 
Bodhi zag een klein zaalvoetbalveldje in 
de andere vleugel wel zitten. Maar Eric 
vertikte het de woningruil met gesloten 
beurzen te doen…

Het leven als Prins van Krekzomotter-

loo bevalt me uitstekend. Mijn vrouw 
vindt het best spannend als ik alleen 
mijn Steek op heb. M’n kinderen vinden 
het niet meer vreemd als ik ’s morgens 
met de Steek op uit bed stap. Alleen 
onze jongste dochter Amy zegt als ze me 
ziet lopen met Steek en veren: “tok, 
tok”. Zou ze denken dat ik een kip ben? 
Ook mijn moeder ziet er het positieve 
van in: “nu jij Prins bent, kan ik er weer 
jaren tegenaan”. Ik wist niet dat een 
Prins zoveel invloed kan hebben.

Volgend weekend staat de Pronkzitting 
alweer op de agenda. Ik verheug me er 
in elk geval op. En ik zal de wijze raad 
van oud-Prinsen die ik gesproken heb 
maar opvolgen: ge môt ervan geniete! 
En dat ga ik doen! Artiesten, heel veel 
succes met de laatste loodjes!

En eind februari staat het Carnaval op 
ons te wachten. We gaan op Safari. Tij-
dens de Lancering zong ik “Carnaval 
vier ik liefst met alle generaties!”. En 
daar is niks aan gelogen. Dus kom ge-
zellig carnaval vieren. We gaan allemaal 
wél, jij en jij, en de buurman, en de kin-
deren van de buurman. En je broer uit 
Tilburg en je zus uit Amsterdam. Ja min-
se, we treffen elkaar bij Krek Zo Mot Ut 
en gaan er een echt feestje van maken! 

Prins Wynand d’n Urste
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Dames en heren, jongens en meisjes, 2017! Het jaar van Prins  
Wynand d’n Urste. Het jaar dat in het teken staat van ‘Carnaval 
voor iedereen’. Onze prins zong het al tijdens zijn lancerings-
speech: Carnaval voor alle generaties. Wat zou het toch mooi zijn 
als de zaal vol staat met jong en oud. Wij verwelkomen jullie al-
lemaal graag.

We trappen de carnaval af met een van de hoogtepunten: vroeger 
hadden we de Binckhof middag maar al weer 11 jaar houden we 
ons eigen feest bij KZMU! Toch iets om bij stil te staan. Of nou ja, 
bij stil te staan? Er wordt verdomd weinig stilgestaan! Het wereld-
record polonaise lopen staat al op naam van KZMU, maar dit jaar 
gaan we er een heus Polonaise Parcours van maken. Deze middag 
is al jaren fantastisch en dat blijft het de komende 11, 22, 33 en 44 
jaar zeker nog! Daarom bij dezen een ode van de Raad aan deze 
dankbare middag:

Op zaterdag begint de carnaval altijd met Jukebox bij Krek,
Zonder te spelen krijgen zij de zaal al een beetje gek.
De band staat altijd op tijd klaar,
Alles moet perfect zijn, vandaar.

En dat het perfect is horen we al bij de soundcheck,
De drums in het ritme en de gitaar op de juiste plek.
Met een warm ontvangst van Kreks Prins Wynand,
Lopen, springen en rollen ze naar het pand.

Al 11 jaar een geweldig dankbare middag,
Bij zoveel mooie mensen een grote lach.
De liefde vanuit ons is een niet te doven vlam,
Met in het bijzonder de liefde van onze eigen Bram.

(Een foto van de ‘Vlam van Bram’ is vanwege privacy-redenen 
niet geplaatst maar wel op te vragen bij de Raad van Elf!)

Tot ziens op de Pronkzittingen en natuurlijk het Carnaval!

Raad van Elf  KZMU

de  R a a d
van  S t a t e

Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît neis  

van, dur en uut de Raod van Elluf.

Wat 
zit je nou al weken 
naar die telefoon 

te kijken?

Maar... 
we vieren al jaren 
geen carnaval meer!

Ik wil 
zo graag Prins 

worden bij Krek! 
Maar de Raad belt 

mij maar niet!

Dan 
moeten we dat dit 

jaar maar weer eens doen!
KOM OP VROUW...

ACTIE!

Èrgent ien september op de bank bij...

Krek Zo Mot Ut 2.0
De dertig van toen! is de vijftig van nu?!

Café De Zon, waar alle Overasseltse jeugd graag naar toe gaat, 
waar je bier moet drinken, kut mag zeggen en op straat mag 
spelen. Waar de kroegbaas een nieuwe kleurrijke vlam heeft die 
foto’s maakt met veel toeters en bellen en deze op Facebook 
ploft. Die van alles en nog wat bedenkt, daar zeer kleurvolle 
flyers met uiteenlopende lettertypes en tekstuele vondsten van 
de pers laat rollen. En die niet te vergeten de voorgevel beplakt 
met uiteenlopende banners met wederom verschillende stijlen, 
kleuren en lettertypes. Ze doen het goed daar, en…. wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!
Dan het Verenigingsgebouw met KREK en Theater Overasselt, in 
overeenkomstige kleuren, gedegen met stijl uitgekozen huis-
stijlen, keurig binnen de lijntjes gekleurd. Maar hier mag je ook 
best alcohol nuttigen en een keer iets boers roepen. Bovendien 
kun je hier veilig buiten spelen. ‘Waar is de jeugd gebleven?’ 
wordt er weleens in het Verenigingsgebouw geroepen. Maar je 
kunt ook afvragen ‘wat en wie is de jeugd eigenlijk?’.

25 jaar geleden was er bij KREK af een toe een 50-jarige prins 
die veelvuldig werd afgewisseld door een dertigjarige, veertig-
jarige en soms een twintigjarige prins. Raadsleden van 50? Die 
werden vroeger vaak voortijdig afgevoerd. Nu hebben Frank en 
Fons wéér besloten een jaartje te blijven plakken. Wat de prin-
sen betreft? De laatste 4 waren allemaal rond de 50, oké Wy-
nand, halfweg 40.
Maar, wat schetst mijn verbazing laatst? In 2019 is 50% van 
Nederland 50-plus! En Henk Krol wordt dan onze redder in nood, 
niet Wilders dus!

Jongens, we zijn enorm trendsetting, hip and happening bij 
KREK! (ik moet wel voorzichtig zijn met wat ik zeg, want voor 
dat ik het weet wordt dit weer overgenomen door een of andere 
club). 50+ is wat de klok slaat! 50 is het nieuwe 30! Krek Zo Mot 
Ut in nieuwe stijl met een jeugdige prins van maar liefst 48 jaar 
aan het roer! Dus eh, wie de ouderen heeft, heeft de toekomst! 
Broekies van 30, jonkies van 40 en jongeren van 50, komt allen 
carnaval vieren bij KZMU 2.0. ALAAF!

Desperate houswief



De Nije Vurzitter
Jean-Pierre draagt het hamertje over. Na 3 jaar voorzitter-
schap vindt hij het mooi geweest. Eeuwig zonde! We hadden 
met JP een frisse, toch Overasseltse, ‘vrimde’ en toch Krekker 
als voorzitter. Zie er nog maar zo eentje te vinden. Toch is deze 
kous niet zo maar af, ik ga hier een stokje voor steken. JP mag 
niet weg. Vertrouw mij, dames en heren, JP blijft voorzitter!

Even zonder gekheid. We heb-
ben het bij Krek veel over 
‘nieuwe aanwas’. Kijken of we 
‘onze horizon kunnen verbre-
den’. Allemaal mooie spreuken 
die ik alleen maar toe kan jui-
chen, want wie wil dat nou niet. 
Bij NEC zoeken ze nog steeds 
een spits die sterk, groot, snel, 
technisch vaardig, kopsterk is, 
lekker in het team ligt en er on-
geveer 30 maakt per 
jaar. Oja, en gra-
tis. 

Ik hoop heel 
erg dat ze er een vin-
den, maar ik acht de kans op 
Joep als prins bij de Jutters gro-
ter. De vergelijking gaat na-
tuurlijk niet helemaal op, maar 
wel een beetje. Soms moeten 
we af van utopische gedachtes. 
Buiten dat een nije vurzitter 
dus gewoon goed moet zijn in 
wat ie moet doen, willen we 
ook graag dat ie van buiten af 
komt, binding met de club heeft 

en ‘frisse ideeën brengt’. Een 
beetje zoals JP zeg maar… JP 
is onze Zlatan Ibrahimovic. 
Oké, voordat mijn toetsen van 
slijm aan elkaar plakken, terug 
naar mijn standpunt. Realiteit 
is belangrijk. Kijk ver om je 
heen, maar vergeet niet zuinig 
te zijn op het geen wat je al 
hebt. En gebruik dat ook.

Jeugd betrekken! Ook zo een-
tje: helemaal goed! Doen. 
Maar heeft jeugd wel zin in al 

die verantwoordelijkheden? 
Kunnen we ze niet lekker 
laten genieten eerst? Doe 

een keer lekker mee met 
de Pronkzitting. Schrijf 

eens zo’n kek stukje 
voor de Foekepot. 
Kom eens een keertje 

kijken bij een AB… Zon-
der dat er verantwoordelijkhe-

den zijn. Gewoon genieten van 
de mooie dingen van Krek.

Om met het begin weer te ein-
digen: Ik ga dus voor een sta-
biele, sterke Krekker als nije 
vurzitter. Voor Stefan of Bryan. 
Te oud en passé? Oké, dan An-
toon of Jan. Hoe ouder, hoe be-
ter! 

Over een paar weken start 
een nieuwe Krek-reis met 

Prins Wynand d’n Urste aan het 
stuur. Het Verenigingsgebouw 

wordt omgetoverd tot een heus 
safaripark en daar beginnen we 

aan Vier vette dagen leut!

We starten in een Jeep op zoek 
naar de Big 5, daarna zwieren we 
aan lianen zoals Tarzan en Jane 

tussen apen, krokodillen en 
slangen, om vervolgens 

af te sluiten met een drankje, 
kijkend naar de ondergaande zon…

Dat klinkt ons als muziek in de 
oren en de voetjes trappelen 
al van ongeduld. Dus trek de 

camouflage kleding en de stevige 
wandelschoenen uit de kast, 

spring in een apenpakje of pluk 
het tijgervelletje voor de open 
haard vandaan en kom allemaal!

 

25 t/m 28 februari 
SAFARIPARK Ons Thuus 

4 super gezellige dagen.

Krek Zoo Mot Ut! 
Het Zaal Metamorfose Team

.

Leo...,
Prins Wynand 

ziet ons met Carnaval 
graag dansen...

Dansen? 
Ach...waarom ook niet?

Misschien zetten we thuis 
de polonaise wel voort...

.

Ondertusse, èrgent ân d’n Erpewaoi...



4 januari 2017 - BOVENSCHAP, OVERASSELT - Op 4 januari 
1957 kwam ex-prins Bart d’n Twèdde ter wereld. Waarschijn-
lijk niet huilend, zoals de meeste baby’s, maar gewoon een 
beetje nors. Om in zijn eigen woorden te spreken, waar-
schijnlijk zat zijn gezicht toen al het lekkerst op die manier. 
Op deze foto met vriend en buur Bryan zien we duidelijk dat 
het gezicht van Bart niet op natuurlijke wijze gevormd is. Hij 
kijkt tevreden, misschien zien we hier zelfs een glimlachje! 
Op 4 januari 2017, zijn 60e verjaardag, heeft Bart namelijk 
met een mooi gruupke Krekkers deze fles whisky genuttigd. 
En het is er niet zo maar een, het is een Armagnac uit zijn 
geboortejaar. Deze kreeg hij van de Raad van Elf toen hij af-
scheid nam als prins van Krek Zo Mot Ut. Kühnen, hij was je 
gegund. Neem je al die ouwe Krekkers ook mee als je Gulpe-
ner komt proeven over twee weken? Tot dan !

Ouwe Whisky
       ouwe Krekker(s)

Bestuurlijke onrust
 
De ontwikkelingen van de laatste weken zijn de ge-
meente Heumen niet in de kouwe kleren gaan zitten. 
Het pensioen van Mengde komt hard aan. Hij liet geen 
ruimte voor speling. Onder zijn strikte bewind is menig 
instantie onderworpen aan forse bezuiniging of zelfs 
sluiting. Uiteraard met de financiële pitbull Laurant aan 
zijn zijde. Want die is precies op de munt hoor. Rood is 
rood, groen is groen. Punt. 
Het gedonder liet niet lang op zich wachten. Waarne-
mend burgermeester Mittendorff ging direct na haar 
aanstelling flink het schip in. Terwijl Mengde een wel-
verdiend ‘rondje dijk’ liep, vergat Adje Interim op te 
merken dat we ruim drie meter water misten in de Maas. 
En dat met ‘De Tempel’ en ‘Die gigantische doch lelijke 
keet’ als wethouders.  Bovendien; een drooglegging 
midden in het carnaval seizoen vraagt om snel hande-
len.    De parallel met het Witte Huis is snel gemaakt…
Maar met de valse start van de nieuwe burgermoeder is 
het nog niet klaar. Ook Henk van den Berg blijkt niet 
van onbesproken gedrag. Hij zou zich  onlangs ‘verbaal 
en non-verbaal schandalig en vijandig hebben opge-
steld’ jegens de voorzitter van Kroonwijk Belangen 
Vereniging in Malden. Henk heeft merkbaar veel ge-
leerd van de jaren onder het juk van de bij vlagen inti-
miderende Worsumse Belangen Vereniging. Met wat 
opwaaiend stof tot gevolg. 
KZMU, af en toe de gemeente Heumen in het klein, 
staat ook voor een wisseling van de wacht.  Aan ons al-
len de taak dat vloeiend  en met gezond positivisme op 
te pakken! 

De Columnist.  

De 
Column

.

Oohooh,  
dit is fijn! Nu kan ik 

eindelijk kleinzoon Laurens 
de polonaise leren!

?Tuurlijk Co, leuk!
Ik ga mee. En onze Pleun en 

Neel uut Groningen bel ik ook!

Oh ja... Leo, 
ik kan niet wachten om 
weer met miene Prins, 

over de dansvloer 
te zwieren...

.



Regisseur Hilco: 
‘Vrienden van’ en ‘Familie van’ max. 30 minuten!
Dus is een fusie noodzakelijkerwijs op handen; 
Jan z’n LDK + Serpetinos óf; 
Plus Jan z’n Lange Dikke Korte Serpetino’s... 

Homosapiens non vivant in Nijmegen

Kiek! Nog steeds Flits!

Schaatsbaan valt in het water.
Joep P.: De zon verziekt ook alles! 

Dick K: Wanneer leggen we Jan van D. aan banden?

Jeroen Remmers: Soms heb je een kruiwagen  
nodig. Of een kraanwagen...

Mittendorff en Dorpsraad Nederasselt:  
Dat Mengde niet echt lekker.

Ongelukkige drooglegging midden in carnavalssei-
zoen. 

J v.d. Ley niet meer in team met Wietske. 
Carolien: Ik ook niet.

hmmm...

Er waren eens… vier 
Overasseltse menne-
kes. Het bleken ech-
ter geen doorsnee 
mennekes te zijn. Dit 
is hun verhaal. 

De vier Overas-
seltse mennekes 
groeiden van baby af 
aan samen op. Zo pis-
ten ze samen hun lui-
ers vol, al was er één 
die wel heel veel pis-
te. Ze gingen samen 
(neus)peuteren bij Ank en Leny.  Ze 
schopten samen bij Herman voor de eer-
ste keer tegen een bal, al had er één meer 
interesse voor het gras. Ze liepen samen 
de eerste polonaise, maar ééntje had zo’n 
o-benen dat iedereen daar doorheen 
kroop. En zo groeiden ze langzaamaan op 
tot gezonde, potente jonge heren.  De eer-
ste biertjes werden ontdekt en als er één 
bleef zitten op school, dan deden de an-
dere er ook maar een jaartje langer over. 
De 4 mennekes hadden zo schik voor tien.  
Maar toen gebeurde het…. De minst slan-
ke en meest geletterde van de 4 werd uit-
geroepen tot Prins!  Wat een rijkdom was 
dat! Het leven van de 4 stond totaal op z’n 
kop. Toch is het menneke heel gewoon 
gebleven en de andere 3 mochten meege-
nieten van alle weelde. Zo ging het 8 jaar 
verder tot zowaar de oudste en groenste 
van de 4 ook de titel van Prins mocht dra-
gen. Het menneke was toen al een ambte-
naar maar nu had hij nog status ook! Het 
hele rijk vierde feest. Zo werden de 4 
mennekes langzaam aan wat ouder en ka-
ler. Alhoewel, de jongste had nog steeds 
een bos haar waar de andere 3 wel wat 
jaloers op waren. Alleen de kleur ervan 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
vonden ze wel verdacht.  Ze hadden in-
middels allemaal een partner en de mees-
te ook wat koters rondlopen.  De 4 men-
nekes  vierden samen hun 40-ste 
verjaardag in een grote feesttent op het 
terrein van ‘De Zoere Kies’ met Johan en 
Coby achter de tap! Zo leken ze samen 
oud te worden tot zo’n 6 jaar geleden 
zelfs de derde ook nog Prins werd. En hij 
had er een neusje voor. Het moest toch 
niet gekker worden. Het was allemaal te 
mooi om waar te zijn. Toch was dit tege-
lijkertijd ook wel een beetje zielig. Want 
nu was er nog één menneke die geen Prins 
was. De jongste van het stel liep er sinds-
dien een beetje verloren bij. Kwade ton-
gen beweerden dat het kwam omdat hij 
gemengd bloed had.  Maar het hart wat 
dat bloed rondpompte deugde toch wel? 
En waarachtig, na jaren wijs beraad was 
het kwartet compleet. Ook het laatste 
menneke werd tot Prins verkozen. Het 
schijnt dat er in dat jaar Carnaval gevierd 
is als nooit tevoren. En de 4 mennekes… 
die leefden nog lang en gelukkig!

1 menneke

De 4 mènnekes

Ien bèd, thuus bij Marcel en ons Luus...
Wat Robbie is 

overkomen met skiën kan 
jou ook gebeuren. Jouw 
botten zien nog ouwer 

Marcel!

Jahaa... maar je kunt 
ook goed carnaval vieren! 

Je bent tenslotte wel ex-Prins 
Marcel d’n Urste

Ach Luus, ik ski 
verrèkkenis góed!



MiDDAG
KiNDERi

Het liep maar net goed af. Een stelletje Slowaken ging met hun boot dwars de 
stuw in Grave. Als een bende gorilla’s in de mist! Maar was dit een ongeluk of 
niet? Want toeval - en dus ook ongeluk - bestaat niet…  Acteerde de Slo-
waakse kapitein als een lone-wolf of was hij IS? Wie of wat zat er nu werkelijk 
achter? D’n Uul is de afgelopen weken diep undercover gegaan om de ware 
daders achter dit drama boven water te krijgen (letterlijk). En hij heeft deze 
complottheorieën opgedoken.

Wie zat achter het GrAAfSE StUWonGEvAl?

Zô’n ze me bij Krek 
de lâtste jaore gemist hebbe 
mît carnaval viere, dînkte?

Tuurlijk Mars!
Jij... die grote, lieve, 

zachtaardige knuffelbeer!
Wat denk jij nou...?

Aan berge! 
Berge leut...berge bier... 

berge Krekkers... jouw berge! 
Ons Luus... doe gek! We gaon 

dî jaor wèr naor Krek!

•  De kersverse Presi-
dent Trump. Hij was 
woedend over de po-
ging van d’n Uul om 
het stemgedrag bij 
zijn verkiezing te be-
invloeden vanuit deze 
molshoop aan de Maas. 
(zie Foekepot “Lancering 
2016” – Red.). Zijn maat Putin ontving 
dus direct een pre-Presidentiële tweet: 
“Blow them ALL up!”. En Putin mobili-
seerde via een snelle re-tweet wat 
oude kameraden uit de ex-Sovjet re-
publiek Tsjechoslowakije met een boot 
vol benzeen.

•  Ballast Nedam, de bedenker van de 
wildwaterbaan in Grave was de aan-
stichter. Het noodlottige schip had na-
melijk niet de afslag gemist naar de 
sluis op rechts, maar die naar links, 
naar de (toekomstige) wildwaterbaan. 
Het idee was om alvast een goed be-
gin te maken met het uitgraven, door 
er een volgeladen binnenvaartschip 
doorheen te jassen. Maar dat ging niet 
helemaal volgens plan. Desalniette-
min had de kapitein toch enig wildwa-
tervaargenot: Het doorboren van de 
gele ketting, de muur van staal en de 
sprong over 3 meter verval moeten 
toch een aardige adrenaline kick ge-
geven hebben.

•  C.V. “De Ezels” uit Gassel hadden dit 

jaar zin om een keer 
lekker aan de Gelder-

se kant van de Maas te 
carnavallen.  Normale 

mensen pakken dan de brug, 
of een boot, of nemen de Schoer 

voor ‘n gulden. Maar De Ezels wil-
len te voet want “dan hebben we geen 
Bob nodig”. En de kortste weg is na-
tuurlijk dwars oversteken, wandelend 
over de droge rivierbedding van de 
Maas. Ook dit plan is niet helemaal 
gelukt, maar ze hebben toch hun 
naam weer eer aan gedaan.

•  In Heumen is al jaren niet veel meer te 
beleven. Dus toen de verveling écht 
teveel werd heeft een of andere Heum 
bedacht om voor wat opwinding te 
zorgen…. Want zou het niet spannend 
zijn om het water in het Maas-Waalka-
naal eens de andere kant op te zien 
stromen….? 

•  De laatste keer dat de Strandjutters 
echt zijn gaan strandjutteren, weet 
zelfs Jan Gerrits niet meer. Dus wat 
doe je met een brede rivier die op 
slechts een bierglasworp afstand 
traag door het oneindig laagland gaat? 
Je laat hem half leeglopen…. En kijk 
maar eens wat er dan op de blootge-
vallen strandjes en walletjes te vinden 
is. Een waar jutters’ paradijs!

d’n
 U
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Dit jaar is er op dinsdag 28 februari weer een 
gezellige kindermiddag. We gaan samen met 
Prins Wynand d’n Urste, de prins(es) van  
Luilekkerland en ál hun gevolg zorgen voor een 
actieve middag met voor ieder wat wils.  
Helemaal nieuw dit jaar is een supergave  
workshop EmmerTrommelen, die wil je niet 
missen! 
Ook is er weer een spelkaart, wordt er  
geschminkt, is er een beautyhoek en kunnen er 
selfies gemaakt worden. Onze huis DJ zal  
samen met DJ Daan deze middag voorzien  
van muziek en veel polonaise! Vraag gewoon je 
eigen plaatje aan!

Klaar voor een leuke carnavalsmiddag met al je 
vriendjes en vriendinnetjes? Dan mag je de 
kindErmiddag van krek Zo mot Ut niet 
missen!  

We zien jullie graag op dinsdag 28 februari 
om 14.00 uur (zaal open 13.45 uur)  
in ‘Safaripark Ons Thuus’ 
(zo heet het Verenigingsgebouw met Carnaval) 
      

alaaf!



Voor het laatste nieuws 
over  Krek blijf je bij op 

www.kzmu.nl 

of via 

facebook.com/kzmu1

De Lancering van Prins Wynand d’n Urste 
afgelopen november was voor Krek Zo 
Mot Ut weer een grandioos schot in de 
roos. De Raad van Elf komt alle lof toe 
voor hun uitstekende keuze, en voor een 
geweldig complete Lanceeravond. Ieder-
een die ik gesproken heb, vond het een 
klassieker van hoge kwaliteit, afgesloten 
met een buitengewone speech van de kers-
verse Prins – hoe kan het ook anders. 
Dit jaar ligt de creatieve lat voor onze ver-
eniging erg hoog. Prins Wynand én Prins-
gemalin Marna van Dartel zijn allebei van 
hoogwaardig Koninklijk Krek-bloed. Als 
Serpetino’s op het podium maar ook in de 
bestuurskamer. Ik ken Prins Wynand (als 
gewoon Wynand) eigenlijk al mijn hele le-
ven. Hij is bijzonder muzikaal, vol humor, 
welbespraakt, altijd goed voorbereid en 
vol overgave. Dus dat belooft wat.

Pronkzitting 2017
En dus kijk ik met bijzondere interesse 
uit naar de komende Pronkzitting.  Gaat 
Prins Wynand ook zelf het podium op 
met zijn S(ch)erpetino’s of blijft hij van 
een afstandje tussen Pages en Raad van 
Elf zitten pronken? Hoe gaan de arties-
ten om met de druk van zo’n rasartiest 
als middelpunt? Ga er maar aan staan! 
We gaan het meemaken op zaterdag-
avond 11 februari. Op zondagmid-
dag gaat de Pronkzitting  uiteraard 
weer op herhaling, kom dan ook 
gerust binnen als je geen lid van 
KZMU bent. Voor een tientje ben 
je een dag van de straat! 

Carnaval 2017 - Kan ut nog beter?
Er zijn door het bestuur de afgelopen twee 
seizoenen mooie initiatieven en ideeën 
uitgevoerd waar we trots op zijn. Som-
mige zijn zichtbaar geweest en andere 
juist meer achter de schermen: De All-
Inclusive maandagavond, de Krexecutie 
veiling, de after-parties na Lancering en 
Pronkzitting in de Ontmoeting, de Teen-
night in het Ojé, automatische afschrij-
ving van het lidmaatschap, Poekevodje 
2.0. We zijn continu op zoek naar ver-
betering.
En ook dit jaar gaan we weer voor een 
fantastisch carnaval met nieuwe ideeën! 
Nieuw dit jaar is de opzet van de zon-
dag: Tijdens en na de optocht loopt het 
programma ononderbroken door in sa-
faripark ‘Ons Thuus’. Dus blijf na de 

optocht lekker hangen, neem een hapje te 
eten en een drankje… Als je wilt tot in de 
late uurtjes!  En er is nóg een primeur dit 
jaar: Prins Wynand d’n Urste zal op zater-
dagavond 26 februari om 21:00 uur het 
eerste vat aanslaan, onder begeleiding van 
een spiksplinternieuwe feestband “Lead” 
bestaand uit maar liefst 6 jonge muzikan-
ten. Kom dus zaterdagavond op tijd en mis 
het niet!  

Zaterdag en zondag beloven allebei een 
top-avond te worden. Ik geloof dat de 
maandag weinig verdere uitleg behoeft…
Het bestuur heeft er ontzettend veel zin in 
en hopelijk jullie ook. 

In de tussentijd wensen we de Prins, de ar-
tiesten, alle vrijwilligers voor en achter de 
schermen – van het geluid, licht, grime, 
foto, video, muziek, de sjouwploeg, Het 
ZaalMetamorfoseTeam, Toneelmeesters, 
Regie, de Raad en iedereen een gruwelijk 
goede Pronkzitting. Dèt ie gruwelijk goed 
mag zien…  

Alaaf!     

Jean-Pierre van Lin, vurzitter

PROGRAMMA 
PRONKZITTING 2017
Alleen voor KZMU-leden.  
Zaterdag 11 februari beginnen we 
om 20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur en de Ontmoeting is al om 

19.00 uur open voor een lekker kopje 
koffie. Graag uw lidmaatschapskaart 
meebrengen.
  
Voor oudere, jongeren, niet-leden 
en hullie die ‘m nóg înne keer wille 
mî make; herhaling van de volle-
dige Pronkzitting op  
zondag 12 januari. We starten 
om 13.30 uur.  De Ontmoeting is 

vanaf 13.00 geopend.  Gratis voor 
leden van KBO. Introducées zijn wel-

kom en kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
deur of vooraf te bestellen bij Romy Lief-
fering (06-39476070).  
Kosten €10 voor volwassenen en €5 voor 
jeugd van 14 t/m 18 jr.  0-14 mag gratis 
naar binnen.

de vurzitter schrieft...


