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ONDERHOUD VAN 
ALLE MERKEN

Autobedrijf Terveld is een nuchter, persoonlijk en flexibel 

autobedrijf voor onderhoud en reparatie van alle automer-

ken. We hebben klanten in een wijde omtrek van Leusden en 

Achterveld die bij ons komen vanwege lage en transparante 

kosten, maar ook omdat bij ons een afspraak een afspraak is. 

                         

     
Autobedrijf Terveld  |  Hessenweg 196  |  3791 PN Achterveld

Tel. 0342 – 450045  |  info@autobedrijfterveld.nl  |  www.autobedrijfterveld.nl
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Sprookjes bestaan....

Er was eens een prins. Prins Gigant, bijgestaan door Knabbel en Babbel 
zwaaide hij de scepter over het carnavalsfeest in Achterveld. Dit is het begin 
van het sprookje dat in februari 2017 werkelijkheid wordt. Op 24 februari wordt 
om 11.11 uur de sleutel uitgereikt die toegang geeft tot het sprookjesbal.

U begrijpt het al, het thema van dit jaar is: Sprookjes bestaan. Inspiratie genoeg 
lijkt mij. Altijd al een prinses willen zijn of misschien willen zoenen met  een 
kikker? U vindt vast iets wat bij u past.  Ik verheug mij in ieder geval op de op-
tocht die zondag 26 februari plaats vindt.  Praalwagens in ‘Efteling stijl’ door de 
straten van Puupenkoppenland stel ik mij zo voor. Een feest voor jong en oud 
om naar te kijken. 

Ik wens alle sprookjesachtige feestgangers een magisch feest toe!
En zij feesten nog lang en gelukkig…

Met vriendelijke groet,

Albert Dragt
Locoburgemeester
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Voorwoord

Het spoor bijster

Is Achterveld de weg kwijt? Worden alle Achtervelders met de carnavalsoptocht op een verkeerd 
spoor gezet? Ik kan me dat niet voorstellen! Ook niet als de Prins foetsie is en de Adjudant pleite. 
Ik verwacht dan ook niet dat het zo ver zal komen en heb alle vertrouwen in de Puupenkoppen. 
Al vanaf 1971 zorgen zij jaarlijks voor een daverend carnavalsfeest. Maar liefst 700 Achtervelders 
zijn lid. Ik hoorde dat er zelfs een wachtlijst is. Als al die mensen het spoor al even bijster zouden 
zijn vinden zij dat ongetwijfeld weer terug.  

Wat in ieder geval helpt om in het spoor te blijven is dat je niet teveel alcohol drinkt. Daarom 
krijgen jongeren ook dit jaar polsbandjes uitgereikt. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen kleur 
bandje. Tot 16 jaar krijg je geen alcohol in de horecagelegenheden in Achterveld; 16 en 17-
jarigen krijgen geen sterke drank en boven de 18 jaar mogen jongeren alle soorten alcoholische 
drank bestellen. 

Achtervelders staan wijd en zijd bekend om hun ongedwongen manier van feestvieren. 
Carnavalsverenigingen in de buurt zijn die gezelligheid op het spoor gekomen. Zij komen graag 
even buurten. Achterveld heeft wat feestvieren betreft zijn sporen verdiend! 

Ik wens u ook dit jaar een geweldig carnavalsfeest toe!

Annemieke Vermeulen
burgemeester

 

Sprookjes bestaan…. 
samen toveren we  

Puupenkoppenland  
weer om naar Achterveld 
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Puupenkoppenland 2016 

Sprookjes bestaan
Dat sprookjes bestaan wisten we natuurlijk allemaal. Maar afgelopen Prinsenbal 
bleek dat het écht mogelijk was. Prins Gigant kwam, zag en overwon samen met z’n 
adjudanten Knabbel en Babbel om er een waar sprookjesfestijn van te maken. Dit 
belooft nog wat voor de rest van het seizoen en natuurlijk voor de optocht. 

Prins Gigant zal ons dit jaar weer voorgaan in het feestgedruis, en tijdens de optocht 
op 26 februari 2017. Prins Gigant zal dit gaan doen samen met zijn adjudanten 
Knabbel en Babbel. Natuurlijk zal dit niet zijn zonder de raad van 11, de dames van de 
raad, de dansmariekes, Eentje Tussedeur en alle vrijwilligers die ons bijstaan tijdens 
dit grootse evenement.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 1 raadslid te weten Elroy 
Oostenrijk. Elroy, helaas ga je ons verlaten omdat je werk voorrang heeft. Er komen 
een hoop nieuwe dingen op je af, maar gelukkig kunnen we nog altijd bij je terecht 
voor hand- en span diensten. Bedankt voor de afgelopen jaren en alle goeds voor de 
toekomst.

Gelukkig hebben we ook weer een nieuw raadslid en raadsdame in ons midden. 
Richard en Daphne van de Berg welkom bij de club, veel succes en plezier in jullie 
nieuwe functie.

Afgelopen Prinsenbal hebben we ook afscheid genomen van de vorige Prins. Ik wil 
Prins Randy en zijn adjudanten Marcel en Richard nogmaals bedanken, voor het 
fantastische seizoen van afgelopen jaar.

Rest mij nog één ding om te zeggen. Veel plezier aankomend carnavalsseizoen en 
maak er een mooi jaar van, waar we met z’n allen en zeker Prins Gigant tevreden op 
terug kunnen kijken.

Met carnavaleske groet,

Alex Houtveen

President der Puupenkoppen

Weerbaartelen.nl 
Specialist in:  

-Bodem Balans Analyse 
-Bokashi (=gefermenteerde organische stof) NIEUW 
-Miramag Calcium & magnesium 
-Wormenhumus & mengsels op maat 
-Plantsap analyses + Advies  
-Bladmeststoffen & EM 

 

Ik werk samen met Wim en John van den Hengel 
 
Bel voor een vrijblijvende afspraak 
Eddo de Veer 06-23118825         info@weerbaartelen.nl  



8 9

‘‘Ontdek Achterveld’’

met De Puupenkoppen!

Sprookjes bestaan!
Beste Puupen en Puupinnen,

Op een avond zaten 3 mannen aan de 
keukentafel, ze waren de avond ervoor bij een 
carnavalsavond van de dansclub geweest. Ze 
bedachten dat er toch ook in Achterveld wel 
een carnavalsvereniging moest komen. 

De broer van opa zat bij de 
carnavalsvereniging in Barneveld en opa moest 
tijdens het carnavalsweekend al het werk van 
zijn broer doen en vond dit maar niks. Waarom 
geen carnavalsvereniging in Achterveld? 

En nu, 46 jaar later, sta ik Prins Gigant voor 1 
van de oprichters van de vereniging, mijn opa!

In het dagelijks leven heet ik Ronnie de Vette en zit sinds 2011 bij de raad van elf. 
Samen met mijn adjudanten Knabbel (Hase v/d Vosse) en Babbel (Marcel Scholtus) 
en onze dames Gieneke, Marjon en Marjolein hebben wij er super veel zin in, om dit 
jaar voor te gaan in een GIGANTisch mooi carnaval!

Dit jaar is het thema: “Sprookjes Bestaan!” Een thema dat kan zorgen voor veel 
verrassingen en plezier want dit seizoen gáán sprookjes bestaan.

Ik wil vast alle vrijwilligers bedanken die samen met ons dit sprookjesachtige seizoen 
tot een succes gaan brengen!

Ik wens alle wagenbouwers, loopgroepen en kinderen veel succes met het bouwen 
van hun sprookjes en ga jullie creaties zien tijdens de grootste en mooiste optocht 
boven de rivieren!

Alaaf,

Prins Gigant

Carnaval is een sprookje
Bij de Arkel is het een feest om te eten!

	

	

leverancier

van de 

krentenpuup
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Kloosterbouw

Nieuwbouw   Verbouw
Renovatie   Badkamer

Asschatterweg 54
3831 JW Leusden

Tel.: 0342 - 451 421
Fax: 0342 - 451 938

info@kloosterbouw.nl
www.kloosterbouw.nl

 

                            
 
 
Vlaaienmaaien is boerengolfen over de landerijen, 
langs het bos, over de beek, zoals deze  
boer denkt dat boerengolfen hoort. 
 
Geopend van half mei tot half 
oktober! 
30 december 2015: 
Midwintertoernooi 
(opgave mogelijk t/m 24/12) 
 
www.vlaaienmaaien.nl 
 
Anton van Daatselaar 
Elleboogweg 5 
3784 VH Terschuur 
06-12220660 

 

                            
 
 
Vlaaienmaaien is boerengolfen over de landerijen, 
langs het bos, over de beek, zoals deze  
boer denkt dat boerengolfen hoort. 
 
Geopend van half mei tot half 
oktober! 
28 december 2016: 
Midwintertoernooi 
(opgave mogelijk t/m 24/12 
indien er nog plaats is) 
 
www.vlaaienmaaien.nl 
 
Anton van Daatselaar 
Elleboogweg 5 
3784 VH Terschuur 
06-12220660 

Hoi  Puupenkoppen en Carnavalvierders
 
Ik, Prins Randy van de Puupenkoppen, vond het een heel mooi seizoen. Ik vond het 
mooi dat ik dit jaar Prins mocht zijn samen met mijn twee Adjudanten Marcel en Richard 
en de Raad van Elf.

De zondag na Prinsenbal zijn we na de foto’s maken, met de boot naar de Hooge Narren 
geweest. Het is altijd heel gezellig geweest met de Raad van Elf en de dames.
Mijn thema Carnaval ’n feest vol verrassingen klopte. Want ik kreeg een verrassing. Zo 
mocht ik op vrijdagmorgen, na de sleuteloverdracht, een stukje rijden met een Fendt 828. 
Dat was wel heel mooi.

Vrijdagavond was het een geweldige Carnavalsavond, waar iedereen prachtig verkleed 
was. Een mooie avond waar we weer de Krentenpuup mochten uitreiken.
En natuurlijk de geweldig mooie optocht waar iedereen zo hard aan gewerkt 
heeft. Ik vond het een prachtige ervaring om boven op de Carnavalswagen van de 
Puupenkoppen te staan.

Ik wil de dansmariekes bedanken voor de geweldige inzet van alle dansjes die wij 
mochten zien. De raad van Elf bedankt en natuurlijk ook de Dames van de Raadsleden 
die ons iedere keer weer bij stonden. Verder wil ik onze hofkapel Eentje Tussedeur 
bedanken en de vele vrijwilligers die heel veel werk hebben verricht (wat niet iedereen 
ziet). Het bestuur van de Puupenkoppen bedankt voor het vertrouwen.

Namens Prins Randy
Adjudanten Richard Ernsten en Marcel Scholtus

Bedanken wij alle Carnavalsvierders voor de geweldige inzet van iedereen,
Het is voor mij een geweldige belevenis geweest.
 
RANDY  STAPELBROEK  
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MANEGE de MALLEJAN 
’t Jannendorp 1 

 

 
F.N.R.S     4 Sterrenmanege 

Veiligheidscertificaat en Aeqor erkend opleidingsbedrijf 
 

Paard-en Ponyrijles –  Springen – Carrousel – Wedstrijden 
Ponykampen – Cursussen – Groepsaccommodatie – Vergaderruimte 

Verjaardags – en Kinderfeestjes met pony’s 
 

www.manegedemallejan.nl!
06!54783033"

Willem en Marjorie de Greef-Verhoef 

Wat een gezellige en geslaagde avond was het de vorige keer
bij het verrassingsfeest, al zeggen wij het zelf.

Daarom op zaterdag 21 januari 2017 gaan we weer een gezellige avond van maken.
Dit keer doen we het samen met Plork en de aannemers. 

Ook komt zanger Adri langs. 
En niet te vergeten Ééntje tussedeur en de Turfstampers.

Samen met jullie wordt het vast gezellig!
Hopelijk zien we jullie dan!

Kaart verkoop op vrijdag avond 6 januari voor leden. 
Vanaf 21.00 tot 23.00 uur bij Café- Bar Buitenlust.
(vergeet niet € 2,50 mee te nemen voor je kaartje).

Daarna kunnen leden en niet leden de kaarten op halen bij Dogsport  
mits de kaarten verkrijgbaar zijn. 

Vanaf 14 t/m 21 januari.

Aangesloten bij de Manege & Ruiterbond
Veiligheidscertificaat en Aeqor erkend opleidingsbedrijf

Paard- en Ponyrijles - Springen - Carrousel - Westrijden - Track
Ponykampen - Cursussen - Groepsaccommodatie - Vergaderruimte

Verjaardags - en Kinderfeestjes met pony’s

www.manegedemallejan.nl
06 54 78 30 33

Willem en Marjoie de Greef-Verhoef
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Prins en Adjudanten met raad van Elf. Vlnr:
Alex Craenen, Dennis van Middelaar, Randy Stapelbroek, John van den Hengel, Peter Bokkers,
Adjudant Knabbel, Prins Gigant, Adjudant Babbel, Ron Tolboom, Jos Traa, Richard van den Berg,
Richard Ernsten, Alex Houtveen

Prins en Adjudanten met de Dames van de raad. Vlnr: Jolanda Houtveen, Jonneke Scholtus,
Ellie Hak, Marion van de Vosse, Adjudant Knabbel, Gieneke de Vette, Prins Gigant, Adjudant Babbel, 
Marjolein Schimmel, Daphne van den Berg, Marian Ernsten, Patricia Heemskerk, Chantal Eggenkamp
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GRAFISCH VORMGEVER
EN DTP’ER

doordoordoordoordoordoordoordoordoordoordoor

WENDY_ESSEN@HOTMAIL.COM
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- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 
- Reparatie en onderhoud van alle merken 
- Expertise en schaderegeling
- Apk-autokeuringen
- Inbouwstation van telefoon,  en navigatiesystemen

De Fliert 1
3791 PV Achterveld
T: 0342-453655
M: 0653397538

W. .D. LV.o.f .v.d. HENGEL
Grondverzet & Sloopwerk

Hessenweg 98 a
Tel. 0342 - 451249

3835 PL Stoutenburg

CHECK

OPENINGSTIJDEN:

ma. gesloten

di. 08.30 - 18.00

wo. 08.30 - 18.00

do. 08.30 - 18.00

vr. 08.30 - 18.00

za. 08.30 - 16.00

M. Hoksbergen •  Hessenweg 313 •  3791 PJ Achter veld •  T 0342 - 45 11 43

www.� etsshop-achterveld.nl

EEN GEZELLIGE CARNAVAL !!

Uw tweewielerspecialist!

WIJ WENSEN U 

Hallo allemaal, ik ben Richard van den Berg en sinds dit 
jaar nieuw raadslid. Ik ben 35 jaar oud en woon samen 
met mijn vrouw Daphne en twee fantastische kinderen 
in Leusden. In het dagelijks leven ben ik Projectleider bij 
Lomans in Amersfoort en hou mij grotendeels bezig met 
de brandveiligheid van gebouwen. Buiten mijn werk hou ik 
ervan om de vrijdagavond door te brengen op het voetbalveld, waar ik 
met een vriendenteam meedoe aan de 35+ competitie.
 
Al vele jaren ben ik met carnaval in Achterveld te vinden om te genieten van het 
feest. Nadat ik werd aangesproken of ik bij de Raad wilde, begon het toch enorm te 
kriebelen. Die kans heb ik dan ook gepakt en wil op deze manier ook mijn bijdrage 
leveren aan alle festiviteiten die de Puupenkoppen organiseren. Tijdens de eerste 
vergadering kreeg ik nog beter een indruk dat het om veel meer gaat dan alleen 
carnaval en dat er samen iets moois van kunnen maken. Ik heb er zin, ik hoop jullie 
ook!

Even voorstellen.
Muziekvereniging 

Door Wilskracht Sterk 
 

Volgens Prins Gigant (hoe komt hij aan zijn naam?) 
bestaan sprookjes echt! Het is zeker zo dat de sfeer 
tijdens carnaval bijna een sprookje is. Elk jaar komen 
wel sprookjesfiguren voorbij in de optocht en de 
feestavonden. 
 
Eentje Tussedeur staat zeker weer klaar om Prins 
Gigant en zijn gevolg te begeleiden tijdens het 
sfeervolle feest. Die muzikanten houden wel van een 
spannend verhaal om de 5 dagen door te komen! 
 
De marsband zal het sprookje volledig maken tijdens 
de optocht. Misschien spelen wij dan geen 
sprookjesmuziek, maar vooraan de optocht staan is al 
een mooi verhaal op zich. 
 

Wij wensen heel Achterveld een 
fantastisch carnavalsfeest toe met 
natuurlijk de nodige verrassingen! 
 
Altijd al een instrument willen bespelen 
en lid willen worden van een gezellige en 
actieve vereniging?  
Dat kan! Meer informatie:  
website: www.dwsachterveld.nl  
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Zaterdag

Zondag

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Zaterdag

Zondag

Dinsdag

21 januari 2017
Ons Gebouw
Aanvang 21:00 uur

19 februari 2017
Bar-Café Buitenlust
Aanvang 14:00 uur

24 februari 2017
100 Gram Gebouw
Aanvang 11:11 uur 

24 februari 2017
100 Gram Gebouw
Aanvang 21:00 uur

25 februari 2017
De Moespot
Aanvang 14:00 uur

25 februari 2017
Koffiekamer
Aanvang 20:30 uur

26 februari 2017
Opstellen bij De Vor
vanaf 11:00 uur

28 februari 2017
De Hessenkar
Aanvang 23:11 uur

Verrassingsfeest
(zaal open 20:00 uur)

Krasse Knarrenbal
(zaal open 13:30 uur)

Sleuteluitreiking

Groot Carnaval
(zaal open 20:30 uur)

Kindercarnaval
(zaal open 13:30 uur)

PK-Party
(zaal open 20:00 uur)

Grote Optocht

Afschoppen

Niet leden € 12,50*
Leden € 2,50

Entree gratis

Entree gratis

Niet leden € 15,00**
Leden € 2,50

Entree € 2,00
einde: 16:00 uur

Entree € 3,50
incl. 1 consuptie
einde: 00:00 uur

Start: 13:00 uur

Bij bezoek aan Verrassingsfeest en Groot Carnaval,
legitimatie en polsbandjes verplicht.

c .v.  De Puupenkoppen
carnavalsprogramma 2017

CARNAVAL	in	PUUPENKOPPENLAND	
wordt	pas	echt	een		feest	als	u	bij:	

De	Feestwinkel	van	Achterveld	bent	geweest…!	
	

	

Verhuur	en	Verkoop	van	Feestkleding		in	vele	soorten	thema’s	
Ook	kunt	u	hier	terecht	voor	Geboorteborden,	trouwborden,	Abraham	en	
Sarahpoppen.	
	

Verkoop	van	allerlei	accessoires,	schmink,	pruiken,	slingers,	(helium)ballonnen	
en	fopartikelen…	
	
Voor	de	carnaval	aangepaste	openingstijden	vanaf	10	uur….	Zie	website	
	
Openingstijden:	
Maandag					van:	13.00	t/m	17.30	
Woensdag		van:		13.00	t/m	17.30	
Dinsdag								van:	GESLOTEN	
Donderdag	van:		13.00	t/m	17.30					’s	Avonds	van	19.30	t/m	21.00	uur		
Vrijdag										van:	13.00	t/m	17.30			’s	Avonds	van	19.30	t/m	21.00	uur	
Zaterdag						van:	10.00	t/m	16.00		
	
	

CHECK	ONZE	NIEUWE	WEBSITE….	
WWW.FEESTWINKELACHTERVELD.NL!!!	

	
Hessenweg	230		Achterveld		0342-452974	

info@luzakostuumverhuur.nl	
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ACHTERVELD 
 

 
Voor al uw werk vanuit uw kelder tot op uw dak 

 
•   Nieuwbouw, verbouw & renovatie 

•   Kozijnen,ramen en deuren 

•   Trappen maken via computer gestuurde machine 

•   Nieuw Kunststofkozijnen Schűco 

•   Onze showroom is op afspraak te bezoeken 

 
 info@bouwbedrijfhak.nl 

www.bouwbedrijfhak.nl 
 

Erik Hak  06-29060560 
Toon Hak 06-20148118 

romotion MEDIA 
ONTWERP  |  COMMUNICATIE  |  DRUKWERK 

www.romotion.nl

Logo met www_studio nieuw logo  10-01-14  11:24  Pagina 1

 
 

     Visspecialist Jan Muijs en Zn. 
     Bij de roskam in achterveld 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur 
 Voor al uw verse, gebakken of  
 Gerookte vis……… 
 Voor bestellingen: 0653622995 

Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur
Voor al uw verse, gebakken of gerookte vis

Voor bestellingen: 06 51 66 40 86
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INSTALLATIEBEDRIJF  
VAN RUITENBEEK

 
Uw vakman voor al uw:
- gas- en waterleiding
- dakwerk
- sanitair
- centrale verwarming

Verjaagde Ruiterweg 19 
 
3791 VE Achterveld

Tel: 0342 - 451281 

Mobiel: 06 - 5336 9792

Van de optochtcommissie.

Op het moment dat ik dit schrijf zit ik bij te komen van een ontzettend gezellig
Prinsenbal van gisteravond. Eergisteren was het dus de 11e van de 11e  en dat 
betekent voor een carnavalsdorp als Achterveld maar één ding: het carnavalsseiz-
oen is weer begonnen!! Harten gaan sneller kloppen,  hoofden gaan op hol en 
groepen komen weer samen. 
En met z’n allen samen is carnaval in Puupenkoppenland al jaren een groot feest 
wat tot in de puntjes is geregeld. Dit is iets waar we best trots op mogen zijn. En om 
dan in de media te zien dat onze optocht in de top 5 mooiste optochten boven de 
rivieren staat is gewoon gaaf! 
De komende maanden zullen weer koud en guur worden maar vooral ook gezellig. 
Want wat is er nou mooier dan met jouw carnavalsgroep een wagen te bouwen? 
Met z’n allen een kar bouwen die nét nog weer mooier is dan die van afgelopen jaar, 
nog nét wat strakker is of precies aansluit bij de actualiteiten. Niet alleen de bouw-
ers van een kar maar ook de individuelen of groepen zonder kar gaan hard aan 
de slag. Alles wordt ingezet om met de felbegeerde eerste prijs naar huis te gaan. 
Dit jaar zal er nog een nieuwe prijs worden uitgereikt. Een jury zal de aankleding 
van het parcours gaan beoordelen. Het huis, het blok of de straat met de mooiste 
versiering zal in de prijzen vallen. Met deze versierde straten wordt de optocht nog 
mooier dan hij al is. Het thema van dit jaar “Sprookjes bestaan” geeft ontelbaar veel 
ideeën om Prins Gigant en zijn adjudanten en alle duizenden toeschouwers versteld 
te doen staan van de prachtige wagens en overige creaties. 

De optochtcommissie zet samen met de vele vrijwilligers alles op alles om er een 
groot succes van te maken. De gemeente Leusden is erg bereidwillig en is trots op 
de manier waarop wij de optocht organiseren. In de afgelopen maanden van voor-
bereiding hebben we grote vooruitgang geboekt en zijn er mooie afspraken gemaakt 
met gemeente  politie en de carnavalsvereniging. Om alles in goede banen te leiden 
krijgen alle deelnemende groepen een boekje met de spelregels, handige tips en 
belangrijke informatie. De spelregels zijn niet heel lastig dus we vragen iedereen om 
mee te doen. Wij kijken uit naar een
GIGANTisch mooie en vooral gezellige optocht.

Namens de optochtcommissie en de 41 vrijwilligers  
Bedankt voor de gezelligheid en tot 26 februari!
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Carnavalsoptocht 2011!!!

De algemene ledenvergadering van de Puupenkoppen is nog maar net achter de rug en 

de optochtcommissie wordt al benaderd door de redactie van dit blad om een stukje te 

schrijven. Alleen het motto is bekend: Het spoor bijster!!?? Prinsenbal moet nog komen 

dus het is nog niet publiekelijk bekend wie de nieuwe Prins en adjudant(en) worden van 

Puupenkoppenland. Er is nog geen vergunning verleend voor de optocht. De route is nog niet 

bekend. Hoe en wat met betrekking tot de verzekering van de optocht moet nog uitgezocht 

worden.
Waar moet je het dan over hebben in zo’n boekje??

Over dingen die wel bekend zijn??  Maar ja, dat weten we allemaal al, de datum van de 

optocht, ja dat is op 6 maart 2011. Dat de optocht om 13.00 uur start, of moeten we het 

weer hebben over het alcoholgebruik van de deelnemers tijdens de optocht?? 

Dat is toch ook al lang bekend voor iedereen.

Waar we wel eens over mogen denken met z’n allen als toeschouwers, deelnemers of 

bouwers is dat we wat meer respect voor elkaar hebben. Al die mensen die gebouwd hebben, 

van groot tot klein, zowel de groepen als individuen hebben veel tijd en soms veel geld 

gestoken om hun creatieve hersenspinsels te vertalen in een mooie praalwagen of in een 

origineel pak of mooie kar etc etc. En natuurlijk is carnaval een feest van lol en geintjes 

uithalen, maar… doe dat wel met respect. Verniel elkaars creatie niet. 

Dus als je al een geintje uithaalt met iemand anders of met een andere groep, doe dat dan 

met “respect”. Hierdoor kan het feest alleen maar leuker en mooier worden.

Al met al nog een leuk stukje op papier gekregen voor het carnavalsboekje. Ondertussen 

zijn Prins en Adjudant bekend en willen wij van de optochtcommissie Prins Foetsie en 

Adjudant Pleite (en hun gevolg + dansmariekes) een heel mooie optocht toewensen. 

Een optocht die is gemaakt door en voor Puupenkoppen. 

En ja, omdat nog niet alles bekend is over de optocht kun je regelmatig even op de website 

van de Puupenkoppen kijken onder het knopje “optocht”. Als daar niet de gewenste 

informatie staat kun je altijd nog een mailtje sturen naar optochtachterveld@gmail.com om 

je vraag te stellen.

Rest ons nog alle vrijwilligers te bedanken die meehelpen om deze optocht mogelijk 

te maken, denk aan: verkeersbordenplaatsers, broodjessmeerders, politie, EHBO, 

verkeersregelaars, DWS, juryleden, optochtbegeleiders, wagenkeurders etc etc

Kortom, we hopen dat we samen, deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers met zijn allen 

weer een hele mooie optocht aan Puupenkoppenland kunnen laten zien, waarin we - in 

tegenstelling tot het motto - heel goed weten op welk spoor we zitten. 

Dan houden we het nog lang leuk in Achterveld.

Een fijne optocht allemaal.

De Optochtcommisssie
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Wij feliciteren de Puupenkoppen met hun 44-jarig jubileum! 
 

Voor iedere bouw- of verbouwklus, 
 

Guus & Henk bellen dus! 
 
Timmerbedrijf H. van Rijnsoever 
Kerkdijk 26 
3791 VL Achterveld 
0342-451515  06-27053915 
 
Bouw-en Aannemersbedrijf Guus Horst 
Klettersteeg 3 
3791 PA Achterveld 
0342-451306  06-52038134 
Voor nieuwbouw-verbouw-uitbouw-onderhoud 
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 Voor iedere bouw- of verbouwklus,

  Guus & Henk bellen dus!

   Timmerbedrijf H. van Rijnsoever
   Kerkdijk 26
   3791 VL Achterveld
   0342-451515  06-27053915

   Bouw-en Aannemersbedrijf Guus Horst
   Klettersteeg 3
   3791 PA Achterveld
   0342-451306  06-52038134
   www.guushorst.nl

 

De Sleuteluitreiking
Voorafgaand aan het carnavalsweekend vindt de

 sleuteluitreiking plaats.
Dit wil zeggen dat de sleutel van de gemeente Leusden uit handen

wordt gegeven aan de Prins zodat hij en zijn gevolg het de
aankomende vijf dagen voor het zeggen hebben in Puupenkoppenland.

Hiervoor reist een bestuurder van de Gemeente Leusden af naar
Puupenkoppenland waar hij de gemeentesleutel uit handen zal geven.

Deze gezellige start van het carnavalsweekend vindt plaats in het 
100 Gram Gebouw rond de klok van 11:11 uur. 

Kom allen kijken om dit belangrijke moment mee te maken.

Vrijdag 24 februari 2017
100 Gram Gebouw

Entree Gratis

Bestuur vlnr:
Alex Houtveen, Dave van de Beek, John Tijmensen, Ben Houtveen, Jos Traa

Voor: Chantal Eggenkamp
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600 gram Mihoen 
met 4 gegrilde 

drumsticks 

1kilo Borrelhapjes

voor:

van 11,- voor:

8,95

8,95

Partyschotel 
30 kiphapjes voor in de 

magnetron 

600 gram bami 
met 2 kiploempia's 

van 9,95 voor

voor:

8,95

8,95

SPECIAAL VOOR 
ACHTERVELD

Kippie Leusden - Winkelcentrum Hamershof
’t Plein 31 - 3831 CR Leusden - Tel. 033-7370192
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur - Vrijdag is koopavond tot 21.00 uur.
Op koopzondagen gesloten.    

Voor meer informatie:

www.kippie.nlgeldig van 20 februari 2017 t/m 4 maart 2017

LIKE KIPPIE LEUSDEN & WIN DE LEKKERSTE PRIJZEN

ACTIE

Er waren eens...
… zeven dansdwergen.

Ze trainden het hele jaar heel hard om met carnaval een mooi optreden neer te zetten.

In januari stapten ze in hun koets om mee te doen aan een dansbal, en ze kwamen met 
vele prijzen thuis.

Ze hadden een lang, leuk en sprookjesachtig carnaval samen met de Prins, zijn gevolg en 
alle Puupen en Puupinnen.

En ze feestten nog lang en gelukkig!

Dag hoor!

Estelle, Isa, Celia, Delana, Amanda, Anouk en Marissa

Vlnr: Marissa, Amanda, Isa, Estelle, Celia, Delana, Estelle
Begeleidsters: Jonneke Scholtus en Patricia Heemskerk (in kiel)

Loodgieterswerk    Badkamers    Verbouwingen

www.evanbeekhoven.nl
0612359552       Achterveld
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A.A. van Daatselaar
Hessenweg 180
Achterveld
tel.: 0342 - 451227

Voor Radio en T.V.
Elektrische apparaten
Gastoestellen

Reparatie van

Tot 31 januari 2013 draaien wij alles door...!

wit- en bruingoed

Fa. J. Coenen

HESSENWEG 311 
ACHTERVELD

OPTIEK
UURWERKEN

GOUD EN ZILVER

 

 

 

Achterveldseweg 33
3772 NA Barneveld
Tel: 0342-422657
Glindhorst 36
3794NJ De Glind
Tel: 06-25015377

Voor al uw timmerwerk
*Onderhoud en renovatiewerk
*Nieuwbouw
*Verbouwingen
*Machinaal Timmerwerk 

v.o.f. Aannemersbedrijf  
Zwanenburg Kaartverkoop leden 2017!

Let op allemaal: dit jaar zal de kaartverkoop anders verlopen dan wat jullie van ons 
gewend zijn!

Zoals al in de brief vermeld, die bij jullie ledenpassen zat, zal de kaartverkoop dit jaar 
centraal verlopen.

Op vrijdagavond 6 januari 2017 zal bij Café-Bar Buitenlust een centraal uitgiftepunt 
zijn voor de toegangskaarten voor zowel het Verrassingfeest als Groot Carnaval.

Iedereen kan – gewapend met zijn of haar ledenpas – dan in de voorverkoop kaarten 
halen. Na deze avond zijn de kaarten ook nog verkrijgbaar bij Dogsport, maar dan 
staan ze wel in de vrije verkoop, dus op = op!
De data van de vrije verkoop staan elders in dit boekje vermeld.

Wij zouden het fijn vinden als iedereen zoveel mogelijk gepast zou kunnen betalen (de 
€ 2,50 kaartbijdrage) zodat onze penningmeester niet heel veel wisselgeld hoeft mee 
te nemen.

Tussen 20.00 en 23.00 uur zijn wij aanwezig!

Dan nog meer nieuws: ook elders in dit boekje wordt dit reeds vernoemd!

Omdat wij toch van mening zijn dat carnaval voor iedereen is, gaan wij dit jaar werken 
met het principe: 18-, toch erin.
Ook voor ons iets nieuws, maar we gaan het proberen!

De meesten van jullie kennen dit wel, in Hoogland o.a. wordt dit ook toegepast.

Op deze avond van de kaartverkoop, worden ook speciale pasjes uitgegeven aan 
16/17 jarigen waarmee zij naar binnen kunnen. Ook dan moet er overigens een kaart 
gehaald worden op deze avond. Deze jongeren kunnen dan op vertoon van de toe-
gangskaart, het 18- pasje en hun ID toch naar binnen. 
Hoe dit verder werkt (voorwaarden en sancties) 
staan ergens anders in dit boekje uitgebreid
vermeld.
VOOR DEZE JONGEREN GELDT: ALLEEN
OP 6 januari 2017 KUNNEN PASJES EN
TOEGANGSKAARTEN WORDEN VERKREGEN!!!

Tot ziens allemaal op 6 januari.
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0342 461 005
info@arrotentverhuur.nl
www.arrotentverhuur.nl

ARRO Tenten en Party Verhuur B.V. | Hessenweg 196 | 3791PN Achterveld

Kijk op onze website voor meer mogelijkheden!

Pagodetent huren?

Alu-tent huren?

Feest, trouwerij, barbecue     
of  gewoon iets te vieren...

0342 461 005
info@arrotentverhuur.nl
www.arrotentverhuur.nl

ARRO Tenten en Party Verhuur B.V. | Hessenweg 196 | 3791PN Achterveld

Kijk op onze website voor meer mogelijkheden!

Pagodetent huren?

Alu-tent huren?

Feest, trouwerij, barbecue     
of  gewoon iets te vieren...

0342 461 005
info@arrotentverhuur.nl
www.arrotentverhuur.nl

ARRO Tenten en Party Verhuur B.V. | Hessenweg 196 | 3791PN Achterveld

Kijk op onze website voor meer mogelijkheden!

Pagodetent huren?

Alu-tent huren?

Feest, trouwerij, barbecue     
of  gewoon iets te vieren...

0342 461 005
info@arrotentverhuur.nl
www.arrotentverhuur.nl

ARRO Tenten en Party Verhuur B.V. | Hessenweg 196 | 3791PN Achterveld

Kijk op onze website voor meer mogelijkheden!

Pagodetent huren?

Alu-tent huren?

Feest, trouwerij, barbecue     
of  gewoon iets te vieren...

Hoevelakenseweg 152 | 3784 WK Terschuur

Straat en gevelversiering

Puupenkoppenland is hét carnavalsdorp boven de rivieren. Dit willen wij graag uiten 
door meer versierde straten gedurende het carnavalsweekend. De optochtcommissie 
van de Puupenkoppen roept alle straten, buurten, verenigingen en vriendengroepen op 
gedurende carnaval de straten te versieren. Het versieren van de straat met Puupen-
koppenvlaggen, vlaggetjeslijnen en andere originele creaties creëert een gevoel van 
gezelligheid, saamhorigheid en zorgt vooral voor een feestelijke sfeer!

Om dit alles een extra stimulans te geven zal er ook een prijs aan worden toegekend. 
De optochtcommissie zal de straten van de optochtroute beoordelen en deze belonen 
met een prachtige prijs.

Iedereen in Achterveld kan mee doen met het versieren en het hoeft ook helemaal niet 
veel te kosten! Wij zien jullie prachtige creaties met veel belangstelling tegemoet.
Let wel op dat de creaties langs de optocht route niet in de weg staan voor de prachtige 
praalwagens.

Met vriendelijke groet,

Carnavalsvereniging de Puupenkoppen
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Hessenweg 188
3791 PN Achterveld
tel. 0342 45 24 68
fax 0342 45 01 34
info@brouwer-wpi.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.30 uur
maandag gesloten
zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur
Koopavond op afspraak

WWW.BROUWER-WPI .NL

TOTAALCONCEPT 
VOOR WONEN EN WERKEN

Twynstra Gudde (B1) Amersfoort Amant Woudenberg Spedo Business papers Amersfoort KNCV Den Haag

Gezocht: 
NIEUWE RAADSLEDEN 

Ben jij: 

- handig (of iets minder handig) 

- gezellig/gezelschapsmens 

- sociaal 

- ben je een regelaar / organisator, 

en ben jij in het bezit van: 

 handjes (om te wapperen); 

o voetjes (van de vloer); 

 een leuke Babbel (geen Adj.) 

 

Of verveel je je: 

- in de wintermaanden 

- tijdens carnaval 

- in het algemeen 

 

en heb je zin om: 

- te helpen een carnavalswagen te bouwen 

- te helpen tijdens onze evenementen 

- een feestje te vieren 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou!   Maar let wel:  

Vrijwillig is niet Vrijblijvend !! 

 

Voor informatie kun je contact opnemen met elk Raadslid die je voor de voeten loopt of 
die je toevallig tegenkomt!  

Ben je niet zo gelukkig dat je er een treft, dan kun je altijd een mailtje sturen aan: 
secretariaat@puupenkoppen.nl en dan wordt er contact met jou opgenomen. 
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eten bij

DIRKKOM
Tijdens de carnaval 
in cafe de hessenkar!
De Biezenkamp 4a
3831 JA Leusden

T: 033-3034323
www.etenbijdirk.nl

Di - Za:
Zondag:

1000 - 2100
1200 - 2100

Het woord aan de voorzitter van de optochtjury
Na de optocht in februari 2016 waren we erg tevreden over de aangepaste criteria die werden 
gehanteerd tijdens de beoordeling. Daar gaan we dan ook zeker mee door in 2017. Het doel 
van de nieuwe criteria is de kwaliteit van de Optocht nog verder te verhogen en het uitdelen 
van de prijzen goed aan te laten sluiten bij de waardering van het publiek. 

De jurering wordt gedaan door een groep van ervaren en enthousiaste juryleden. Direct nadat 
de optocht is ontbonden moeten alle juryrapporten worden verwerkt. De prijswinnaars moeten 
in de juiste volgorde op een overzichtelijk formulier worden genoteerd, zodat de Prins z.s.m. na 
de optocht de prijsuitreiking kan starten. Dat is elk jaar weer een race tegen de klok!

Hieronder de categorieën waarin kan worden ingeschreven en de te behalen prijzen:

De wisselbeker zal worden uitgereikt aan de deelnemers met de hoogste jurywaardering, 
ongeacht de categorie, deze gaat niet meer automatisch naar de winnaars van Belegen met 
wagen. Dat zal o.a. De Rappetappers, Zotte Zusjes, etc. zeker motiveren om extra mooie 
creaties te maken, denk ik!

Net als voorgaande jaren zijn er ook de volgende prijzen uit te reiken: Actualiteits-, Motto-, 
Originaliteits-, Aanmoedigings- en Pechprijs.

De Publieksprijs wordt georganiseerd door het Bestuur.
Natuurlijk gaat het jullie om het meedoen en ook de lol tijdens de voorbereidingen, maar de 
jury zal altijd haar taak serieus uitvoeren en de prijzen eerlijk verdelen. De punten, van 1 t/m 10 
worden toegekend op basis van de volgende criteria:

- Carnavaleske kleding en schmink;
- Carnavaleske wagen;
- Presentatie van personen, samenhang met wagen, interactie met publiek, + / - punten bij    
  gebruik van muziek;
- Voldoen aan het Motto van het betreffende jaar; 
- Technische Complexiteit (alleen bij de wagens).

Hierbij roepen wij u allen op tijdig in te schrijven via de website van de Puupenkoppen. 
Iedereen veel lol tijdens carnaval gewenst en we zijn benieuwd of sprookjes bestaan!

Alaaf, Alaaf, Alaaf!
Albert Wouters, a.wouters@vandrie.nl

Het	woord	aan	de	voorzitter	van	de	optochtjury	

Na	de	optocht	in	februari	2016	waren	we	erg	tevreden	over	de	aangepaste	criteria	die	
werden	gehanteerd	tijdens	de	beoordeling.	Daar	gaan	we	dan	ook	zeker	mee	door	in	2017.	
Het	doel	van	de	nieuwe	criteria	is	de	kwaliteit	van	de	Optocht	nog	verder	te	verhogen	en	het	
uitdelen	van	de	prijzen	goed	aan	te	laten	sluiten	bij	de	waardering	van	het	publiek.		

De	jurering	wordt	gedaan	door	een	groep	van	ervaren	en	enthousiaste	juryleden.	Direct	
nadat	de	optocht	is	ontbonden	moeten	alle	juryrapporten	worden	verwerkt.	De	
prijswinnaars	moeten	in	de	juiste	volgorde	op	een	overzichtelijk	formulier	worden	
genoteerd,	zodat	de	Prins	z.s.m.	na	de	optocht	de	prijsuitreiking	kan	starten.	Dat	is	elk	jaar	
weer	een	race	tegen	de	klok!	

Hieronder	de	categorieën	waarin	kan	worden	ingeschreven	en	de	te	behalen	prijzen:	

	 	 Aantal	prijzen	
in	2017	

	JONG	(t/m	14	jaar)	
met	wagen	 3	

zonder	wagen	 4	

	JONG	BELEGEN	(15	t/m	21	
jaar)	

met	wagen	 3	

zonder	wagen	 1	

	 met		wagen	 6	

BELEGEN	 zonder	wagen	 3	

100%	ladies	met	wagen	 3	

	Totaal	 	 23	

	

De	wisselbeker	zal	worden	uitgereikt	aan	de	deelnemers	met	de	hoogste	jurywaardering,	ongeacht	
de	categorie,	deze	gaat	niet	meer	automatisch	naar	de	winnaars	van	Belegen	met	wagen.	Dat	zal	o.a.	
De	Rappetappers,	Zotte	Zusjes,	etc.	zeker	motiveren	om	extra	mooie	creaties	te	maken,	denk	ik!	

Net	als	voorgaande	jaren	zijn	er	ook	de	volgende	prijzen	uit	te	reiken:	Actualiteits-,	Motto-,	
Originaliteits-,	Aanmoedigings-	en	Pechprijs.	

De	Publieksprijs	wordt	georganiseerd	door	het	Bestuur.	

Natuurlijk	gaat	het	jullie	om	het	meedoen	en	ook	de	lol	tijdens	de	voorbereidingen,	maar	de	jury	zal	
altijd	haar	taak	serieus	uitvoeren	en	de	prijzen	eerlijk	verdelen.	De	punten,	van	1	t/m	10	worden	
toegekend	op	basis	van	de	volgende	criteria:	

- Carnavaleske	kleding	en	schmink;	
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MECHANGROEP.NL

MECHANGR-5068.indd   1 27-11-15   15:13

Welkom bij Mechan Groep!

Al vele jaren is de Hessenweg 164 het startpunt voor de jaarlijkse carnavalsoptocht van ‘De Puupenkoppen’. 

Daar heet Mechan Groep u van harte welkom. Niet alleen op zondag 26 februari 2017 voor de start van de 

grote carnavalsoptocht, maar ook op andere dagen, voor een bezoek aan het unieke AGCO Experience 

Centre. Hier stapt u in de wereld van Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Challenger en Fella. Als importeur 

van deze beroemde merken is Mechan Groep al meer dan 50 jaar toonaangevend in de agrarische sector, 

tuin- en parkbranche en industrie. 

Kijk voor meer informatie over onze merken op mechangroep.nl.

Krasse Knarrenbal 2017
Wij willen ook dit jaar weer het krasse knarrenbal houden en wel op zondag
19 februari 2017.
Het is al jaren de leukste activiteit van de carnaval, waar jong en oud genieten van 
sketches, dans en zang. Dit alles onder genot van een hapje en drankje.
Alle 55 plussers uit achterveld en omgeving zijn om 14.00 uur van harte welkom in de 
zaal van café/bar Buitenlust.

We hopen jullie in grote getalen te zien op 19 februari. 

Tot ziens op krasse knarrenbal. 

Wie:  elke 55 jarige en ouder.
Wanneer: zondag 19 februari 2017
Aanvang: 14 uur zaal open om 13.30 uur.
Locatie: cafe/bar Buitenlust 
Toegang is gratis.
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De Pilspiraten
Beste dorpsgenoten,

Carnaval 2017 gaat een bijzonder jaar worden voor de PilsPiraten. De afgelopen jaren waren wij de ‘’concur-
rentie’’ vaak voortdurend te slim af waardoor de prijzen bijna niet meer aan te slepen waren. Maar dit staat 
in schril contrast met wat wij dit jaar gaan beleven, namelijk: Ons grote voorbeeld Ronnie is de nieuwe trotse 
Prins van Puupenkoppenland! 
Ronnie de Vette, die altijd al een soort held voor ons is geweest, heeft dit jaar het hoogst haalbare bereikt wat 
een Achtervelder in zijn leven kan bereiken en daar zijn wij als PilsPiraten bijzonder trots op.

Om jullie wat meer te kunnen vertellen over onze gigantische prins willen wij jullie graag meenemen in het 
verleden van Ronnie. Het begon vroeger allemaal al op de plaatselijke voetbalvereniging in Achterveld. Op 
jonge leeftijd was Ronnie ook hier al een imposante verschijning. Zodra de tegenstanders het sportpark 
opkwamen zag je de schrik al in hun ogen en stonden wij vaak al 1-0 voor. Echter werd er nooit geloofd dat 
Ronnie net zo oud als ons was. Het was dan ook niet voor niets dat de scheids hem vaak van het veld wilde 
sturen omdat het met Ronnie erbij geen eerlijke strijd zou zijn. Nu zien jullie natuurlijk een gigantische slager 
voor je die iedereen onderuit zaagde, maar eigenlijk is het tegendeel waar. Ronnie is een zachtaardige en 
gevoelige jongen die niemand pijn zal doen. Zodra de keeper van de tegenstander de bal door de lucht naar 
voren schoot was SV Achterveld onverslaanbaar met de gigantische Ronnie in de verdediging. Maar in plaats 
van dat Ronnie die bal een beuk gaf met zijn hoofd, liet hij de bal liever op zijn rug vallen. En zelfs nu torende 
hij nog boven zijn tegenstanders uit, indrukwekkend! 

De zachtaardigheid van Ronnie zien wij ook terug in onze tienerjaren. Ronnie was altijd het vaderfiguur in 
onze keet en dat kwam niet alleen door zijn lengte. Ronnie zorgde er altijd voor dat de keet voorzien was 
van een lekker stukje muziek en een hapje en een drankje. Hoe dat hapje tot stand kwam doet er verder niet 
zoveel toe. Het was iets met een roestige hamer en een frituurpan…
Al snel ging Ronnie bij de Raad waardoor hij minder tijd had ons te helpen met de ‘’eerste-prijs praalwagens’’. 
Maar toch was hij nooit te beroerd om een middagje te komen helpen. Dan was het wel vaak van de wal in de 
sloot, maar hij was er! Ronnie toonde daarnaast ook altijd zijn loyaliteit naar ons door onze carnavalspakken 
te dragen op de dinsdagen van carnaval. Kippenvel!

Zelfs nu onze tienerjaren achter de rug zijn, de meeste een vaste scharrel hebben gevonden en sommige 
zelfs een eigen bedrijf, blijft Ronnie ons grote voorbeeld. Al snel bleek Ronnie vermogend genoeg om een ei-
gen huis te kunnen kopen. Dit terwijl andere PilsPiraten nog moesten overleven op hun studiefinanciering van 
9 tientjes per maand en een boterham met pindakaas. Ja Ronnie had het al snel gigantisch goed voor elkaar. 

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was is Ronnie in 2015 getrouwd met zijn grote jeugdliefde Gieneke. Voor 
ons was dat enerzijds toch wel een kleine verassing want als de vraag op verjaardagen gesteld werd wie de 
eerste in de groep was die ging trouwens was het altijd: Ron-NIE en Gie-NIE! Uiteindelijk was het dus Ronnie 
wel! 
Het was een prachtige bruiloft waarbij niks te gek was. Er werd veel gelachen en mooie en emotionele mo-
menten werden met elkaar gedeeld. Ook werden een aantal van onze favoriete jeugdspelletjes gespeeld wat 
helaas de nodige slachtoffers met zich mee heeft gebracht. De bruiloft was zelfs zo gigantisch dat de cere-
moniemeester in kwestie zich genoodzaakt zag om de, inmiddels in Achterveld wereldberoemde, WC-truc toe 
te passen en hierdoor al om 23:00 uur moest afhaken.

Zoals inmiddels waarschijnlijk wel duidelijk mogen zijn is dat Ronnie ons grote voorbeeld was, is en altijd zal 
blijven. Wij wensen onze gigantische prins dan ook veel succes en plezier komend jaar. 
En voor de ‘’concurrentie’’: Wij zullen niet suggereren dat de Raad corrupt is, maar met onze 1e prijs zit het dit 
jaar wederom dik in orde!

Alaaf!

De PilsPiraten

T 0342 45 31 51 | M 06 12 31 98 10 | info@klussenbedrijfdave.nl

www.klussenbedrijfdave.nl

Klussenbedrijf

Elektra | Installatie | Klus & onderhoud | (Agri) Montage

Klussenbedrijf

Elektra

Elektra | Installatie | Klus & onderhoud | (Agri) Montage
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Beveiligingstechniek

• Inbraak-meldsystemen
• Camera-systemen
• Toegangscontrole
• Brand-meldsystemen
• Telecommunicatie

Veiligheid in vertrouwde handen

Email: info@nba-techniek.nl www.nba-techniek.nl

Postbus 189
3830 AD  Leusden

Tel. (0342) 452 782
Fax (0342) 451 543

NCPNCP
erkenderkend

BORG Beveiligingsbedrijf



40 41

Totaalinstallateur

Wij zijn op zoek naar 
technische professionals

Kijk op www.lomans.nl voor alle vacatures en solliciteer direct. 

•	 Projectcoördinator E
•	 Monteur(s) W

•	 Servicemonteur E Retail
•	 Servicemonteur/technicus E/W

 Astronaut 32   3824 MJ Amersfoort   (033) 750 5400 www.lomans.nl

 

 

 

Aanvang 20.00 uur i.s.m. CV de Puupenkoppen 
                                                     VOORVERKOOP KAARTEN  

                                                             2de KERSTDAG 20.00 UUR 
                                                          Entree € 5,00 p/p 2 kaarten per persoon 

                                                                                                        Toegang vanaf 16 jaar!! 

                                                                                                         

 
 

Zo trots als een pauw
Man, wat was ik trots dat Ronnie de middag van het Prinsenbal kwam vertellen dat hij dit 
jaar Prins van de Puupenkoppen is geworden en ook mooi dat ik dat nog mag meemaken. 
Wie kon dat bedenken toen we in 1971 de Puupenkoppen oprichtten en ik zelf in 1994 
Prins werd. Ik twijfelde toen eerst wel even, want je staat behoorlijk op de voorgrond. Maar 
ik heb er nooit spijt van gehad, het is tenslotte een Erebaan. De Prins moet een voorbeeld 
zijn voor de gemeenschap. Het waren toen heel andere tijden, maar het carnaval blijft een 
belangrijk sociaal gebeuren in Achterveld.

Ik denk dat Ronnie een waardige, nette Prins is. Heel voeger had ie nog niet zoveel met 
carnaval, maar hij werd later tóch actief in het verenigingsleven, het wagenbouwen en de 
Pilspiraten.

Ik snap wel dat hij het thema “Sprookjes Bestaan” 
gekozen heeft: toen hij een jaar of zes, zeven was,
speelde hij in ons feesthok al geregeld Roodkapje en 
stond hij met een hoofddoekje voor ouders en
grootouders te zingen en te vertellen.
En ik was natuurlijk de Boze Wolf: met mijn gebit uit 
jaagde ik hem de stuipen op het lijf (en kon ik oma wel 
opvreten…).

Ronnie is een echte De Vette, maar wel een rustige.
Daar zijn er niet zoveel van … ha, ha. 
Hij ziet er als Prins goed uit: het lijkt wel of 
hij dezelfde kleur cape en steek heeft gekozen als ik
destijds, waarschijnlijk toeval…?

Beste Ronnie, Prins Gigant, ik wens je een mooi jaar 
toe, samen met Gieneke, Knabbel en Babbel en
héél Puupenkoppenland.

Opa Cor
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Trimsalon 
‘Tot in de Haarpuntjes’

De trimsalon is er op gebouwd om 
zowel kleine als grote honden en 

katten te kunnen trimmen.

Eikenlaan 58 | 3831 XH Leusden
033-7115732 | Info@totindehaarpuntjes.nl

www.totindehaarpuntjes.nl

WIJ TRIMMEN GROOTMOEDERS 
BOZE WOLF OF 

UW GELAARSDE KAT

“SPROOKJES BESTAAN”

Achterveld-Leusden
tel. 06-200 546 15

18 min - Tóch erin?
16 of 17 jaar en dan tóch naar onze Carnavalsfeesten ? Dat kan.

Alweer een tijdje zijn er strengere regels voor alcoholbezit. Behalve dat je zelf een boete krijgt, krijgt ook de 
organisator van het feest een boete van méér dan € 1.000,= en bij herhaling is het einde vergunning voor het 
feest. Zover moeten we het niet laten komen.

Als jij – als 16- of 17-jarige - ook vindt dat onze feestjes moeten blijven, dan kun je het volgende doen:
Je schrijft je in als Aankomend Lid “18-min, Tóch er in”. Dat kost je niets. Je gegevens zijn dan bij ons bekend. 
Je krijgt dan een speciale pas die je in combinatie met je ID-kaart en toegangspas aan de deur moet laten 
zien. Die speciale pas en toegangskaart verkopen we op het aangekondigde vóórverkoopmoment. Zonder 
pasje géén toegang onder de 18. 

Er zijn spelregels: We spreken af dat je tot je 18-de geen alcohol drinkt (en/of bezit) op onze feesten. Drink of 
bezit je tóch alcohol op ons feest, dan word je direct uit het feest gezet en heb je één punt te pakken. Ga je 
nóg een keer in de fout, dan is het voorlopig einde verhaal. Je hebt dan één jaar lang, tot en met de volgende 
editie van het feest waar je voor de tweede keer de fout in ging, geen toegang meer tot de Carnavalsfeesten. 
Óók niet als je binnen dat jaar 18 wordt!

Fraude-plegers krijgen ook een waarschuwing. Als niet duidelijk is dat je onder de 18 jaar bent of het fraud-
eren met bandje, stempel of wat dan ook, zorgt ook voor jouw eerste of tweede waarschuwing.

Zo regelen we dat je – als 16-of 17-jarige tóch al naar onze feesten kunt, mooi toch?



In Achterveld zijn nog sprookjesachtige nieuwbouwhuizen te koop! Kijk op de website voor het aanbod

... waar sprookjes 

wél bestaan!
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PK Party op zaterdag 25 februari 2017
Hallo jeugd van Puupenkoppenland,

Ook dit jaar is er weer een PK-Party in Puupenkoppenland.
Omdat wij nog steeds zoekende zijn naar de juiste vorm om dit feest tot een succes te 
maken, hebben we dit jaar voor jullie (weer) een verandering!

Dit jaar hebben wij besloten om de 16- en 17 jarigen onder het motto 
“18-, tóch erin” toe te laten op ons Groot Carnaval.

Dat betekent dat er voor de overige Middelbare Schooljeugd tot en met 15 jaar een ander 
soort feestje ontstaat!
Jullie zijn lekker op jezelf aangewezen en dat is mooi!

Omdat wij ook wel snappen dat jullie graag hetzelfde carnaval willen vieren als de rest,
hebben wij de locatie voor jullie PK Party gewijzigd.
 
Jullie zijn van harte welkom in de Koffiekamer van Ons Gebouw!

De zaal is open om 20.00 uur en omdat op zaterdagavond het hele dorp carnaval viert, 
zal de deur om 21:00 uur definitief dichtgaan, zodat jullie feestje niet verstoord kan
worden door andere carnavalsgangers.

Het feest duurt tot twaalf uur, de deuren gaan dan weer open !
Tussentijds vertrekken zit er dus niet in !

Uiteraard zal een DJ niet ontbreken op jullie Party …

De entree bedraagt € 3,50 en dat is inclusief
1 consumptiemunt.
Overige drankjes zijn te koop aan de bar.
Uiteraard zijn die alcoholvrij !

Wij hopen jullie zaterdagavond te zien in de Koffiekamer van Ons Gebouw.

Lekker Weg in je eigen Omgeving
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      wenst u een 
fantastisch carnaval! 
 

         
 
                    Elke vrijdag, zaterdag en zondag vindt u ons in  
                                de Langestraat te Amersfoort  
                 - Stroopwafels  
      (ook verkrijgbaar bij Spar Schouten)   
                 - Luikse wafels 
                   - Donuts          
                         - En andere vers gebakken koeken 
   
 
               Stroop &Zo – www.stroopenzo.com – 0630951126 – stroopenzo@hotmail.com  
                                                            Like ons op Facebook 

Gezocht: 
NIEUWE SECRETARIS 

M/V 
 

Ben jij: 

- handig met de computer, 

- gezellig, sociaal en een verenigingsmens, 

- een organisator, 

 

en wil jij: 

-      - jezelf nuttig maken in het verenigingsleven; 

-      - in een gezellige club meedoen 

      - wat vrije tijd opofferen voor een goed feest. 

 

    Dan zijn wij op zoek naar jou !! 

 

Wat wordt er van je verwacht: 

- bijwonen, notuleren en uitwerken van de vergaderingen 

- contact onderhouden met de gemeente (vergunningen etc) 

- postbehandeling (ontvangen en doorsturen naar de juiste persoon) 

- overige bestuurlijke taken (bijv. algemene ledenvergadering/persbericht) 

- inzet op onze eigen avonden (Prinsenbal, Verrassingsfeest en Groot Carnaval) 

 

Let op: je inzetten voor de club betekent als secretaris niet dat je je eigen club op moet 
geven! Bestuur is immers wat anders als de Raad van Elf. Je kunt gerust met je eigen 
club mee blijven lopen in de optocht. 

Voor informatie kun je contact opnemen met Chantal Eggenkamp, 
secretariaat@puupenkoppen.nl of 06-51116225. 
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Blommendal	is	een	zorgboerderij	waar	kinderen,	jongeren	of	senioren	met	een	hulpvraag	kunnen	
deelnemen	aan	zinvolle	activiteiten	op	of	om	de	boerderij.	Dit	alles	onder	deskundige	begeleiding	.	Er	
wordt	structuur	aangeboden	en	de	deelnemers	kunnen	sociale	contacten	aangaan	met	de	mensen	uit	
andere	groepen	op	de	zorgboerderij.	De	deelnemers	van	de	zorgboerderij,		worden	begeleid	door	Kees	en	
Bea	Blom.De	dagbesteding	voor	senioren	welke	ook	op	het	erf	te	vinden	is	(onderdeel	van	Welzin)	wordt	
gecoördineerd	door	activiteitencoaches	Ida	van	den	Bor	en	Jessica	van	Elburg	–	Wijntjes.	De	dagbesteding	
voor	senioren	is	bedoeld	voor	senioren	(55+),	die	te	maken	hebben	met	lichte	psychiatrische,	somatische	
of	psychogeriatrische	problematiek.	Ontmoeten	staat	centraal,	waarbij	activiteiten	op	maat	worden	
aangeboden	onder	leiding	van	een	professional	ondersteund	door	een	vaste	groep	vrijwilligers.	
	
Blommendal	is	een	gemengd	veeteeltbedrijf	met	koeien,	paarden	en	veel	kleinvee.	Dieren	verzorgen,	
stallen	schoonmaken,	land	bewerken,	knuffelen,	het	verzorgen	van	kleinvee,	werken	of	genieten	van-	en	in	
de	tuin,	boomgaard	en	het	erf	onderhouden:	op	Blommendal	is	genoeg	te	doen!		
Alles	onder	het	motto:	Je	moet	niets,	maar	je	mag	bijna	alles.	Zoals	ook	even	uitrusten	bij	de	dieren.	
Tussendoor	drinken	wij	met	zijn	allen	gezellig	koffie	of	thee	in	onze	kantine,	“de	huiskamer”	of	in	ons	
buitenverblijf		“	‘t	Praethuus”	waar	de	deelnemers	van	de	verschillende	groepen	elkaar	dagelijks	
ontmoeten.	
	
Blommendal	beschikt	ook	over	een	multifunctionele	bedrijfsruimte	met	kantine,	vergaderzaal	(te	huur	
voor	belangstellenden)	en	een	binnenbak	voor	de	paarden	therapieën.	Wij	bieden	verschillende	
therapieën	aan,	onder	leiding	van	professionals	zoals	paardencoaching,	logopedisch	hippotherapie	en	
bewegingstherapie.	Ook	hebben	wij	contact	met	een	orthopedagoog.	
Sinds	kort	doen	wij	ook	Time	Out	opvang	(www.topeemland.nl).	Dit	is	voor	leerlingen	waarmee	het	even	
niet	goed	gaat	op	school.	Zij	kunnen	dan	voor	korte/lange	tijd	terecht	op	de	zorgboerderij.	Hier	kunnen	ze	
tot	rust	komen	en	daarna	-	als	het	weer	beter	met	hen	gaat	-	terug	gaan	naar	school.		
	
Heeft	u	een	pup	of	hond	die	getraind	moet	worden?	Ook	dat	kan	bij	Blommendal,	onder	begeleiding	van	
een	kynologisch	instructeur.	
	
Alle	deelnemers,	medewerkers	en	vrijwilligers	van	Blommendal	wensen	u	een	gezellige	carnaval	
toe!	Alaaf!	
	
Bea	&	Kees	Blom																																																																																																											Blommendal	Welzin	
Zorgboerderij	Blommendal																																																																																							Dagbesteding	voor	senioren	
Tel.no.:	0625512964																																																																																																				Tel.no.:	0613712152	
Mailadres:	Kees.blom@hetnet.nl																																																																														Mailadres:dagbesteding.blommendal@welzin.nl	
www.zorgboerderijblommendal.nl																																																					
	

	

cadeau & woonartikelen

de pr   kamer8

Hessenweg 319 A - 3791 PJ Achterveld
Tel: 0342-453051

Net even iets anders......

o.a.: Dames tassen, sjaals, bijouterie 
en diverse leuke woonartikelen.  

www.depr8kamer.nl - email: depr8kamer@live.nl

cadeau & woonartikelen

de pr   kamer8

Hessenweg 319 A - 3791 PJ Achterveld
Tel: 0342-453051

Net even iets anders......

o.a.: Dames tassen, sjaals, bijouterie 
en diverse leuke woonartikelen.  

www.depr8kamer.nl - email: depr8kamer@live.nl
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Groot Carnaval op 24 februari 2017
Een spetterend feest! Een leuke avond vol met gekkigheid en ouderwets 
gezellig, dat is Groot Carnaval.

In het 100 Gram Gebouw zal de liveband Super Sundays, afgewisseld 
met dweilorkest ‘ééntje tussedeur’ de sfeer verhogen door lekker te 
spelen. Swingen!

Natuurlijk is het ook de bedoeling om zo leuk mogelijk voor de dag te 
komen op deze avond. Carnaval en verkleden horen tenslotte bij elkaar 
en we zien graag dat iedereen hier goed werk van maakt. We zullen al dat harde werk 
belonen met prijzen voor de best verklede mensen.

Op deze avond wordt natuurlijk de hoogste onderscheiding van 
De Puupenkoppen: de Krentenpuup, uitgereikt. Het is een hele eer om die te winnen omdat 
deze prijs vertegenwoordigt wat iemand (of een groep personen) voor het dorp doet.

Ook onze nieuwe Dansmariekes treden natuurlijk op. De meiden hebben hard gewerkt om 
er een supershow van te maken.

U komt toch ook?
Groot Carnaval
100 Gram Gebouw
Zaal open: 20:30 uur
Aanvang: 21:00 uur
Haal uw kaarten op tijd om zeker te zijn van een entreebewijs, want VOL is VOL
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Alles over
zonnepanelen
Bezoek ons infocenter

Fornheselaan 6E Den Dolder
www.greenrecovery.nl

25 februari: KINDERCARNAVAL: SPROOKJES BESTAAN!

Hallo jongens en meisjes,

Ook dit jaar is er weer Kindercarnaval in De Moespot!
Prins Gigant en de Raad van Elf zouden het leuk vinden als jullie ook weer komen.

Kindercarnaval begint om 14:00 uur (zaal open 13:30) en duurt tot 16:00 uur.

Net als vorig jaar kan de onderbouw (vanaf 4 jaar) terecht in een aparte zaal in De Moespot. 
Hier wordt een gezellig muziekje gespeeld, is er een optreden van een clown en kan er
geknutseld worden.

Uiteraard zijn de stoere jongens en meiden onder hen ook welkom in de grote zaal.
De bovenbouw echter, is niet welkom in de kleine zaal, zodat de kinderen die de groten net 
even te groot vinden, daar lekker hun eigen feestje kunnen vieren.

Voor de bovenbouw hebben wij de grote zaal beschikbaar. Hier draait een DJ vette muziek en 
zijn er blacklights in de zaal, dus smeer jezelf lekker in met blacklight-paint.

Het thema dit jaar is “Sprookjes Bestaan!”
De Prins zou het dus leuk vinden als hij allerlei sprookjesfiguren tegenkomt tijdens het kinder-
carnaval. Maar…onze Prins Gigant is zelf een hele stoere jongen dus jongens en meisjes die 
liever stoerder gekleed gaan zijn ook van harte welkom!

Eigenlijk zou Prins Gigant alle jongens en meisjes van Achterveld graag op zijn feestjes zien, 
dus kom gezellig allemaal langs in de Moespot!

Entree: € 2,00

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdagmiddag in De Moespot!!!

Tankstation & 
Brandstoffenhandel

Fa. J. Tolboom en Zn.

UIT VOORRAAD  
LEVERBAAR

• Benzine

• Dieselolie 

• LPG Gas 

• Kolen

• Hout 

• Petroleum

• Gasflessen

Vestiging ESSO Barneveld
Baron van Nagellstraat 121

3771 LK  Barneveld
tel: 0342 - 42 40 88

Schoutenstraat 106-A
3771 CL Barneveld
tel: 0342 - 42 20 01

 
Vestiging ESSO Achterveld

Hessenweg 166
3791 PM Achterveld
tel: 0342 - 45 11 82

AUTOWASSEN

Fa. J. Tolboom en Zn.
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Wij regelen het voor u!

Voor verbouwingen en installatiewerkzaamheden.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte.

WILT U GAAN VERBOUWEN?

06-53687541   ACHTERVELD   STEFAN@VAN-BEEKHOVEN.NL

WWW.VAN-BEEKHOVEN.NL
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     Wij  wensen iedereen een 	  

      f leurig  en kleurig  carnaval 	  
 

     Karin van Wee 
     Emelaarseweg 1-b 

     Achterveld  
Voor  al  uw bloemen      Tel :  06-15520045 

40

Vraag niet waarom wij zo goedkoop zijn
Maar vraag bij de verf speciaal zaak waarom ze zo duur zijn

         Wij zijn open:
         Dinsdag tot vrijdag
         Van 13:00 tot 19:00
         Zaterdag van 10:00 tot 16:00

         U ziet het bij ons moet u zijn
         Biezenkamp 37 Leusden
         Tel: 06-129 176 88

Bent u op zoek naar
een gezond en origineel cadeau?

laat ons een fruitmand maken 

 Geef ons uw ideeën door
 telefonisch of tijdens openingstijden
 van de winkel: do 9.00 –  18.00 u

vrij 9.00 – 18.00 u
za  9.00 – 16.00 u

   Laapeerseweg 4, 033-4941174

  Kom kijken en kies voor
             verse groenten en fruit!
             www.roestleusden.nl

De Verswinkel voor uw :

- Kip
- Kalkoen
- wild
- toko
- eieren
- gegrilde kip
- oosterse -
  gerechten

Versstraat Hamershof, de Komenij 10
3831NC Leusden tel.033-4946594

POELIER EBBELAAR

Vroeg uit de veren….!
Beste Puupen en Puupinnen,

Waarom zou je tijdens de Carnavalsdagen eigenlijk vroeg opstaan? Zo vroeg vangt 
het feest van “Sprookjes bestaan” toch niet aan en de optocht begint toch ook pas om 
13.00 uur?
Toch is het misschien goed om op de zondag de wekker wat eerder te zetten en een 
malle plunje uit de doos te trekken en koers te zetten richting de kerk.

Het is voor velen al de gebruikelijke (koude?) start van de zondag geworden en ook 
voor de Raad van Elf is het inmiddels een soort traditie  om zo de dag te beginnen. Dus 
dat prins Gigant met zijn adjudant(en) en andere volgelingen er zijn, het zou zo maar 
kunnen ….
Tja, hoe zit het nu met de aanvangstijd? …dat wisselt sinds enkele jaren nogal.
Op zondag  26 februari vangt de viering aan om, schrik niet, 9.15 uur!
Maar ‘s avonds een man, ‘s morgens een man ..?!

Voorganger tijdens de woord-en communieviering is deze keer pastor Antoinette 
Bottenberg en traditiegetrouw wordt het geheel vocaal weer opgeluisterd door ons koor 
Vivente.
Na de viering is er vast nog wel even gelegenheid om een bakkie te doen in het 
parochiecentrum.

Kortom; carnavalsvierder of niet,
pastoraal team en locatieraad
heten u van harte welkom!

Nogmaals heel graag
tot zondag 26 februari om 9.15 uur!
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34

RTc de Vette
TIMMERBEDRIJF

ONDERHOUD • VERBOUWINGEN • RENOVATIES
Deliana van Weedestraat 4,3791 AM Achterveld

Telefoon 06 20 88 21 07, Fax 0342 452 210
E-mail: rdevette@hetnet.nl
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Hessenweg	 212	 
3791	 PN	 Achterveld	 

0342	 451223	 
info@deroskam.nl

Mede-sponsor 
kleding 

Prins 
en Adjudanten.

Geloof	 niet	 in	 sprookjes:	 bij	 toegang	 tot	 onze	 evenementen	 kan	 om	 
legitimatie	 worden	 gevraagd	 en	 kan	 het	 dragen	 van	 polsbandjes	 

worden	 verlangd	 t.b.v.	 het	 gebruik	 van	 alcohol.

(Alles	 over	 carnaval	 en	 onze	 spelregels	 op	 
www.deroskam.nl)

Zaterdagavond 25 februari vanaf 20.00 uur: Sprookjesbal 
(Wie past het glazen muiltje?) Hier heb je kaarten voor nodig. 

Kaarten in de voorverkoop in ons café: € 5,- per persoon (inclusief één 
consumptie). Kaarten aan de zaal: € 5,- exclusief consumptie. Vol=vol! 

Zondag 26 februari, dan is de optocht! Alle dwergen op een rij. 
En na de optocht en ‘s avonds is het feest in héél De Roskam. 

Maandagmiddag 27 februari 
Wat wil Blinde Ed ons in d’ Ouwe Peerdestal laten geloven? 

Maandagavond zijn we gelukkig van de toverdrank in 
het 100 gram-Gebouw. 

Heel het carnaval (live) muziek in diverse zalen van 
Super Sunday’s, Ferry Nice, Finally en DJ Milan. 

Dinsdag 28 februari gesloten, woensdag vanaf 17.00 uur weer geopend. Het restaurant is 
tijdens carnaval gesloten maar lekker snacken kan natuurlijk wel.

Toegang: 
v.a. 16 jaar

Wil	 je	 weten	 hoe	 het	 verhaal	 dat	 op	 de	 
achtergrond	 staat	 afloopt?	 

Kom	 dan	 tijdens	 het	 carnaval	 en	 beleef	 de	 
sprookjes	 van	 Van	 Uhm.

Op	 onze	 
carnavalsavonden	 

draaien	 wij	 weer	 het	 
Toverradvantuur 
Sta	 jij	 dan	 te	 bestellen?	 

Dan	 heb	 je	 die	 
bestelling	 voor	 niets	 als	 
het	 rad	 op	 500	 of	 meer	 

stil	 komt	 te	 staan.

De Rappetappers
Beste fans en mensen die (dan waarschijnlijk) niet van carnaval houden,

7 Februari 2016. De dag waarop het KNMI code geel afgeeft voor zware windstoten, in 
Achterveld de lucht blauwer is dan blauw, we om half 10 op de bouwplaats zouden zijn 
maar iedereen zich (toevallig) had verslapen…, Noord-Korea een langeafstandsraket 
lanceert, verschillende van ons opstaan met sterretjes voor hun ogen en een lichtelijke 
duizeligheid in de onderbuik en ook de dag waarop bekend wordt dat de chinezen 
minder vuurwerk hebben gekocht dan normaal. Waarschijnlijk staat deze dag nog 
vers in jullie geheugen, want 7 Februari is natuurlijk ook de historische datum waarop 
‘de Rappetappers’, met een eindelijk complete groep, hun eerste succes boeken. En 
wat voor een! Wat een sensatie was dat zeg! Gelukkig zijn wij een beetje gespaard 
gebleven en is onze, in ons opzicht, kleine ego niet beschadigd. In tegendeel zelfs! Deze 
eerste prijs is als het ware ‘een veer in onze reet’ geweest. We zijn allemaal stuk voor 
stuk bescheiden jongens en deze beker heeft ons dan ook zeker goed gedaan. Ons 
zelfvertrouwen werd eindelijk ietsje opgekrikt. Het was zelfs zo dat ‘de Tuiters’ tijdens het 
afbreken van de wagens tegen elkaar zeiden “goh, eindelijk geven die jongens een grote 
bek terug”. De woorden kwamen namelijk vaak vanaf hun kant. 50% daarvan daarvan 
was wijs geouwehoer en de andere 50% procent daarvan was gejammer, of we hen niet 
alsjeblieft even wilden helpen!? Desondanks hopen we ook dit jaar weer naast ‘de tuiters’ 
aan te mogen treden op de bouwplaats te Terschuur. Al zijn ze ontzettend arrogant, er 
mag wel gezegd worden dat ze erg veel gezelligheid met zich meebrengen. Afgelopen 
jaar hebben ze ook zeker hartstikke hun best hebben gedaan... (Al vragen we ons nog 
wel steeds af of iemand wist wat ze nou eigenlijk uit probeerden te beelden?) 

Marcel en Gonny Rutte (onze gastouders voor 3 maanden) maken ook dit jaar weer 
mogelijk dat er weer een hoogtepunt te zien zal zijn in de carnavalsoptocht van 
Puupenkoppenland, 15 maal dank hiervoor!! U zult nu denken, 15!?  Die Rappetappers 
zijn sinds vorig jaar met 16 man toch? Dat klopt als een bus! Maar dit jaar heeft een 
Rappetapper besloten carnaval als een feest  van 3 dagen te houden in plaats van 3 
maanden. Hij gaat zich nu volledig focussen op de sorteer afdeling van post NL. We 
hopen hem na deze optocht natuurlijk te overtuigen om zichzelf iets hoger in te schatten 
en in 2018 weer bij ons aan te sluiten. 

Tot slot nog 2 kleine dingetjes: 
Dit jaar hopen we eigenlijk toch wel op iets meer concurrentie… Dus mocht je denken, ik 
ben tussen de 15 en de 18 en ik heb vrienden. Schrijf je vooral in! Zo hopen wij straks het 
idee te krijgen dat we ook nog wat hebben moeten doen voor de podiumplek.
Dan punt 2. Tegenwoordig heeft iedereen facebook. Zo ook wij. Sinds de bouwperiode 
van afgelopen carnaval zijn wij daar al erg actief. Mocht u ons willen volgen tijdens het 
bouwen van een meesterwerk en meekijken met hoe wij carnaval beleven… Volg ons 
dan via facebook onder de naam De Rappetappers (hoe kan het ook anders?). 

Met zeer vriendelijke afsluitende groeten,
De mannen van ‘De Rappetappers’.
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www.FLEXRENTAL.nl       +31 6 2712 7656

sound  light  video

 
 

 
 

 
 
  
 
 
         
 

 
                      

 
 

                              Toegangskaarten € 5,00 
                  Verplicht verkleed**Legitimatie verplicht 
               Toegang vanaf 16 jaar. Met munten van de Puupenkoppen!! 
******************************************************** 

                          Zaterdag 25 febr. Geopend vanaf 15.00 uur. Toegangskaarten € 5,00 
Verplicht verkleed**Legitimatie verplicht 1 GROOT feest met 
                                     Toegang vanaf 18 jaar. 

                                    *************************************************** 
                               Zotte Zusjes Zondag 26 febr. Geopend vanaf 10.00 uur.  
                                    Kom kijken of “Sprookjes echt bestaan……” 
                                                            Toegang vanaf 18 jaar.    
                                ******************************************************** 
                                   Maandag 27 febr. Geopend vanaf 10.00 uur 
                                                    De Nationale Dweildag 
                                                    Toegang vanaf 18 jaar.       
                                ****************************************            

 
 
 

        LIVE 
        OPTREDEN 

                                                             VAN 
                                                                  Toegang vanaf 16 jaar 
                                                           ******************************************* 
       Woensdag 1 maart geopend van 15.00-20.00 uur. 
 
 
*************************************** 

• VERKOOPBEGELEIDING 
• ZOEKBEGELEIDING
• TAXATIES
• (VER)HUUR
• OVERBRUGGINGSGARANTIE
• NIEUwBOUw VERKOOP
• HyPOTHEEKADVIES

Een huis kopen of verkopen. 
Dat is leuk en spannend tegelijk. Je doet het immers niet iedere dag. Een goede 
keuze levert jarenlang voldoening op. Een misstap... daar denk je liever niet aan. 
Goed advies is dan ook goud waard. Aandacht, luisteren en inleven, daar begint 
het mee. Bij Buijs Regiomakelaars willen we weten wat u bezighoudt. Dan kunnen 
we onze kennis, energie en ons enthousiasme optimaal voor u in stelling brengen. 
We houden niet van loze praatjes en onze klanten evenmin. Onze klanten staan 
centraal, dat bewijzen we iedere dag opnieuw. Neem de proef op de som en bel ons 
voor een afspraak.

Buijsregiomakelaars.nl

KANTOOR AmERSfOORT     Arnhemseweg 13     033 - 422 80 50     amersfoort@buijsregiomakelaars.nl

KANTOOR SOEST     Burg. Grothestraat 13     035 - 603 27 37     soest@buijsregiomakelaars.nl
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Dit wordt 

een vet 

feestje, dus 

MIS ’T NIET!

ENTREEPRIJS IS € 3,50

VOOR IEDEREEN DIE NAAR HET VOORGEZET ONDERWIJS GAAT!

WE HEBBEN EEN COOLE DJ EN BLACKLIGHT

the PK Party!the PK Party!the PK Party!
LOCATIE: DE MOESPOT 

OP ZATERDAG 
6 FEBRUARI 
VAN 20.00 TOT 00.00 UUR

En zo begon het!
Lang geleden bedachten een paar families: “Wij willen het feesten in Achterveld naar een hoger plan
tillen.” Als heel Nederland het plaatsje Achterveld zou kennen als DE PLAATS waar je moet zijn als het 
om CARNAVAL gaat. Dit zou toch fantastisch zijn. Om heel het dorp in de benen te krijgen  moesten deze 
gezinnen van het eerste uur VERPLICHT meedoen om de kar te trekken. Zo begon ook onze schare in het 
prille begin met het bouwen van een praalwagen voor de carnavalsoptocht. Eerst met een aantal buur-
jongens en daarna, uiteraard met de KPJ werd ervaring met het wagen bouwen opgedaan. Nu 40 jaar 
geleden hebben deze jongens van de begin jaren hun eigen “Vriendenschare” gevormd, geen carnavals-
getal mààr wel een lustrum. Sindsdien trappen we ieder jaar in december af met een brainstormsessie en 
beginnen we de eerste zaterdag in januari met geweld te bouwen. Enthousiast bouwden we in de lengte, 
breedte en hoogte. Met een panlat om stroomkabels te geleiden of een gavel en handzaag om boomtakken 
te passeren kwamen we tijdens de optocht zonder problemen door het dorp. Echter heeft dit wel voeding 
aan het optochtreglement gegeven!

En ook deze schare deed aan vermenigvuldigen. De kinderen werden vroeg met het virus besmet. In 
het begin speelden ze de hele dag buiten tijdens de bouwzaterdagen. De favoriete spelletjes waren met 
blubber spelen of scholletje lopen. Bij de houtkachel opwarmen en thuis na een prachtige reprimande 
van moeders gauw warm douchen. Zo werden ze echte bikkels. Menig carnavalsgroep plukt daar nu de 
vruchten van. Ze bouwden en schilderden mee en gingen op de carnavalswagen. En natuurlijk bevolkten 
ze de feestzalen in het dorp. En zo groeide het kleine dorpje door een aantal families in een kleine 50 jaar 
uit naar het grootste carnavalsdorp van Midden Nederland. En ja, DIT SPROOKJE GAAT DOOR!!!!!

We wensen iedereen een super carnavalsfeest.

De Vriendenschaar

Van Geynstraat 38
3791 VS Achterveld

T      0342 45 04 00
M 06 22 95 68 45
E   hphak@planet.nl

T I M M E R B E D R I J F

E R I K  H A K

V O O R  A L  U W

T I M M E R W E R K E N !
Grip op je 
gewicht?

Persoonlijke begeleiding

Cursussen

Kookworkshops

SPROOKJES BESTAAN DUS TOCH:
Nieuw vanaf januari: virtuele maagband!

Voor meer informatie: www.andersafslanken.nl  
of bel: 06-21134650

    LOCATIE: KOFFIEKAMER
                     ONS GEBOUW

OP ZATERDAG
25 FEBRUARI
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Een nieuwe naam en een nieuw adres!

By Marieke, C.M. de Vorplein 2

www.by-marieke.nl

De Tuiters
Lang lang geleden was er eens groep die zich afvroeg of ze überhaupt nog een stukje moesten 
schrijven. Immers een geplaatst stukje tekst gaat ten kosten van advertentieruimte en daarmee 
een financiële tegenvaller voor de plaatselijke cv. Maar omdat dit een niet heel erg goed sprookje 
is bij deze toch een verhaaltje:

Lang lang geleden was er eens een klein pittoresk dorpje in het midden van het land, Achterveld 
werd het genoemd. Dit katholieke dorp wordt tijdens carnaval omgetoverd in een land ‘Puupen-
koppenland’. De inwoners van dit land staan erom bekend tijdens carnaval elk jaar een groots 
feest te vieren, waarbij een ieder zich uitbundig uitdost en dwaasheid alom heerst. 

Tijdens deze dagen is er ook een optocht met (bijna) allemaal prachtige praalwagens. De bouw-
ers van de praalwagens zijn vaak al maanden bezig om deze creaties met noeste arbeid vorm 
te geven. Zo ook Sneeuwsmitje en zijn 13 dwergen. Maar helaas is het niet één en al vrolijkheid 
in Puupenkoppenland. Zo leven er in Puupenkoppenland ook een aantal gemene Orcs, beter 
bekend in de volksmond; Schuimzuigers. Deze gemeneriken proberen er alles aan te doen om 
het carnaval te ontsieren. Met barbaarse praalwagens proberen ze de grootste optocht van Mid-
den Aarde te dwarsbomen. Dat ze inmiddels een flink aantal aanhangers hebben is te zien bij de 
wagens van de Blauwe tientjes en de Feestneuzen. Ooit groepen met het carnavalshart op de 
juiste plaatst maar ook zij zijn inmiddels afgezwakt naar de duistere kant. Sneeuwsmitje en zijn 
13 dwergen probeerden te redden wat er te redden viel. Veel jonge groepen zagen de positieve 
kant van de inbreng van Sneeuwsmitje en zijn kompanen en trokken zich op aan het niveau van 
de Tuiters, wat afgelopen jaar resulteerde in de 1e prijs voor de Rappetappers. 

Vanuit het hoofdkwartier waar Theo en Elly hun Duitse gemoedelijkheid schenken aan een ieder 
met een goed carnavalshart valt het enthousiasme van Sneeuwsmitje en zijn kompanen bij menig 
inwoner van Puupenkoppenland  gelijk op en dit werkt zeer aanstekelijk. 

Helaas voor een ieder, ook de Buughoazen vallen door de mand, elk jaar bouwen ze iets groots 
maar afgelopen jaar bleek dat ze grotendeels gewoon de wagen van vorig jaar gebruikt hebben… 
Tegen zoveel negativiteit kunnen zelfs wij niet op en wordt er besloten om de hulp van moeder 
aarde ingeroepen, ook wel bekend onder de naam van Annemiek Vermeulen. Met haar hulp 
verdrijven Sneeuwsmitje en zijn 13 kompanen alle slechte groepen uit de optocht waardoor er dit 
jaar weer een optocht is met alleen maar mooie praalwagens. 

Dit jaar belooft het dus wederom een prachtig carnaval te worden dankzij de hulp van Sneeuws-
mitje en zijn 13 dwergen…Hopelijk hoeven we volgend jaar niet weer in actie te komen en zullen 
ook de overige groepen zich aanpassen aan het niveau van de Tuiters zodat we wederom de 
mooiste optocht van Midden Aarde hebben. En ze leefden nog lang en gelukkig in Puupenkop-
penland zou u denken? Helaas niet, onze Annemiek zal Puupenkoppenland gaan verlaten daar 
haar hulp is gevraagd in Zutphen. Ook daar zal zij zich gaan hard maken voor een mooie car-
navalsoptocht.

P.s. graag willen we alle feest(k)neuzen uitnodigen voor de prijsuitreiking: Michael, Bas en Benno. 
Helaas heeft de rest van de groep niet dezelfde mentaliteit als deze toppers.
Nu is de concurrentie wel heel dun geworden bovenin de top.

59

Dag dames en heren uit Achterveld 
  

Ook dit jaar zijn wij van de partij! 
Dit jaar is het motto het spoor bijster,

 wij “de sfeerleaders” zullen proberen er wat van te maken. 
Wij hebben begrepen dat de deelname van 

het aantal meiden groepen steeds minder wordt, 
dit vinden we erg jammer maar desondanks zijn we erg gemotiveerd om een 

geweldige carnavalswagen te bouwen. 
Want de optocht is dan wel de kroon op ons werk, 

maar de periode van het bouwen van de wagen is toch echt geweldig gezellig! 
Voordat het idee geboren is van wat we moeten gaan bouwen,

 zijn we al een aantal avonden en flessen wijn verder. 
dan in de vrieskou bouwen............ nee niet iedereen heeft een bouwlocatie met 

vloerverwarming en straalkachels. 
dat is pas echt de charme van het bouwen! 

wij hopen dat  het ook dit jaar weer een super gezellig mag gaan worden. 
verder wensen wij ieder een super leuke carnaval, 

maar zorg dat je het spoor niet geheel bijster raakt! 
  

groetjes de Sfeerleaders.

IJssalon - Cafetaria - Catering

Wij verhuren ook
Italiaanse ijskarren!

Jacco’s Cafetaria IJssalon
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UITNODIGING

Bij deze nodigen wij u uit voor onze traditionele Nieuwjaarsreceptie
voor Achterveld en omgeving, die u wordt aangeboden door 

 HCR de Roskam en het bestuur van ‘Ons Gebouw’.
De receptie zal worden gehouden op zondag 8 januari 2017

 in “Ons Gebouw” van 10.30 uur tot 13.30 uur.

Wij hopen u te mogen begroeten, zodat wij samen het glas
kunnen heffen op een gezond en voorspoedig 2017.

Wij wensen u hele fijne Kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw
en een hele goede Carnaval.

Alaaf!!!!

Fam. T. van Uhm namens HCR de Roskam
Bestuur ‘’Ons Gebouw’’

Hout en sierbestrating op bestelling al 
mogelijk, vanaf medio januari 2017 

openen wij onze deuren aan de 
Hessenweg 232 te Achterveld 

 Wij zijn te bereiken op: 
Email: info@breehuis.nl 
Web: www.breehuis.nl 

Telefoon:  
André: 06-12 94 41 86 
Peter: 06-83 20 30 88 

 

 

 

Fusie
Beste paardenkoppen

In de afgelopen tijd is er een hoop veranderd in de fusie, de fusie zijn de pinterbazen en de zware 
jongens (ook wel de zware-bazen en de pinter-jongens).
daarom hebben wij de elf geboden opgesteld om veranderingen tegen te gaan.

• Gij zult; niet trouwen
• Gij zult; niet bouwen
• Gij zult; drink pils for life
• Gij zult; stickers plakken van c kwaliteit in de lokale horeca gelegenheden
• Gij zult; het niet eens zijn met de prijs
• Gij zult; (koning) Joost aanbidden
• Gij zult; niet van een carnavals wagen afgehaald worden door uw ouders/verzorgers
 als het dronkenschap is bereikt
• Gij zult; altijd een handje opsteken naar blinde ed
• Gij zult; niet overlopen
• Gij zult; inzien dat Hoogland Amersfoort-noord is
• Gij zult; jajajajaja
• Gij zult; als laatste weg gaan, maar niet de deur sluiten
• Gij zult; dinsdag aanwezig zijn
• Gij zult; geen concurrentie zien (wij winnen toch)
• Gij zult; de waarheid spreken tenzij het in het nadeel is
• Gij zult; niet kunnen tellen

doei
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Blokhuis.nl
Maanlander 12
3824 MP Amersfoort
033 480 12 12 

Lorentzstraat 25
3846 AV Harderwijk
0341 745 660 

                                               

Sprookjes bestaan……  
                                                                    het gehele weekend 
                                                              De feestkanjers 

                                                           en  B&No 
                                                                           Maandag 

                                                                             verrassingsoptreden 
                                                                             van 

                                                               Het feestteam!!!! 
 
                                                                                                              
 
 
                                                                                                                   

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
Zaterdag 18 febr. Vanaf 20.30 

Bouwersbal 
Zondag 19 febr. vanaf 14.00 

Krasse-knarrenbal 
                  ****** 

Zaterdag 25 febr. vanaf  20.00 
Dwergendisco 

Zondag 26 febr. vanaf 11.00 
          Hossen in het        
       Peperkoekenhuis.        
Maandag 27 febr. vanaf 10.00 

Met z’n allen in de 
heksenketel!! 

 
 

Wij zijn medesponsor kleding prins en adjudant. 

Geen alcohol onder de 18 jaar!! 
Wij werken met polsbandjes. 

Legitimatie verplicht!!
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w. van Amersfoortstraat 65, 3791 AP Achterveld Tel. 0342 45 27 51

www.dedrielinden.info | twitter: @dedrielinden | facebook/dedrielinden

Advertentie_FC_148x210mm.indd   1 24-07-14   21:26

De Schuimzuigers
Beste Puupen, Puupinnen en Jos Hak.

Lang lang geleden waren de Schuimzuigers een grote carnavalsgroep die Puupenkoppenland 
beheerste en jaren hofleverancier waren voor de Raad van Elf. 
Nadat wij in de gaten kregen dat onze inbreng bij de Raad voor ons als groep geen meerwaarde 
meer had, hebben wij erop aangedrongen dat de Pilspiraten dit jaar maar iemand naar voren 
moesten schuiven en dus kuinnen Prins Gigant en zij n gevolger dit seizoen een sprookjesachtig 
feest van gaan maken. Het is niet te hopen dat dit verkeerd gaat uitpakken voor deze 
welwillende groep. De carnavalsvereniging is namelijk een Wolf in Schaapskleren, na jarenlange 
ondersteuning kregen wij vorig jaar een officiële waarschuwing. Wij zijn dan ook per direct 
gestopt met het leveren van prinsen en adjudanten.

Vorig jaar heeft een van onze eigen Schuimzuigers ervoor gekozen om niet mee te strijden voor 
de prijzen en gezelligheid met kamaraden maar lekker een weekend weg te gaan.
Jos en Lisa Allias “Ali Baba en zijn Slimme Slavin” zijn heerlijk wezen uitwaaien en relaxen in 
een sprookjesachtig oord. Dit is de rest van de groep dusdanig goed bevallen dat is besloten om 
Ali Baba dit jaar weer weg te sturen. 
Ali Baba is toch altijd de persoon geweest welke de Schuimzuigers in het gareel probeerde te 
houden. De Schuimzuigers zijn toch meer mannen die houden van het drinken van Toverdrank 
dit was met Ali Baba niet echt mogelijk. Wij wensen Ali Baba en zijn Slimme Slavin veel plezier.

Ook dit jaar vragen wij ons weer af wat de familie Herwaarden voor de Nachtmerries gaat 
bouwen.
Wij zijn benieuwd hoeveel tijd de betreffende familie dit jaar over heeft voor het bouwen van een 
wagen voor de inmiddels old ladies van Puupenkoppenland.

Dat sprookjes bestaan blijkt uit het feit dat Sneeuwsmitje en de 13 dwergen alias “de Tuiters” 
elk jaar nog mee hebben gedaan voor spek en bonen. Deze groep is van oorsprong een echte 
fanatieke Achterveldse carnavalsgroep echter zal het carnavalsseizoen 2016-2017 het laatste 
jaar zijn dat de groep compleet is. Inmiddels heeft boer Smink zijn definitieve plek gevonden 
in Amersfoort Noord en ook zal Hans alias “Sander Houtveen” zijn biezen pakken naar het ’t 
Zandkruuersgat om zijn Grietje tevreden te houden. Dat Sneeuwsmitje overblijft met 11 dwergen 
is toepasselijk want 11 is het gekkengetal en dus staat 11 voor carnaval.

Wij zullen dit jaar alle zeilen bij zetten om een prijs te bemachtigen in Puupenkoppenland. Op 
zondag  26 februari zal duidelijk worden dat de Puupenkoppenland prima zonder Sneeuwsmitje 
en zijn 13 dwergen kan. 

Tot in Puupekoppenland!

Liefs Rood Kapje.
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Kwaliteit, betrouwbaar, 
duurzaam, sociaal en innovatief

Stationsweg 395  n  Postbus 90  -  3925 ZH Scherpenzeel  n  T +31 33 277 9941  n  E  info@v-heugten.nl  n  www.vanheugtentransport.nl

Van Heugten Transport is gevestigd in Scherpenzeel. Met een modern wagenpark van 
ruim 50 trucks en 100 trailers bedient Van Heugten Transport haar klanten met internationaal 
transport door West-Europa en met diverse logistieke diensten.
Door logistieke diensten als internationaal transport en warehousing is Van Heugten Transport een 
belangrijke, duurzame schakel in de logistieke keten! Via toepassing van innovatieve oplossingen 
wordt voortdurend gezocht naar de meest duurzame en efficiënte logistieke oplossing.
Uw dienstverlener voor warehousing en internationaal transport 
naar Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken en Oostenrijk.

Winnaar Lean and 
Green Star Award

* bezorgservice
* voldoende gratis parkeergelegenheid
* foto en filmservice
* drogisterij
* pin mogelijkheid

Hessenweg 188b
3791 PN Achterveld
Tel: 0342 - 451216
Fax: 0342 - 452617

WENST ALLE

PUUPEN EN PUUPINNEN

EEN GESLAAGD

CARNAVAL

De Moespot

 

 

Paardrijden en gezelligheid 
 

Paard-en ponyrijden voor jong en oud. 
Kinder- paarden- coaching.  

Pensionstalling met weidegang. 
FNRS aangesloten. 

 
Binnen –en buitenrijbaan. 

Gezellige kantine Komt u eens vrijblijvend kijken.  

Manege Zwanenburg 
Ringlaan 6 -  De Glind  -  Tel: 0342 450905 

www.manegezwanenburg.nl 
 

Alaaf...
Allen een mooi Carnaval 

toegewenst!

Tel. 0342-400431 •  Mob. 06-53919905
www.jdtimmerwerken.nl  •  info@jdtimmerwerken.nl

DE                    MAAT

V
M

volle
brouwerij

Neem eens een speciaal biertje.
Zoals onze Tomahawk, Hoogblond,
Maate Hari, Dubbelaar, Hoppekee of 

Vlierevluiter
Brouwerij De Volle Maat, Asschatterweg 233, 3831 JP Leusden

(bijna) iedere zatermiddag tussen 10:00 en 16:00 geopend voor bezoek.
kom gerust eens kijken. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Loodgieterswerken Henk Epskamp               Tel: +31651473337                                                                   
E-mail : info@loodgieterswerken.nl               Website: www.epskamploodgieterswerken.nl 
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Hessenweg 116 - 3791 PL Achterveld

T 0342 451 958

Advies Reparatie

Aanleg Renovatie

Onderhoud 24-uurs service

Zoekt u een installateur voor
woning of bedrijf, op het gebied
van gas, water, loodgieterswerk,
sanitair en klimaatbeheersing?
Wij staan graag voor u klaar.

De Zotte Zusjes
Er was eens een groep met negen leuke meiden. Zusjes werden ze ook wel genoemd. 
Ze kenden elkaar door en door, konden samen bouwen als de beste, drinken tot ze erbij 
neervielen en natuurlijk wisten ze als geen ander hoe ze een feestje moesten vieren. Ze waren 
liever te dik, dan dat ze ooit een feestje zouden missen. Ze sluiten elk feest af tot er weer naar 
huis gekropen moet worden en alle drank op is. Zo leefden ze nog lang en gelukkig.

Sprookjes bestaan! Ja echt? Ja zeker als u de afgelopen jaren heeft opgelet. De Zotte Zusjes 
zijn met sprookjes wel bekend. Een enthousiast publiek heeft al in eerdere jaren met onze 
karren van Doornroosje, Dombo (1e prijs 2014), Pocahontas en Aladdin (1e prijs 2016) kennis 
mogen maken. Dan snapt u ook wel dat we een groot vreugdedansje maakten toen het thema 
van 2017 bekend werd gemaakt! Dit jaar doen we voor de zesde keer mee en zijn we op ons 
best. We willen niet opscheppen, maar de eerste vergaderingen zijn achter de rug en zelfs 
de eerste bouwavonden zitten erop. Niks staat ons in de weg om weer die eerste prijs te 
veroveren. We wensen de concurrentie veel succes dit jaar, want met zo’n thema wordt het 
lastig om ons te overtreffen.

Nee, even zonder zot te doen: wij hebben er weer zin in en wensen iedereen alvast veel 
bouwplezier en op naar een mooi carnaval 2017. 

Alaaf! De Zotte Zusjes -xoxo-
Dian, Feline, Jessica, Kim, Linda, Michelle, Romy, Shannon en Wendy

Heeft u gebruikte zorghulpmiddelen 

OVER OF NODIG?  06-10930916
www.zorghulpmiddelen.nu

mhzorghulpmiddelen@gmail.com 

06-10930916

mhzorghulpmiddelen@gmail.com

Johan Middelkoop

MIDDEL

www.zorghulpmiddelen.nu

Postweg 63 
3794 MK 
De Glind
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1000-den onderdelen en 
accessoires op voorraad

Compleet vernieuwde 
website & webshop

•

•

• Gratis verzending bij een 
bestelling vanaf €50,-

Een wereld 
vol fietsen!

Fietswereld Hans Greefhorst / Hamersveldseweg 71b, 3833 GL Leusden / 

033 433 2777 / info@fietswereldgreefhorst.nl / 

www.fietswereldgreefhorst.nl

Vergaderen
Het is bijna zover. Vergaderen over de carnaval. Dat doen we wel vaker…vergaderen maar 
dan wordt er meer naar voetbal gekeken en wat bier gedronken. Maar binnenkort gaat het 
echte werk weer starten. Vergaderen over wat we zullen maken voor de grote optocht. Dat 
ritueel van vergaderen, voetbal kijken en bier drinken doen we al 39 jaar…En…het blijft leuk. 
En niet alleen het wagenbouwen, ook al doen we met regelmaat met de groepen mee. Maar 
alles rond de carnaval.

Samen hebben wij, Karel, Peter, Maarten, Ab, Guus en Jan heel veel grappige en gekke 
dingen meegemaakt. Dingen en momenten die we koesteren. We vinden het leuk om er 
eens een aantal op te sommen. Zoals bijvoorbeeld de treinkaping bij Pon in Leusden onder 
de bezielende leiding van de Opper Gekke Dingen Regelaar, afgekort met OGDR, Frans 
Stapelbroek met de gijzeling van de Stadsprins van Amersfoort, inclusief het leeghalen van 
zijn persoonlijke koffertje dat gevuld was met grote portretfoto’s van hem zelf. Een optreden 
op de dinsdag avond van de HZ band in de Hessenkar. Wat een spetterend optreden was 
dat, ha. Met z’n allen naar de Amersfoortse Courant om te protesteren omdat er geen foto’s 
van de optocht in Achterveld in de krant stonden. Een paar dagen later werden er alsnog 
enkele foto’s gepubliceerd. Een gevelde boom her-planten op het Prins Doerak plein tijdens 
de officiële opening ervan. Die omgezaagde boom werd ergens vandaan geplukt en opnieuw 
in de grond gestopt. Zo droegen ook wij ons steentje bij. ‘S-ochtends na het groot carnaval 
wakker worden en zien dat de wielen van de auto van een van ons waren verdwenen en dat de 
auto op halve schoenzolen rustte. Jaja weer de OGDR..Fietsend terug naar Achterveld vanuit 
de optocht in Hoogland in onze oermens pakken op onze tot dinosaurussen omgebouwde 
fietsen. Wat een bekijks hadden we. Er was dat jaar namelijk geen optocht in Achterveld 
dus vonden het leuk eens mee te doen in Hoogland. De Puupenkoppen flink laten schrikken 
door ons aan te melden voor de optocht als De Gouden Klomp, de carnavals vereniging uit 
Leusden, met een wagen die was omgebouwd tot belastingkantoor. OGDR en de rest van de 
raad werden totaal verrast en wisten er geen RAAD mee. De koffermoord waarbij een van ons 
werd opgepakt door de politie en werd afgevoerd in een politieauto. E.e.a. was in scene gezet 
door …jaja de OGDR. Net als de poging om iemand van ons te gijzelen door hem met gips 
vast te zetten op een paar palen. Toen wisten ze nog niet dat gips pas hard wordt wanneer het 
is uitgedroogd. De rondtocht van een veredeld tamboerkorps van de Halve Zoolen door het 
dorp op zondagavond na de optocht met een heuse Marjoret, Guts genaamd. De knotsgekke 
dinsdagmiddagen met De Dikke Lulle Band in de Hessenkar. Goh…dat waren nog eens 
dinsdagmiddagen. De hele tent op z’n kop. 

En zo zijn er nog veel meer leuke dingen te vertellen maar daar volgend jaar meer over…
Eerst maar weer vergaderen en beslissen wat het dit seizoen gaat worden. Gelukkig is er 
genoeg tijd dus zal het eerst wel voetbal kijken worden en bier drinken. De optocht is immers 
pas eind februari. 

En als de keuze eenmaal is gemaakt verheugen we ons er weer op om in de kou aan onze 
creatie te werken op het deel van de mooie boerderij van Paulien met in de pauze lekkere 
warme koffie en de heerlijke zelfgemaakte koekies van Paulien. (Echt Paulien …het mag 
worden gezegd)
Tot slot wensen wij natuurlijk iedere deelnemer aan de Grote Optocht veel bouwplezier de 
komende maanden.

De Halve Zoolen
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Het sprookje van de Reutemeteuten …
Er was eens een jochie met hele mooie blonde krullen, die had een vriendje met heel steil haar. 
De mannetjes gingen samen uit en deden de wildste dingen en versierden diverse vrouwen. 
Allebei hebben ze er één gevonden die ze het liefste vonden. 
Op een dag werden ze gevraagd door De Puupenkoppen om raadslid te worden. Niemand had 
verwacht dat zulke mooie jongetjes raadslid bij De Puupenkoppen konden worden. Over het 
algemeen zitten er niet zulke mooie jongetjes bij De Puupenkoppen. Zij hadden jarenlang veel 
plezier bij De Puupenkoppen en deden ook daar de wildste dingen!

Op een dag zag het jongetje met de blonde krullen een grijze haar. Hij ging naar zijn vriendje 
met het steile haar en vroeg: “Heb jij ook van die grijze haren?”
“Ja”, zei het jongetje met het steile haar, “we worden nu toch echt te oud om het goede 
voorbeeld te geven en van alles voor De Puupenkoppen te doen.”
Ze konden het niet meer bijbenen en gaven het stokje door aan de volgende generatie van De 
Puupenkoppen.

Ze wilden echter het feest niet missen, wel het vele werk. Het jongetje met de grijze krullen 
dacht: “Hoe los ik dat op?”
Er waren nog een paar jongetjes te oud geworden om fatsoenlijk te functioneren bij 
De Puupenkoppen. Ze vroegen aan die jongetjes of ze niet mee wilden doen om een 
carnavalswagen te bouwen. Zo konden ze allemaal wel naar het feest, maar hadden ze geen 
verplichtingen meer.

Ze noemden zich naar een zooitje troep: De Reutemeteuten

Niemand dacht dat dit zooitje troep ooit een prijs zou kunnen krijgen voor hun wagen. Het 
waren immers oude mannen geworden. Het eerste jaar dat ze meededen, wonnen ze gelijk 
de eerste prijs. Het tweede jaar werd het al wat minder en het derde jaar hadden ze helemaal 
geen prijs meer.
De jongetjes moesten allemaal erg huilen en waren erg van slag.

Toen kwam er nog een nog ouder jongetje met een mooi trekkertje en die zei: “Ik zal jullie wel 
eventjes helpen” en toen wonnen ze weer de eerste prijs!

Zoals je ziet, bestaan sprookjes echt en de jongetjes waren erg blij.

Toen zagen ze een grote olifant lopen en die blies met zijn lange snuit
dit hele verhaaltje uit …
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Schietsportvereniging	“Ons	Genoegen	Achterveld”	wenst	u	een	fantastisch	carnaval.	
	
Wist	u	trouwens	dat	het	‘honk’	van	onze	schietclub	onlangs	prachtig	is	gerenoveerd?	
U	kunt	ons	vinden	in	de	kelder	van	Ons	Gebouw.		
	
Op	4	februari	2017	hebben	wij	in	de	middag	‘open	huis’.	U	bent	van	harte	welkom.	
	
U	kunt	ook	eens	komen	kijken	op	de	vaste	clubavond,	elke	donderdag	vanaf	20:00	uur.	
Misschien	vindt	ook	u	schieten	een	leuke	hobby	en	blijft	u	na	afloop	gezellig	napraten.	
	
	

	

	

	

	

Kom	spelen	of	helpen	bij	de	sv	Achterveld.	

De	club	van	het	dorp.	Voor	inspanning	tijdens	de	wedstrijden	en	
ontspanning	rondom	de	wedstrijden.	

	
	

• Wil	je	graag	spelen	of	helpen	als	vrijwilliger	bij	de	sv	Achterveld?	
	
	 	
	

Ontspanning	door	inspanning!!!	

Meld	je	aan	bij	het	bestuur	of	op	
	

Verdere	info	op	

www.svachterveld.nl	
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10 krentenoliebollen, 2 gratis
of

10 oliebollen, 2 gratis
Maximaal 1 bon per klant

Sprookjes bestaan.
Nou mooi niet. Sommige zien een lang een gelukkig leven voor zich met een mokkol / vrouw.
Helaas betreft het alleen mensen met een plaat voor de harses. Want niks is mooier dan wekelijks 
met je maten bier te drinken en streken of grappen uit te halen aan de bar. Nu is reeds bekend dat 
er vele relaties ontstaan tijdens (gelukkig gaan er ook vele kapot) carnaval. Als beste maten be-
scherm en waak je over elkaar en probeer je dat je hele leven te voorkomen dat een maat onder de 
plak dreigt te raken. Wil dat slagen moet je uiteraard eerst weten hoe je zo een kwezel herkent. 

Hier 11 tips:
1 de persoon praat alleen nog in “we” vorm. Voorheen was het altijd “ik koop een auto”, “ik ga naar 
de film”, “ik ga op vakantie”. Als de persoon “ik” vervangt voor “we” weet je dat je moet ingrijpen.
2 als hij praat hoor je vooral de mening van zijn vriendin. Bijvoorbeeld dat die op zaterdag avond 
moe is want hij schijnt “de hele week” gewerkt te hebben. Dat is geen excuus, want we werken
allemaal!
3 hij gaat nog maximaal 4x per jaar mee op stap. Hij zegt om de meest uiteenlopende redenen af: 
geen tijd, ziek, geld is op etc. Dat is allemaal gelul. Hij moet thuis op de bank blijven een of andere 
kansloze k*t film kijken op Net5. Trek hem van de bank af en neem hem mee naar de kroeg.
4 hij reist ze vriendin overal ter wereld achteraan. Ja deze herkennen vele onder ons. Mee gaan op 
vakantie met de mannen doet die niet, maar wel een week lang naar een ander continent omdat ze 
mokkol zo nodig een pleuris eind weg (Zambia, New York, curaçao) stage moest lopen. Man wees 
blij dat ze weg is!
5 wanneer je iets wil afspreken moet de persoon toestemming vragen. Hij mag niet meer op eigen 
initiatief wat doen. Hij moet het altijd melden en in 9 van de 10 gevallen moet ze mee anders mag 
die niet. Dan zeggen wij: lekker thuis blijven!
6 de persoon gaat ineens mee naar musicals. Waar die eerder nooit dood gevonden wou worden. 
Ze zeggen er keet avonden of voetbalwedstijden voor af. Straf hem hard als die er later weer bij is!
7 als zijn vriendin niet zoveel “met jullie heeft” verbreekt het contact. Bijvoorbeeld door de persoon 
toe te eigenen en hem verplichten ergens anders een huis te laten kopen. In Nijkerkerveen of 
Hoogland bijvoorbeeld. Net te ver weg om als maat even langs te komen. Pas op keel, je raakt in 
isolement!
8 als die al mee is staat die alleen met ze vriendin te appen. Pak ze telefoon af want de kans is 
groot dat ze daadwerkelijk naar de desbetreffende kroeg komt. Dat is gevaarlijk want vanaf dat mo-
ment heeft die alleen nog oog voor haar. Ook gaat de persoon dan lang voor sluitingstijd naar huis. 
Waar hij normaal als vrijgezel niet was weg te slaan.
9 de persoon in kwestie “tagt” zijn vriendin continue op Facebook in de meest kansloze berichten. 
Dingen die hij herkent in zijn vriendin. Ook andersom word hij “getagd”, en hij drukt vervolgens ook 
nog op “vind ik leuk”. Als dat meer dan 1x per maand gebeurd moet er ingegrepen worden.
10 zijn vriendin weet vanzelfsprekend zijn wachtwoord op zijn telefoon. Dit weet ze zodat zij al zijn 
berichten kan controleren. Niet perse van andere dames maar vooral de vriendengroep moet ge-
controleerd worden. Het advies luid dan om maandelijks een ander wachtwoord aan te nemen.
11 de persoon draagt alleen nog kleren die zij uitgekozen heeft. Nooit meer je keet shirt of het shirt 
van je favoriete voetbal club. Met kerst draagt de persoon vaak een trui die overeenkomt met die 
van haar. Pas op boys dit moet voorkomen worden. Straf de persoon hard! 

Verder willen we John Hengel, die keel op die manitou (niet Meeuwis) en ze pa bedanken voor de 
ruimte om te bouwen. We hebben er weer zin in!

Keet Superzuupers (al 14 jaar prijs loos)
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Naam: leeftijd: telfoonnummer:

KLEURPLAAT Zoek	onderstaande	woorden	en	vind	in	de	open	vakjes	de	slagzin!	
	

	
	
Uitkomst:	

	
	
ADJUDANT	
BELEGEN	
BIER	
CONFETTI	
DANSMARIEKES	
FEBRUARI	

GEZELLIGHEID	
GIGANT	
OPTOCHT	
PRAALWAGEN	
PRINS	
PUUPENKOP	

RAADSDAMES	
SPROOKJES	
STEEK	
VERSIERING	
VOORBEREIDING	
WISSELBEKER
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www.wolbert.nl
Wolbert Sportscars I De Fliert 13A I 3791 PV Achterveld I Tel: 0031 (0)342 444944

Dé Porsche-ExpertDé Porsche-Expert

Zonder Vrijwilligers staat alles stil
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maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30    13.30 - 17.30
zaterdag 8.30 - 12.30

‘t Jannendorp 7  -  www.lmbburgsteden.nl
3791 VJ Achterveld  -  t 0342-451986
info@lmbburgsteden.nl    

Landbouwmechanisatie en  
agrarische winkel. Ook voor particulieren!
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Ziet u de Schooipuup in Puupenkoppenland
Aarzel niet en geef met gulle hand
Zo helpt u de optocht in stand te houen
Zodat we ook volgend jaar weer een optocht 
kunnen bouwen

Ziet u de Schooipuup in Puupenkoppenland?
Aarzel niet en geef met gulle hand!

Zo helpt u de optocht in stand te houden
Zodat we ook volgend jaar weer een optocht 

kunnen bouwen!
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WENST IEDEREEN

EEN FIJNE CARNAVAL!


