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Voor alle carnavalvierders is met het verschijnen van 
de Duinknijnenvaria toch wel het moment aange-
komen, dat voor hen de mooiste tijd van het jaar 

weer in aantocht is.  De Varia staat boordevol met over-
zichtelijke en kleurrijke pagina’s met vrolijk fotomateriaal, 
want zoals u weet, een plaatje zegt meer dan een praatje. 
Uiteraard ligt de nadruk op alle ins en outs van het Zilker 
carnaval. En een blad kan niet zonder ad verteerders, de 
Duinknijnen dragen hen daarom een bijzonder warm hart 
toe. 

Deze Varia staat bomvol Duinknijnennieuws. Er is ook zoveel 
gebeurd, we hebben zoals altijd weer een nieuwe Prins- en 
Jeugdprinsenpaar, maar ook een aantal oudgedienden  
hebben plaatsgemaakt voor jong Duinknijnenbloed. 
De vormgeving van dit prachtblad is na George Lengers en 
Theo ‘Happy’ van den Akker nu in handen van Martin Zethof. 
Als nieuw onderdeel komt een  ‘outsider’ aan het woord. 
Kees Klein, niet geheel onbekend in het Duinknijnenrijk, bijt 
bij deze de spits af. Altijd al benieuwd geweest hoe Kees 
geheten zou hebben, als hij Prins was?  
U leest er alles over op bladzijde 37. Naast 
Martin zijn als vanouds ook taal virtuoos 
Peter ‘Lampje/Luce’ van Maris en fotocolla-
ge-expert Sophie van Eeden in de weer voor 
dit unieke lijfblad van het Duinknijnenrijk. 

Het was dit jaar best lastig om alles wat 
in dit boekje staat, buiten de nieuwsgie-
rige Duinknijnenneus van prinses Vemicia 
(Ivonne Hilgers) te houden. Zij maakt namelijk     
deel uit van de PR-commissie, die zorgdraagt 
voor alle publiciteitsuitingen van De Duinknijnen. 
Toch is het de overige leden (Harry de Jong,Tim Langeveld, 
Martin Zethof en  Sophie van Eeden) hopelijk aardig gelukt 
en komt dit blad voor onze Prinses als een ware verrassing. 

Uiteraard gaan de social media niet aan onze knijnenneus 
voorbij. Via Internet, Twitter en Facebook wordt u op de 
hoogte gehouden van het allerlaatste nieuws. 
De samenstellers van deze Duinknijnenvaria wensen u 
veel kleurrijk leesplezier!

Martin Zethof, Sophie van Eeden, Peter van Maris en Tim 
Langeveld



Ik, Prins Moesico, 46ste Prins der Duinknijnen

Getrouwd met mijn lieve Prinses Vemicia
Wonend in de Lijsterbes

Baasje van 2 lieve katten Remie en Mikey
Gek op Movie, Muziek, Venetie en de Renaissance periode
Rotterdammer van geboorte maar Zilker in hart en nieren

Veel verstand van natuursteen hebbend
Wenst, samen met Prinses Vemicia, dat:

Wij als eerste Prinsenpaar samen met U in de nieuwe Duinpan het dak 
eraf knallen

Onze adjudanten onderling weten te regelen wie de BOB is
Mijn Prinses door iedereen zal worden herkend

Dat de Stropers muzikaal aangemoedigd worden door mijn naam
Niet alles tijdens de carnaval zal worden gefilmd

Dat de creativiteit van de mensen ons wederom zal doen verbazen
De Dansmariekes weer prachtig zullen dansen

Het weer met de optocht mee zal zitten
We aan het eind van de carnaval tegen elkaar kunnen zeggen: 

“Het was een fantastico Carnevale”

Wij, Prins Moesico en Prinses Vemicia 
wensen u allen een liefdevol en gezellig Carnaval

Was getekend,

Prins Moesico en
Prinses Vemicia
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Wow echt waar!!! Dat is het eerste wat door me 
heen schoot toen, na een hele spannende verkie-
zingsronde, ik uiteindelijk werd gekozen om dit jaar 

te mogen voorgaan als 46ste Prins der Duinknijnen. Toen ik 
dan ook mijn vrouw Ivonne belde met deze mededeling had 
ook zij dezelfde reactie. We zijn er beiden trots op dat wij 
een jaar lang door het leven zullen gaan als Prins Moesico 
en Prinses Vemicia.

De naam Moesico is gekozen vanuit mijn jarenlange passie 
voor Film en Muziek. Muziek in het Italiaans is Musico. Film 
in het Engels is Movie (spreek uit als Moevie). Het feit dat 
de laatste 3 letters ook nog eens bij mijn eigen naam Nico 
horen maakte de Prinsennaam Moesico compleet. Samen 
met mijn prinses voelen we ons thuis in de stad Venetie. 
En als we daar zijn bezoeken we ook altijd het eiland Lido.
Hier worden jaarlijks de film uitreikingen gehouden waarbij 
de winnaars een gouden leeuw krijgen uitgereikt. Venetie 
staat ook bekend als Venicia. Samen hebben wij een altijd 
katten als huisdieren gehad. De liefkozende benaming 
hiervoor is Micia.  Samengevoegd maakt dit de Prinsessen 
naam Vemicia.

We hebben gekozen voor 7 adjudanten. Tim Langeveld 
(1ste adjudant), Wilfried van Eeden (oud Prins Global en 
huidig secretaris),  Albert van Haaster (penningmeester), 
Harry de Jong (President), Rene Bartels (hoofd wagen-
bouw), Frank van Saase (oud Prins Frank) en Fred Meiland 
(oud Prince Taurus en Opperspreekstal meester). We 
weten zeker dat,  met hun gedeelde kennis en ervaring van 
het carnaval, we ook dit jaar weer tot een geslaagd feest 
kunnen maken.

46 jaar terug is de carnaval begonnen in de Spil en 46 
jaar terug kwam ik als 4 jarig mannetje, samen met mijn 
ouders en broer en zus, vanuit Rotterdam naar de Zilk. 
Hoeveel toeval kan er zijn! Mijn vader heeft jaren bij Berbee 
gewerkt, ik ben zelf ondernemer en eigenaar van Hilstone 
natuursteen onderhoud en de prinses werkt volgend jaar 
25 jaar bij de KLM. Binnen de vereniging ben ik zelf, naast 
lid van de Raad van Elf, ook actief bij de Wagenbouw en de 
Muziek en Stunt commissie. Prinses Vemicia is webmaster 
van www.duinknijnen.nl en lid van de PR commissie.

De stuntcommissie heeft, met de beperkte ruimte die er 
dit jaar was, het toch weer voor elkaar gekregen om de 
stunt een leuk en spannend geheel te maken. Geloof me 
ik had het niet alleen benauwd in die kist omdat de deksel 
dicht was maar ook omdat het best spannend is om als 
Prins op het podium te komen staan. We zijn er trots op 
om het eerste prinsenpaar te mogen zijn in de vernieuwde 
Duinpan en een nieuwe optochtroute in de Zilk. 

Samen met het 22ste Jeugdprinsenpaar Prins Party 
en Prinses Fun en de andere 3 Prinsenparen van de 
Kaninefaaten, Keiebijters en Vikings hebben we er zin in en 
we hopen u zeker tegen te komen op weer 1 van de fantas-
tisch gezellige georganiseerde feesten en de optochten.

We wensen iedereen een Grande Carnevale toe

Prins Moesico en Prinses Vemicia

    Prins en de
Raad van Elf: 

Moesicoalitie





Ik ben Prins Party en buiten de carnaval heet 
ik Twan van Tol en woon in de meest gezel-
lige straat van De Zilk ( de St. Jacobstraat 

natuurlijk…)! Ik ben heel blij om dit jubileumjaar als 
Prins van de Dwergknijnen mee te mogen maken en het 
Dwergknijnen-volk voor te mogen gaan in vele leuke fees-
ten. 

Misschien vraagt u zich af waarom ik de naam Prins Party, 
en Anne Prinses Fun, hebben genomen, en dat is omdat we 
zelf heel veel van feesten en dansen houden en ik vooral van 
vette muziek. Ik maak graag muziek mixen op de laptop, en 
daarnaast heb ik ook andere hobby’s zoals tennis. Tennis 
vind ik heel leuk omdat je gezellig kan spelen met vrienden 
en met mijn ouders. 

Ik zit ook op de Chill-Out, daar maken we dingen van hout 
en anderen materialen en het maakt het ook extra leuk 
omdat daar ook vrienden van mij op zitten, we kunnen dan 
gezellig samen knutselen. Ik zelf ben al aardig vooruit aan 
het denken naar de optocht en de feesten bij anderen 
carnavalsverenigingen en dan vooral om er samen met 
iedereen heel veel vette Party en Fun te hebben. 

Ik, de Prinses , Raad van Elf en de Jeugdcommissie gaan 
onze best doen dat het een heel mooi jaar gaat worden 
met veel feest en plezier voor iedereen.

Ik, Prinses Fun,  heet  Anne van der Meer en woon aan 
de Beukenlaan. Mijn hobby’s zijn dansen en paardrijden. 
Dansen doe ik hier in De Zilk bij Evelien en paardrijden in 
Beinsdorp bij manege Stal Jasper. Ik zit in groep 8b bij 
meester Dick Buts en het is heel gezellig in de klas.

Het was ook hartstikke leuk om  op school alle klassen 
langs te gaan als Prinsenpaar en de Raad van Elf. Twan en 
ik hebben al heel  veel leuke dingen gedaan samen zoals: de 
bekendmaking van de Prinsenparen, foto’s maken in een 
echte fotostudio en in het Keukenhof Kasteel. Samen 
met de Raad van Elf hebben we het heel gezellig. Mijn adju-
dant is Jamie van Kimmenaede. Wat mij heel erg leuk lijkt 
is de carnavalsoptocht en ik ben ook heel erg benieuwd hoe 
de jeugdprinsenwagen eruit komt te zien.
We gaan er dit jaar een groot carnavalsfeest van maken 
met Prins Moesico en Prinses Vemicia.

Wat ik als laatste zeggen wil 
   LET ’ S PARTY EN HAVE SOME FUN !!!

I
natuurlijk…)! Ik ben heel blij om dit jubileumjaar als 





Schade

Gelukkig. Ook  het vorig seizoen is ieder-

een weer zonder kleerscheuren doorgeko-

men. Carnaval was een ge zel lig feest, waarbij 

iedereen op de welhaast spreekwoordelijke Zilker wijze er toe 

heeft bijgedragen dat het goed verlopen is.
Hoewel de Duinknijnen alles op alles zetten om ieder risico te 

voorkomen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons 

ne men in het geval iemand of iets in welke vorm of mate dan ook 

schade oploopt tijdens de carnavals-
activiteiten.

LET OP !!! LET OP !!! LET OP !!! LET 
OP !!!

Tijdens de kroegentocht op dinsdag 4 maart zal er een bus 
vanuit De Zilk naar Noordwijkerhout rijden Prins Moesico 
en Prinses Vemicia zullen met hun gevolg, na gestart te 
zijn in De Zilk, ook graag richting Noordwijkerhout gaan om 
daar mee te doen aan de kroegentocht. 

De bus zal ook weer terugrijden naar De Zilk. 
Iedereen die ook met de kroegentocht mee wil 
doen kan hier KOSTELOOS gebruik van maken. 
Voor nadere informatie omtrent tijden e.d. 
kunt u het beste onze website in de gaten houden:
 www.duinknijnen.nl

U zult begrijpen dat het niet makkelijk is geweest om het 
gat dat in het bestuur is geslagen goed in te vullen. Zeker 
nu Dick van Haaster ook nog eens zijn presidentssteek 
heeft verruild voor een raadssteek. Maar met een goede 
lobby, gezond verstand en veel clubliefde zijn we er in 
geslaagd om een geheel nieuw bestuur te vormen. Wilfried 
van Eeden neemt de pen van mij over en is de nieuwe secre-
taris. Harry de Jong neemt de presidentssteek over van 
Dick en Fred Meiland kon als prins zo goed praten dat 
hij nu onze opperspreekstalmeester is geworden. Met 
Albert van Haaster (penningmeester) en Mike Bakker 
( jeugdvoorzitter) als reeds zittende bestuursleden is het 
nieuwe bestuur compleet en zijn de Duinknijnen er weer 
klaar voor om nog vele jaren door te gaan met carnaval te 
organiseren. Gelukkig hebben we ook nieuwe aanwas bij de 
Raad van Elf  in de persoon van Theo Hommen. Theo welkom 
bij de club! 

Met weemoed hebben we dit jaar afscheid genomen van 
mijn vader en ex-prins Euro Jan. U kunt zich vast wel voor-
stellen hoe jammer ik het vind dat hij niet kan zien hoe zijn 
zoon één van die mooie Zilkse cluppies zal voorzitten waar-
aan hij z’n hart had verpand. Ik ben daarom ook apetrots 
dat ik zijn voorzittershamer van mijn moeder heb gekregen 
en mag hanteren tijdens de vergaderingen.

We hebben er jaren op moeten wachten, maar dit jaar is 
het dan eindelijk zover; een geheel vernieuwde Duinpan zal 
dit jaar het onderkomen zijn van de feesten 
van De Duinknijnen. Ik heb er al even mogen 
kijken en denk dat we als Zilkers trots kunnen 
zijn op zo’n mooi dorpshuis. Ik hoop u dan ook 
tegen te komen op één of meerdere van onze 
carnavalsactiviteiten dit jaar. ik wens u een 
plezierig carnaval toe. 

John van Berkel
Voorzitter der Duinknijnen

Hoe u er over denkt weet ik niet, maar ik kijk in ieder 
geval elk jaar uit naar het moment dat dit pro-
grammablad op de mat valt. En zoals alle jaren zal 

ik het dit jaar weer in één adem uitlezen. Niet alleen omdat 
het zo’n mooi blad is dat onze PR commissie met heel veel 
werk en liefde in elkaar heeft gezet, maar ook omdat dit 
betekent dat het carnaval weer voor de deur staat. 

Met weemoed hebben we reeds afscheid genomen van 
Prince Taurus, Prinses Delphini, Prins Tab en Prinses Dance. 
Zij zijn De Duinknijnen en Dwergknijnen op een fantasti-
sche manier voorgegaan en hebben de lat wederom hoger 
gelegd voor hun opvolgers. Op de voorpagina tonen we met 
trots onze nieuwe prinsenparen. Prins Moesico en Prinses 
Vemicia bij de Duinknijnen en Prins Party en Prinses Fun bij 
de Dwergknijnen. Twee schitterende prinsenparen die ons 
dit jaar ongetwijfeld net zo stralend zullen voorgaan als ze 
op de foto staan.

Vorig jaar heeft Wil Stroombergen al aangegeven dat 
het zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter. Na 31 jaar in 
de Raad van Elf te hebben gezeten waarvan 12,5 jaar 
als voorzitter vond Wil het welletjes en heeft hij plaats 
genomen in de Senaat. Met hem nog 2 iconen en zittende 
bestuursleden binnen onze vereniging; Peter van Maris 
en Rob van Went. We hebben op gepaste manier afscheid 
genomen en de heren bedankt voor hun bewezen diensten 
door ze te benoemen tot erelid van de Duinknijnen. Met 
weemoed kijk ik terug op de periode dat ik met deze heren 
in het bestuur heb gezeten en ze kunnen trots zijn op wat 
we hebben neergezet in ons kleine dorpje. 

Vol trots kan ik u melden dat ik Wil opvolg als voorzitter 
der Duinknijnen. Voor degene die mij niet kennen stel ik mij-
zelf graag aan u voor. Mijn naam is John van Berkel en ik ben 
sinds 1999 raadslid. Van 2000 tot heden ben ik de secre-
taris geweest en in het seizoen 2002/2003 ben ik De 
Duinknijnen voorgegaan als prins Mercurius. Ik woon samen 
met Annemieke en mijn dochter Maxine (ex-jeugdprinses 
Star) is al vele jaren een dansmarieke.

Hoog  
persoon bij de 

Amerikaanse 
inlichtingendienst::

Prinses VemiCIA





Voor de Dwergknijnen is dit jaar extra feestelijk. Zij bestaan 
namelijk 2 x 11 jaar. Het is natuurlijk bijzonder om Prins en 
Prinses der Dwergknijnen te zijn in dit jubileumjaar. Prins 
Party en Prinses Fun mogen de jeugd van De Zilk voor gaan 
tijdens het carnaval. Ik wens ze daarbij veel plezier.

De Zilk staat bekend als een gemeenschap met veel vrijwil-
ligers. Bij de Duinknijnen is dat niet anders. Zonder deze 
mensen kunnen alle feestelijkheden namelijk niet plaats-
vinden. Ik ben er als burgemeester 
trots op dat het carnaval maar ook 
vele andere feestelijkheden door deze 
vrijwilligers mogelijk wordt gemaakt.

Ik wens u een mooi carnaval!

Gerrit Goedhart
Burgemeester Noordwijkerhout en 
De Zilk

Voor u ligt de Duinknijnenvaria. We kunnen ons dus 
gaan opmaken voor het carnaval. De Duinknijnen 
hebben weer een gevarieerd, feestelijk en kleurrijk 

programma voor ons in de aanbieding. Het carnavals-
seizoen is al gestart met de verkiezing van de Prins en 
Prinses der Duinknijnen. Dit jaar was dat op een andere 
locatie dan u gewend bent, namelijk De Spil, de kantine 
van voetbalvereniging Van Nispen. De Duinpan wordt, zoals 
u weet, verbouwd maar is gereed als de feestelijkheden 
begin maart 2014 losbarsten.

Die feestelijkheden staan dit jaar onder leiding van Prins 
Moesico en Prinses Vemicia. Ook dit zijn weer prachtige 
namen. Hoe dit echtpaar aan deze namen komt kunt u 
lezen op de website van de Duinknijnen. Het heeft te 
maken met muziek, film, Italië en katten. Het wordt voor 
deze prins en prinses een extra bijzonder jaar want het 
moet toch wel heel leuk zijn om als eerste prinsenpaar 
carnaval te vieren in de vernieuwde Duinpan.

Met de verkiezing van prins Moesico en prinses 
Vemicia is er voor ons dan toch echt een einde 
gekomen aan een geweldig carnavalsjaar. We 

lopen al een aantal jaren mee binnen de Raad van 11, maar 
dit jaar spant de kroon! Wat een fantastische ervaring 
en wat hebben wij genoten van alle leuke verrassingen 
die voorbij gekomen zijn. Een fantastische carnavals-
mis met veel familie inbreng, een prachtig versierde Sint 
Jacobboulevard, veel gezellige uren in onze residentie 
“de blauwe stier”, een hele mooie carnavalswagen, een 
supergezellige leuk versierd prinsenbal,.........te veel om hier 
allemaal te noemen. 

Samen met een topadjudanten team, de gehele 
Duinknijnenfamilie, het jeugdprinsenpaar, de superstro-
pers, familieleden en onze vrienden uit het Kokkerhoutse 
is het een jaar geworden om echt nooit meer te vergeten. 
Gelukkig is er tegenwoordig genoeg beeld en videomateri-
aal om nog eens op een koude donkere winteravond terug 
te kijken op “ons” jaar. 

Wij wensen Prins Moesico en Prinses Vemicia samen met 
jeugdprins Party en zijn prinses Fun net zo superjaar toe 
als wij hebben gehad.

3 werf Alaaf 

ex Prince Taurus & prinses Delphini





Na de bouwavonden drinken we natuurlijk een gezellig 
biertje om vervolgens de avond daarna weer verder te 
gaan met bouwen en dit zo'n 2 maanden avond na avond. 
Ook dit jaar hopen we na een aantal maanden bouwen 
voor zowel Prins Moesico en Prinses Vemicia en voor 
Jeugdprins Party en Prinses Fun met wederom 2 mooie 
wagens naar buiten te komen en wellicht weer 2 hoge 
prijzen te kunnen pakken in Kokkerhout. En in ons eigen 
Duinknijnenrijk alle mensen kunnen laten genieten van de 
beide Prinsenwagens der Duinknijnen en Dwergknijnen 
onder hopelijk een stralend zonnetje aan de hemel!

Mocht u zich geroepen voelen ook eens mee te helpen en 
de sfeer te proeven van deze unieke commissie, u bent van 
harte welkom bij onze gezellige bouwavonden. Namens de 
hele wagenbouw commissie wensen we u een carnavalesk 
jaar toe, 

3x alaaf en tot snel, De Wagenbouw 

Na een fantastisch jaar met 2 super mooie 
Prinsen-wagens zijn we op dit moment alweer 
bezig met de vergaande voorbereidingen om de 

nieuwe Prinsenwagens vorm te gaan geven. We doen 
dit natuurlijk alweer vele jaren in 'onze schuur' aan de 
Zilkerbinnenweg, maar dit jaar hebben we door weken-
lang keihard werken van Wil Stroombergen en Willem 
Hulsebosch een compleet geisolleerde schuur dat de 
nodige kou en nattigheid buiten zal gaan houden, heren 
bedankt! 

In een speciale vergadering gaan we de ideeën samenvoe-
gen en begint René Bartels met het definitieve ontwerp. 
Echter veranderen er tijdens de bouw altijd wel wat din-
gen in het ontwerp. U snapt natuurlijk dat er veel mate-
riaal wordt gebruikt tijdens de bouw, dit sparen we het 
hele jaar rond op door onze ogen en oren open te houden, 
dus als u materiaal hebt kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 

Hallo carnavalisten, het afgelo-
pen jaar heb ik met volle teugen 
genoten van mijn Prins zijn. Mede 

dankzij mijn Prinses, de Jeugdcommissie, 
de Jeugd-raad, mijn familie en vrienden 

heb ik een SUPER jaar gehad. Veel leuke dingen mee 
gemaakt en flink veel polonaise gelopen. Ik hoop dat Prins 
Party en Prinses Fun net zo een fantastisch jaar krijgen 
als wat wij hebben gehad en dat ze met plezier alles mogen 
beleven, want het jaar gaat veel te snel voorbij.  Groetjes, 
Mees van Maris ( oud Prins Tab der Dwergknijnen ).

Beste Dwergknijnen, Ik vond het een gezellig jaar. De 
Prinsverkiezing vond ik erg leuk en spannend, in de 
Jeugdraad zaten veel vrienden en vriendinnen en we heb-
ben met elkaar veel leuke dingen gedaan. De optocht in de 
sneeuw, het Prinsenbal, het bord onthullen en natuurlijk 
het schoolcarnaval vond ik erg leuk. Ik wens Prins Party en 
Prinses Fun heel veel plezier toe het komende carnavals-
seizoen en hoop dat ze het net zo leuk krijgen als ons. 
Groetjes Kim van Saase ( oud Prinses Dance)









Er zijn nog meer mensen die wij willen bedanken. Wij hebben 
namelijk een fantastisch bedrag ontvangen van onze spon-
sors! Door de geweldige inzet van Bert Verhoeven, die voor 
ons een sponsorbord heeft ontworpen/gemaakt, hebben 
wij sponsors kunnen verzamelen. Hiermee proberen wij ons 
budget wat groter te maken zodat de meiden nog meer 
kunnen stralen! Alle aanmeldingen zullen een ere plaats 
krijgen op bordjes aan ons sponsorbord en een vermelding 
op het digitale bord van de Duinknijnen.

Wij hebben weer erg veel zin in het nieuwe seizoen. De mei-
den zullen hun beste beentje voorzetten dus hopen wij jullie 
allemaal te zien tijdens een van onze shows!  Wij wensen 
Prins Moesico en Prinses Vemicia een heel fijn en muziekvol 
jaar toe! 

Namens de Senioren Dansgarde, 
Jolijn van der Linden
Lonni de Groot
Kim van Westerop

P.S. SPONSOR worden? Spreek een van ons even aan! Op 
basis van een vrije bijdrage kun je onze meiden nog meer 
laten stralen!  Volg ons op Facebook:
   Dansmariekes der Duinknijnen

Er is weer een seizoen achter de rug, een fantastisch 
seizoen als je het ons vraagt! Samen met onze 
meiden hebben wij genoten van Prince Taurus & 

Prinses Delphini, de enthousiaste reacties van de gehele 
vereniging maar ook zeker van vele mensen hier omheen. 
Het was voor ons officieel het eerste jaar als leiding, een 
jaar waarin we samen met onze meiden de lat hoog hebben 
gelegd. Wat leidde tot een knallende show in de Schelft, 
1e en originaliteits prijs in Ter Aar, volgers op facebook, 
nieuwe aanmeldingen van meiden die willen dansen en niet 
te vergeten SPONSORS vanuit de hele Zilk! 

Het was helaas wel het laatste seizoen voor een paar van 
onze Toppers. Ook wij weten dat er een tijd is van komen 
en een tijd van gaan… maar 6 meiden die ons tegelijk 
verlaten is best even slikken. Wij willen Lizz Bakker, Amber 
van Kimmenaede, Anischa Degens, Eva Hoogkamer, Sharon 
van der Wiel en Susanne Zethof nogmaals bedanken voor 
hun inzet de afgelopen jaren bij de Senioren Dansmariekes! 

Gelukkig hebben wij alle pakjes voor komend seizoen weer 
kunnen vullen met 6 nieuwe enthousiaste meiden! Jullie 
hebben ze al zien stralen op 11-11 maar bij deze willen wij 
ze graag aan jullie voorstellen: Denise Ruigrok, Nicole de 
Groot, Lotte Pebesma, Joy Akerboom, Aisha Smit en Nina 
Meiland. Zij zullen het plaatje compleet maken samen met 
Maxine van Berkel, Rosalieke Wiegel, Bodien Meiland, Yulli 
Geerlings en Manon van Went.

Op dit moment zijn wij alweer druk met oefenen voor 
een nieuwe showdans. Op zondag 12 januari dansen wij 
deze voor het eerst op het podium van de Schelft in 
Noordwijkerhout. Na het horen van de namen van het 
nieuwe prinsenpaar werden wij gelijk enthousiast. Dansen 
doe je op muziek, op vele soorten muziek. En dus is ons 
thema voor komend seizoen: Music Box! Ook aan de kleding 
wordt al hard gewerkt, de woonkamer van Marianka van 
Westerop is gezellig zuurstok roze voor een aantal weken.  
Super bedankt weer voor de creatieve invloed!





Gelukkig zijn er weer 5 nieuwe meiden bijgekomen, te 
weten Loes de Groot, Evelien vd Werff, Amber Geerlings, 
Luna Zonneveld en Djura Meiland. Samen met Fleur van 
Kimmenaede, Fay de Groot, Jolien Kortekaas, Melissa 
Smit en Tessa Meiland hebben we weer een gezellige groep. 
Mocht je het ook leuk vinden om ook te komen dansen bij de 
Junioren dansgarde van de Dwergknijnen, meld je dan aan 
via de site. We wensen iedereen een fantastisch carnaval 
en in het bijzonder natuurlijk Prins Party en Prinses Fun.

Alaaf, De Junioren Dansgarde

De Junioren Dansgarde is ook dit jaar weer in sep-
tember gestart met een groep enthousiaste 
meiden. Onder leiding van Jeannette de Koker-

Turenhout wordt er druk getraind voor de gardedans en 
de showdans. De gardedans heeft iedereen al kunnen 
zien tijdens de Jeugdprinsverkiezing en de showdans zal 
voor het eerst te zien zijn tijdens het dansmariekefes-
tival op zondag 12 januari 2014 in Noordwijkerhout. We 
hebben dit jaar afscheid genomen van Aisha Smit, Noa 
Floris, Sandra vd Werff, Denise Ruigrok, Lotte Pebesma en 
Isabelle Zethof. 

De Prins komt bij iedereen in huis via de Moesicoaxkabel...

Gelukkig zijn er weer 5 nieuwe meiden bijgekomen, te 





Wat een mooi seizoen was 2012-2013, met Prins 
Taurus en Prinses Delphini, een jaar waarin ik van 
Rob van Went (inmiddels erelid zoals u weet) de 

kneepjes van het vak heb mogen leren. Een jaar waarbij op 
de kleintjes is gelet, hetgeen wederom heeft geleid tot een 
afsluiting volgens begroting. Een jaar ook waarin we voor de 
laatste keer in de oude Duinpan hebben gefeest. 

Inmiddels kennen we ons nieuwe Prinsenpaar al weer een 
tijdje, Prins Moesico en Prinses Vemicia, en zijn we terecht 
gekomen in Italiaanse sferen, en om een beetje in de sferen 
van Venetie te blijven lijkt mij de woordspeling “het hoofd 
boven water houden” als penningmeester dit jaar zeer toe-
passelijk. Het wordt een heel bijzonder jaar, want inmiddels 
is natuurlijk alles anders dan vorig jaar. 

We hebben afgetrapt met onze Prinsbekendmaking  in 
de Spil bij van Nispen, en we zijn momenteel volop bezig 
met de voorbereiding van alle carnavals activiteiten in de 
nieuwe Duinpan. Deze is net op tijd klaar, dus ons nieuwe 
Jeugdprinsenpaar Prins Party en Prinses Fun heeft de 
aftrap kunnen geven voor een geweldig 22-jarig jubileum. 

Voor het eerst dit jaar zal de kaartvoorverkoop op de vrij-
dagavond (14 februari 20.00-22.00 uur )worden geor-
ganiseerd, waarbij we met nummers gaan werken zodat 
iedereen gewoon gezellig wat kan drinken aan de bar, of kan 
babbelen met oude bekende. 

Ook Kees Klein doet een positieve duit in het zakje,  hij heeft 
aangegeven op deze avond een munt voorverkoop te houden 
en als penningmeester wordt je vrolijk als hij op deze voor-
verkoopavond een mooie korting op de muntjes geeft. 

Om binnen onze stichting de noodzakelijke financiële mid-
delen te krijgen en te behouden zijn wij uiteraard afhankelijk 
van het enthousiasme van onze bezoekers, onze vrienden 
van de Duinknijnen, onze adverteerders en onze sponsors. 
Aan mij de eer om deze hele grote groep mensen, die het 
mogelijk maken om middels hun bezoek of steun er weer  
een fantastisch feest van te maken,  in ons prachtige ver-
nieuwde Duinpan in ons dorpje De Zilk te bedanken. En als we 
het dan hebben over een hele grote groep mensen, dan raad 
ik u aan eens te kijken op onze website www.duinknijnen.nl  
waar al deze personen en bedrijven met “naam en toenaam” 
vermeld staan.

Mocht u na het lezen van deze 
Varia of het bekijken van onze 
website zin of interesse heb-
ben om iets met of voor de 
vereniging te doen, dan ver-
welkomen wij ook graag u als 
“vrienden van de Duinknijnen, 
donateur of sponsor”, in welke 
vorm dan ook. 
Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie  hierover, stuur dan 
een e-mail naar penningmees-
ter@duinknijnen.nl .

Verder hoop ik u natuurlijk te verwelkomen op een van onze 
zeer gezellige activiteiten.

Met carnavaleske groet,
Albert van Haaster.
Penningbewaarder Der Duinknijnen

Er staat weer een nieuw carnavals seizoen voor de 
deur. Een seizoen waarin ook wij als WAD-jes weer 
onze beste beentjes zullen voorzetten om de Raad 

van Elf wat rust te gunnen. Dit doen wij door jaarlijks de 
Duinpan om te toveren tot een vrolijke feestzaal. Na het 
feesten brengen wij de zaal weer in orde en ruimen daarna 
de achtergelaten chaos op. 

In het seizoen 2002-2003 (het jaar van Mercurius en 
Sunny) zijn wij geboren. Dit betekend dat we al weer 11 
jaar met een uiterst gezellig cluppie de Raad van 11onder-
steunen, een heus jubileumjaar dus! Wij zijn benieuwd wat 
de Raad van 11 in petto heeft voor dit jubileum. Het was bij 
Harry's feest met 44 jaar Duinknijnen wel erg gezellig..........

Ideetje? Nee?? Wij hebben ook nog wel andere ideeën maar 
laten ons ook graag verrassen. Of en wat wij dit jaar alle-
maal moeten gaan doen is afhankelijk van hoe de Duinpan 
er uit gaat zien en wat we daar aan versiering mogen aan-
brengen, één ding is zeker: wij zijn er helemaal klaar voor en 
met dit fantastische Prinsenpaar voorop in de polonaise 
wordt het op zeker een moesikaal poezellig gezellig carna-
vals seizoen.

3 werf Alaaf
De WAD-jes

Stormachtig 

carnavalsjaar:

Moesicode oranje



De route van de optocht is vanaf dit jaar gewijzigd  in 
verband met de steeds strenger wordende regels van de 
overheid en zal dan ook op de volgende manier door het 
Duinknijnenrijk gaan.

-De wagens zullen worden opgesteld in de Zilkerduinweg 
( tussen de Beukenlaan en de P.J. Warmerdamstraat). 

-De groepen, paren en individuelen zullen aldaar worden 
ingevoegd vanaf de parallelweg van de Zilkerduinweg. 

-Onze Prinsenwagens zullen komen te staan op de kruis-
ing Beukenlaan/Hafkenscheidlaan, dit houdt in dat de 
gehele optocht zal starten vÓÓr de Prinsenwagens en van 
daaruit de Hafkenscheidtlaan in zal gaan en aan het einde 
de Goudenregenstraat zal ingaan. Aan het einde gaat de 
optocht linksaf de ventweg Hoogduinweg op tot de kruis-
ing met de Regenvlietweg 

-In de Regenvlietweg zullen we net als vorig jaar  linksaf 
(Pleintje van Ko en Nijntje) de Wassenaarseweg ingaan 
en aan het einde hier van rechtsaf de Zilkerduinweg op, 
vervolgens gaan we links Breeland in en aan het einde 
van Breeland links de Sportlaan in om daar aan het einde 

De optocht der Duinknijnen is dit jaar op ZONDAG 
02-03-2014 om 13.11 UUR VANAF  DE
ZILKERDUINWEG. De optochtcommissie zorgt 

voor het goede verloop van dit evenement en is daarom 
tijdens de optocht een hele belangrijke factor voor u als 
toeschouwer en/of deelnemer. 

rechtsaf de Zilkerduinweg op te gaan, alwaar het eindpunt 
zal zijn ter hoogte van de Zoutopslag. 

-Aan het einde van de optocht, LET OP dit is op de hoek 
Zilkerduinweg, kunnen de mensen van de wagen af om 
richting de Duinpan te gaan. De wagens zullen dan direct 
vertrekken in de richting Noordwijkerhout/Hillegom en 
mogen niet blijven staan op de Zilkerduinweg. 

-Dit met uitzondering van de Prinsenwagens van de 
Duinknijnen, die rijden Breeland in om af te stappen op de 
hoek Breeland/Sportlaan en zullen dan ook direct vertrek-
ken richting hun stalling.

Het optochtreglement is in overleg met de gemeente, 
politie en de Kaninefaaten samengesteld en daarom ook 
geldig in beide carnavals-Prinsdommen. Het reglement 
kunt u lezen op www.Duinknijnen.nl via waar u zich ook digi-
taal kunt inschrijven. Tevens is het reglement te verkrijgen 
op Hafkenscheidtlaan 24 (huize Pietje Bell), De Zilk.

rechtsaf de Zilkerduinweg op te gaan, alwaar het eindpunt 
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DIT JAAR WILLEN WE IN HET BIJZONDER 
AAN U VRAGEN OF HET U NIET LEUK LIJKT 
OOK EEN KEER MEE TE WILLEN DOEN AAN 
DE OPTOCHT IN DE VORM VAN EEN LOOP-

GROEP, DUO ÓF WELLICHT ALS 
INDIVIDUEEL. DUS LAAT UW CREATIEVE 

BREIN DE VRIJE LOOP EN WE 
VERWELKOMEN U VAN HARTE.

DE OPTOCHT KAN NIET GROOT GENOEG EN 
HET KAN ONS NIET GEK GENOEG!

De deelnemers doen er alles aan om de optocht 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken met de meest 
fraaie creaties. Er is één minpuntje wat vooral 
de jeugdige toeschouwers betreft. Dat is het 
gebruik van serpentine in spuitbussen. Het ziet 
er heel leuk, feestelijk en onschuldig uit, maar di-
verse deelnemers hebben dit in voorgaande jaren 
anders ervaren. 

Deelnemers die met een masker op lopen, hun act 
uitvoeren en de toeschouwers bij hun act betrek-
ken ondervinden ernstig hinder van deze spuitbus-
serpentine. Kinderen vinden het in hun onschuld 
leuk om op openingen in de maskers te mikken 
zonder zich te realiseren dat achter die openingen 
een paar ogen en een mond zit. Hierdoor raakt de 
deelnemer soms zelfs tijdelijk zijn zicht kwijt door 
tranende ogen of stikt zelfs bijna. Ook de tractor 
chauffeurs ondervinden hinder van de spuitbus 
serpentine. Het is niet alleen vervelend als zij het 
in de ogen krijgen, maar ook héél gevaarlijk als zij 
het zicht tijdelijk verliezen door irriterende ogen. 

Wanneer de spuitbus serpentine opdroogt wordt 
het makkelijk van kleren of spullen afgeveegd. Dit 
gaat echter niet op voor harige (vaak gehuurde) 
kostuums. De serpentine eruit knippen is dan de 
enige oplossing. Vandaar een verzoek: Probeer de 
overlast voor de deelnemers tot een minimum te 
beperken en laat de serpentine thuis!

Bij voorbaat onze dank.

Straat/huis/tuin- versiering wedstrijd

We willen vragen aan alle mensen die langs de route 
van de optocht wonen om hun straat/huis en/of tuin 
mooi te versieren om zo het 
Duinknijnenrijk een extra 
feestelijke uitstraling te 
geven. Doet u dit op een zo 
ludiek mogelijke manier, dan 
maakt misschien u wel kans 
op de prijs voor het mooist 
versierde huis / straat / tuin 
van het Duinknijnenrijk. Deze 
prijs is ooit in het leven gero-
epen door (oud) Prins Orange 
en Prinses Saxima en zal dan 
ook zeker niet misstaan in uw 
huiskamer. 
DUS DOE UW BEST....

3 x alaaf en tot langs de optocht,
Tim Langeveld
Optocht Commissie C.V. De Duinknijnen
Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op
06-54743015 of via optocht@duinknijnen.nl

 Optocht door 
het Duinknijnenrijk:

Moesicolonne





Ook voor de commissie Duitse Avond wordt het dit jaar  extra spannend. Al zo’n 14 jaar wordt na de Zilker Optocht 
de Duinpan in allerijl omgetoverd tot een heuse Bierstube. Het wordt nu echter vast een hele puzzel om onze 
decorstukken en verlichting zomaar weer te plaatsen en te monteren zonder die mooie vernieuwde Duinpan te 

beschadigen. Dat gaat vast extra tijd kosten. We hopen daarom ook, dat u na de prijsuitreiking van de optocht, de zaal vrij 
zal maken voor de voorbereidingen van de Duitse avond.

De Duinpan gaat s’avonds open om 20.30 uur. U wordt verwelkomd met een glaasje Gluhwein om u alvast ‘in die Stimmung 
zu bringen!’. U heeft natuurlijk, zoals iedereen, uw lederhose of dirndljurk aangetrokken om gezellig aan te schuiven aan de 
tafels. Om 21.00 uur barst het feest echt los en wordt de avond traditioneel geopend met Éin Prosit’.

Zoals altijd wordt de avond weer muzikaal omlijst door discotheek Musik-Welle. En áuch Die Stroper sind wieder da’. 
Speciaal dit jaar zal zijn, dat ‘unsere Paulus Verkaufer’ extra zijn best zal doen om u muzikaal door de avond heen te leiden. 
Hij heeft de nieuwste Schlager ingestudeerd, die hij in enkele verrassende acts live voor u zal zingen. 

Met een beetje geluk wordt ook dit jaar weer een sponsor gevonden voor de broodjes ‘Bratwurst mit Sauerkraut’. Later 
op de avond wordt extra ruimte vrijgemaakt om te dansen en te hossen. Een groot deel van de avond wordt gevuld met 
(enigzins Duits  ogende) acts. Wat is nu leuker om zelf een optreden te doen op het podium.? Dus bedenk een act, solo of 
met een groep, ‘das macht kein Flaus aus..’Alles mag: Spiele zuruck (play-back) of lebendich (live).U kunt zich weer onster-
felijk maken in het Zilkse! Vast weer te vroeg voor uw gevoel klinkt dan het ‘Gute nacht Freunde’ aan het eind van de avond. 

Mogen wij u tenslotte weer verzoeken respectvol met onze materialen om te gaan? De tafels zijn niet gemaakt om op te 
gaan staan en de bankjes hebben een limiet voor wat betreft het te verwerken gewicht. Bis Sontag 3 Martz. TSCHUSSI.

Wilfried van Eeden - tel: 06-29215740-wilfried.van.eeden@gmail.com
Peter van Maris- tel: 06-81965880 - petervanmaris@hotmail.com
Aad Witteman - tel: 06-57189709 - aad.lenie@ziggo.nl
Theo van den Akker - tel: 06-36271854 - theo@tvda.nl
Rick Witteman, 06-46286085
Bas Hulsebosch - tel: 06-24442601-bas.hulsebosch@gmail.com



Zondag 23 februari Carnavalsmis 11.00 uur in de Heilig Hart Kerk
Als goede gewoonte beginnen de Duinknijnen het weekend voor het grote carnavals met een carnavals-
mis, Voor de 20e keer alweer en voor menigeen niet meer weg te denken. Prins Moesica en Prinses Vemi-
cia hebben als thema voor de viering gekozen voor AMORE e PASSIONE. Met dit thema willen zij uitdruk-
king geven aan de liefde en passie voor mens en dier en hoe we ons leven invulling geven. Natuurlijk zullen 
we ook aandacht geven aan het 22 jarig bestaan van onze Jeugd, de Dwergknijnen. Pastoor Franken zal 
in deze carnavalsmis voorgaan. Het carnavalsgelegenheidkoor bestaande uit dames en heren van onze 
vereniging zal onder leiding van Berry en Heidi v.d. Bercken de viering muzikaal opluisteren. Er zal ook nog 
een instrumentaal intermezzo worden uitgevoerd door diverse muzikanten. We verwachten weer een hele 
mooie viering en hopen op uw aanwezigheid. van de carnavalsmis is ‘Liefde’. 

Vrijdag 28 februari Schoolcarnaval 13.00 uur in de Duinpan
Opening van het carnavalsfeest door de kinderen van Basisschool de Egelantier. Prins Party en Prinses 
Fun zijn aanwezig om iedereen een gezellige middag aan te bieden. Uiteraard is daar ook de Jeugdraad en 
de grote Raad van Elf met Prins Moesico en Prinses Vemicia bij om samen te genieten van alle optredens 
van alle klassen van de school. Iedereen komt natuurlijk verkleed en een versnapering wordt verzorgd. De 
Toegang is gratis. Ouders worden verzocht om pas na afloop van het feest hun kroost te komen ophalen 
om daarna met zijn allen de residenties van de Prinsenparen te openen. 

Vrijdag 28 februari Disco Jeugd 19.00 uur in De Spil
Deze happening voor de jeugd van 7 tot en met 12 jaar vindt plaats in de voetbalkantine van Van Nispen.
Prins Party en Prinses Fun nodigen al hun leeftijdgenootjes uit om lekker te komen feesten. Ook Prins 
Moesico en Prinses Vemicia zullen even langskomen. De Juniorendansgarde zet het beste beentje voor 
en de Stropers zullen ook hun muzikale kunsten uitgebreid laten horen. Het leukst verklede Dwergknijn 
wordt beloond met een fraaie beker. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met voetbal-
vereniging Van Nispen.

Vrijdag 28 februari Sixteen+ Ball 20.30 - 01.30 uur in De Duinpan
Voor de iets oudere jeugd organiseren de Duinknijnen een heuse disco-avond met discotheek Music Wave,
afgewisseld door boerenblaaskapel De Stropers. Ook deze avond zijn er bekers te winnen voor de meest
carnavaleske uitdossing. Prins Moesico en Prinses Vemicia nodigen jullie van harte uit.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop en kosten 12,50 Euro. .

Zaterdag 1 maart Ball Masqué 21-00 - 02.00 uur in De Duinpan
Prins Moesico en Prinses Vemicia nodigen alle Duinknijnen uit voor een fantastiche carnavalsavond.
Verras het carnavalspaar met uw orginele en unieke carnavalsuitdossing. Ook hier zijn fraaie bekers te 
winnen. De muziek is in handen van discotheek Music Wave en boerenblaaskapel de Stropers.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop en kosten 12,50 Euro.

Zondag 2 maart Optocht der Duinknijnen 13.11 uur start Zilkerduinweg  
Een uitgebreid verslag van deze happening leest u op bladzijde 22 en 23.

Zondag 2 maart Deutsche Abend 20.30 - 01.00 uur in De Duinpan  
Meer informatie leest u op bladzijde 25.

Carnavaleske
feestvogel:
Moesicolibri



Maandag 3 maart 55+ Middag 13.00 - 17.30 uur in de Duinpan
Meer informatie over dit gezellige hoedjesfestijn leest u op bladzijde 28. 

Maandagmiddag 3 maart Kindermiddag13.00 - 16.00 uur in de Duinpan
Prins Party en Prinses Fun nodigen alle Dwergknijntjes uit voor deze middag. Hossen, dansen,
polonaise lopen, drinken en snoepen tot het een lieve lust is. De Junioren-dansgarde geeft een paar
wervelende shows weg. Het leukst verklede Dwergknijntje krijgt nog een prijs en ook diegene
die de Bakker-Pompe-kleurplaat (achter in dit boekje) het mooist gekleurd heeft. Ouders leveren
hun kroost af bij de deur , de kinderbegeleiding zal er voor zorgen dat het de kleintjes aan niets
zal ontbreken. De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur weer opgehaald worden. Toegang is gratis.
Deze midag wordt georganiseerd i.s.m. voetbalvereniging Van Nispen.

Maandagavond  3 maart Venice Table Night 21.00 - 02.00 uur in De Duinpan
Deze avond zal Ronnie Ronaldo optreden als Allround Partyzanger. 
Meer informatie over de Tafeltjesavond kunt u vinden op bladzijde 31.

Dinsdagmidag 4 maart Kroegentocht 15.00 uur in De Laatste Druppel
Dit jaar doet de Duinpan óók officieel mee met de Kroegentocht, wat inhoudt dat daar op dinsdag vanaf 
11.11u een heerlijke borrel of iets anders genuttigd kan gaan worden. We gaan er vanuit dat de Duinpan 
druk bezocht zal gaan worden deze dag door een ieder! Tevens rijdt er tijdens de Kroegentocht om 11.11u 
een (gratis) bus waar iedereen kan instappen om te vertrekken richting Noordwijkerhout. Het vertrekpunt 
zal zijn op de hoek Sportlaan/Zilkerduinweg t.h.v. de tennis. We zouden het als Duinknijnen natuurlijk fantas-
tisch vinden als deze bus VOL gaat komen, zodat we met een Zilkse club het Noordwijkerhoutse zullen gaan 
overspoelen. Vanaf een uur of drie kunt u samen met de Senaat der Duinknijnen toasten op de goede afloop 
van het onvolprezen Zilker carnaval in cafe ‘De Regendruppel’ aan de Regenvlietweg. Jong en oud is welkom. 
Er wordt die middag doorgegaan tot het laatste druppeltje.   

Dinsdagavond 4 maart Knijnverbranding 22.11 uur op het Plein van Nijntje
Helaas, aan alles komt een eind. Komt allen naar het pleintje van Ko en Nijntje om afscheid te nemen
van het Zilkse carnaval en ondersteun Prins Moesico en Prinses Vemicia gedurende dit toch wel
wat emotionele moment.

Woensdag 5 maart Askruisje halen 19.00 uur in de Heilig Hart Kerk 
We zijn met de carnavalsmis begonnen en sluiten ook af in de kerk. Het carnaval is afgelopen
en de vastentijd begint.

Halfvasten puzzelrit 18.30 uur in de Spil
De puzzelrit is weer in het leven geroepen en is een groot succes. Ook dit jaar zal hij weer uitgezet
worden. Hoe en wanneer deze zal plaatsvinden zult u nog via onze site en de plaatselijke pers
vernemen. 



Hoedjeswedstrijd;

Het wordt ieder jaar steeds doller en dwazer op de 5x11+ middag ( voorheen 55+middag, ook wel seniorenmiddag 
genoemd). De een heeft een nog feestelijker hoedje op dan de ander. Iedereen aast op die felbegeerde wisselbeker, be-
schikbaar gesteld door Aad en Thera van der Slot.U behoort toch niet tot die enkelen, die het nog wagen blootshoofd 

de Duinpan te  betreden, is het niet ??? En dit jaar met een Prinsenpaar, dat Hollywood en Venetie hoog in het Vaandel heb-
ben staan, Prins Moesico en Prinses Vemicia En dan ons feestbeesten, Jeugdprins  Party en zijn Prinses Fun. Ach, U kunt 
het bij deze thema’s zo gek niet bedenken of u weet wel iets te verzinnen voor op het hoofd. Wij heten u van harte welkom op 
deze middag, speciaal voor u als oudere jongere !!!
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Datum Activiteit Plaats   Tijd  Toegang Muziek  Opmerking 

23-02 Carnavalsmis H.H. kerk  11.00 uur vrijwillig  Carnavalskoor Eerbiedwaardige start
28-02 Schoolcarnaval De Duinpan 13.11 uur gratis  Stropers/Disco 13.00 uur alleen toegang 
           voor basisschool kinderen 
28-02. Disco Jeugd De Spil  19.00 uur gratis  Music Wave Alcohol- en rookvrij (voetbal-
           kantine) jeugd t/m 12 jaar
28-02 Disco jongeren De Duinpan 20.30 uur E 12,50  Music Wave/  Toegang vanaf 16 jaar
         Stropers (legitimatie verplicht)
01-03 Optocht  Noordwijkerhout  12.41 uur 
01-03 Ball-Masqué De Duinpan 21.00 uur E 12,50  Music Wave/ Feestkleding verplicht!
         Stropers  
02-03 Optocht   De Zilk  13.11 uur   Music Wave/  Fantastische optocht 
 Prijsuitreiking De Duinpan aansluitend gratis  Stropers door De Zilk  
02-03 Duitse avond De Duinpan 20.30 uur E 10,-  Music Wave/ Duitse kleding verplicht,
         Stropers zoals Lederhosen en Dirndljurk 
         Paul Sellers 
03-03 Kindermiddag De Spil  13.00 uur gratis  Music Wave Alleen kinderen (t/m 12 jaar) 
           geen ouders
03-03 55+ middag De Duinpan 13.00 uur gratis  Stropers/ We beginnen om 13.30 uur 
         Live muziek  als iedereen opgehaald EN 
           binnen is. Denk aan de 
           hoedjeswedstrijd
03-03 Venice Table-  De Duinpan 21.00 uur E 10,-  Music Wave/ Neem je mooiste statafel 
 night        Stropers mee op deze gezellige 
           Hollandse avond. 
04-03 Knijnverbranden  Pleintje van  22.11 uur     Traditioneel einde van het
   Ko en Nijntje       carnaval
05 -03. Askruisje H.H. kerk  19.00 uur vrijwillig    Eerbiedwaardige afsluiting
??? Puzzelrit  De Spil  18.30 uur E 10,-    I.s.m. v.v. Van Nispen 

Op 7 april is onze dochter Eline Sofie thuis geboren. 
Ze woog 3220 gram en deed meteen alles super 
goed. Zij is ondertussen ruim 8 maanden oud en een 

echte lachebek. Wij genieten vol op. Ondertussen heeft ze 
ook al kennisgemaakt met de Dansmarieke meiden. wat zij 
alleen maar heel gezellig vind.1 ding is zeker, het carnaval 
zal er met de paplepel ingegoten worden.

Alaaf!
 Jeannette de Koker-Turenhout (Junioren Dansgarde)

Paul en Eline Paul en Eline 
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Als dit blad bij u in de brievenbus ligt, is het al een heel 
poosje geleden dat ik dit stukje heb geschreven. Ik schreef 
dit namelijk op een zeer stormachtige dag en ook nog op 

de verjaardag van St. Nicolaas, dus de 5e december j.l. De redac-
tie had mij al voor de tweede keer gemaand om een stukje te 
schrijven, want de sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij 
kwam erg dicht bij en bij het niet op tijd inleveren ervan wordt er 
niets geplaatst. Ze zijn hard hoor die PR groep, echter ze hebben 
wel gelijk, want anders blijven ze iedereen maar achter de broek 
aan zitten.

Met onze Prinsenparen en dat weet ik zeker, gaan we weer een 
prachtig Carnavalsweekend tegemoet. Iedereen is er klaar voor, de 
voorbereidingen zijn op rolletjes gelopen en iedereen heeft er zin 
in. De Senaat der Duinknijnen wordt ook maar groter. Dit jaar zijn 
er drie fantastische kanjers de Senaat komen versterken. Peter 
van Maris vanuit de Raad van Elf, Rob van Went was bestuurslid 
en jarenlang penningmeester en heeft voor de Senaat gekozen 
en Wil Stroombergen na jarenlang voorzitter der Duinknijnen te 
zijn geweest vond het nu wel genoeg en kwam ook onze Senaat 
versterken. We zijn heel blij met deze oude rotten in het vak en we 
hebben ze als Senaat dan ook bijzonder welkom geheten.

De Senaat is een orgaan binnen de 
Carnavalsvereniging die op allerlei 
mogelijke manieren nog hand - en span-
diensten doet voor De Duinknijnen, 
echter niets moet en alles mag. Zo zijn we bezig met 
de organisatie van de Carnavalsviering in de kerk, de orga-
nisatie van de 50+ middag, we vullen zo links en rechts wat 
jury’s in en het is aan iedere Senator individueel of zij op 
allerlei andere onderdelen, hulp willen geven of inzet willen 
doen. Ook onze partners,  “ de Dames van de Senaat  “ , hel-
pen en geven inzet daar waar nodig en dat wordt gewaar-
deerd door een ieder.

We gaan u vast de komende dagen tegenkomen en wij 
wensen u dan ook, jong en oud, een heel gezellig en plezierig 
Carnaval toe.

Met Carnavalsgroeten,

Hubert Turnhout
Voorzitter van de Senaat der Duinknijnen.

echter niets moet en alles mag. Zo zijn we bezig met 
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De nieuwe maandag avond is super leuk en wordt 
door trouwe bezoekers al de gezelligste avond van 
het Zilkse carnaval genoemd. Na twee succesvolle 

Swinging Table Night avonden werd het idee van maak 
je eigen stamtafel en kom met vrienden en familie naar 
de Duinpan voor een oergezellige Zilkse avond vorig jaar 
uitgebreid.  Het thema Stars & Table Night vernoemd naar 
het prinsenpaar Taurus & Delphini werd zeer goed opge-
pakt. Naast de leukste tafels van groot tot klein werd er 
in de Duinpan flink feest gevierd in de meest prachtige en 
carnavaleske creaties. De muziek van onze eigen Stropers 
en discotheek Music Wave afgewisseld met de zanger van 
deze avond Jan Leliveld maakte het feest compleet.  

Ook dit jaar heeft ons prinsenpaar weer prachtige namen 
voor de leukste ideeën. Moesico & Vemicia is Italiaans en 
Venetië is hun geliefde stad. Het Venetiaanse carnaval 
biedt een aparte sfeer en vele mogelijkheden. Denk aan 
mooie kleding en maskers, strakke maatpakken, Italiaanse 
design tables, mooie auto’s en boten. Mogelijkheden 
genoeg om de gezelligheid en het feest gehalte van vorig 
jaar te evenaren of misschien wel te overtreffen. 
De maandagavond-commissie is druk bezig en zal zeker 
weer hun uiterste best doen voor een hoog entertainment-
gehalte. Zij hebben niemand minder dan Ronnie Ronaldo 
weten te strikken om deze avond voor u op te treden. 
Reden genoeg om deze avond niet te mogen missen, dus 
graag tot maandag 3 maart. 

De maandagavondcommissie, 
Harry , Albert en Bas (als stand in voor Ron) 

Ook dit jaar heeft ons prinsenpaar weer prachtige namen 

De maandagavondcommissie, 
 

...Carnavalsgroet:
Vemicialaaf...



Gefeliciteerd Dwergknijnen,

Precies twee jaar geleden mochten de Duinknijnen hun 44 jarige 
jubileum vieren. Iets waar wij, als Dwergknijnen ooit ook naar uit zullen 
kijken. Maar niet te meer hebben wij ook dit jaar iets heel bijzonders te 
vieren. De Dwergknijnen vieren namelijk hun 22 jarige jubileum. 
2x 11 jaar carnaval voor de Zilkse jeugd is iets wat niet onopgemerkt 
voorbij mag gaan. 

Gezien de diverse activiteiten die al hebben plaats gevonden, maar 
ook zeker de activiteiten die nog gaan komen, weet ik zeker dat 22 
jaar Dwergknijnen een fantastische Party wordt voor alle Dwerg-
knijnen! 

Een Party zal het zeker worden dit carnaval...Op 8 november werd 
in de Spil onze 22ste Prinsenpaar bekend gemaakt. Prins Party en 
Prinses Fun gaan de Dwergknijnen voor in dit bijzondere jaar. 

Gezien de volle enthousiasme van Prins Party en Prinses Fun, maar 
ook zeker die van hun achterban, kunnen we nu al zeggen dat het car-
naval een Party wordt om nooit meer te vergeten. 
  

1992-1993
 Prins Julius de Tweede  & Prinses Petra 

Robbin Beelen & Petra Klinkenberg

1993-1994
 Prins Jacob  & Prinses Patricia 

Jacco van Hensbergen & Patricia Meskers

1995-1996
 Prins Techno & Prinses Chess 

William Broekhof & Saskia Witteman

voorbij mag gaan. 

jaar Dwergknijnen een fantastische Party wordt voor alle Dwerg-

2011-2012
 Prins RioBlu & Prinses Jewel 

Nigel de Jong & Guusje van Eeden

2010-2011
 Prins Lucky  & Prinses Star 

Jaap Hoogkamer & Maxine van Berkel

2009-2010
 Prins Fire  & Prinses Flame 

Stan van Maris & Manon van Went
2008-2009

 Prins Shrek & Prinses Fiona 
Garry de Groot & PRosalieke Wiegel

007-2008
 Prins Jack  & Prinses eLIZZabeth

Danny Bartels & Lizz Bakker

2012-2013
 Prins Tab & Prinses Dance 

Mees van Maris & Kim van Saase

2006-2007
 Prins Donder & Prinses Bliksem 

Mathijs Faber & Shannon de Jong

1994-1995
 Prins Black  & Prinses White 

Barry Witteman & Martine van der Slot



2002-2003
Prins Tarzan & Prinses Jane

Remco Nederstigt & Jamie Zonnenberg

2001-2002
 Prins Music & Prinses Dance 

Rob Stroombergen & Kim van Westerop

2000-2001
 Prins Fairytale & Prinses Snowwhite 

Roel Verhoeven & Danielle Bakker 

2013-2014
 Prins Party & Prinses Fun 

Twan van Tol & Anne van der Meer

2005-2006
 Prins Zorro & Prinses Elena

Johnno de Jong & Anne de Groot

2004-2005
 Prins Floris & Prinses Pi 

Thom Faber & Shauny de Groot

2003-2004
Prins Power & Prinses Flower

Derek van Haaster & Merel Smit

1996-1997
Prins Slot & Prinses Slotje

Ad van der Slot & Lorainne Bon

1997-1998
 Prins Bugs & Prinses Bunny 

Ruben Faber & Jolien van haaster

1998-1999
 Prins Dipsy & Prinses Laalaa 

Derek van der Slot & Michelle Turnhout

1999-2000
 Prins Future & Prinses Joli

Rick Witteman & Jolien Hinderks

Daar waar een nieuwe prinsenpaar verschijnt, daar moeten we ook 
afscheid nemen van een prinsenpaar. Oud Prins Tab en oud Prinses 
Dance hebben hun luxe leven weer ingeruild en zijn nu weer ‘’gewoon’’ 
Dwergknijnen. Wij als vereniging hebben ontzettend van hun en hun 
Raad van Elf genoten. En hopen ze nog velen malen te verwelkomen 
op een van de activiteiten. 

Niet alleen van het oude prinsenpaar maar ook van Harry de Jon-
gen hebben we dit seizoen afscheid moeten nemen. Harry is jaren 
zeer actief geweest als jeugdcommissielid en hield zich vooral  druk 
bezig met het organiseren van de bakkiesmiddag en het in goede 
banen leiden  van de jeugd tijdens de optochten. Helemaal afscheid 
nemen hoeven we gelukkig niet. Harry zet 
zijn carnavalscarrière namelijk voort bij 
de Raad van Elf van de Duinknijnen.

Dan rest mij nog één ding en dat is alle 
Dwergknijnen een FUN-tastisch 
carnavalsParty toe te wensen. 
En allemaal heel veel pliezer in het 22ste 
jaar der Dwergknijnen.

22x Alaaf namens de jeugdcommissie, 
Mike Bakker, 
Voorzitter der Dwergknijnen









Welke avond vind  jezelf het leukst van het gehele 
canavalsweekend en waarom?.

 Dat is voor mij geen avond maar een middag, n.l de vrijdag-
middag wanneer al de kleintjes van school naar De Duinpan 
komen om de aftrap te nemen voor het grote  Carnaval. 
Allemaal zo mooi verkleed en uitgelaten voor het feest. Ik 
kan mij herinneren dat je al dagen van tevoren opgewonden 
was om het Carnaval te vieren, spontaan en oprecht, echt 
fantastisch om te zien. 

Vertel eens kort wat er allemaal achter de scher-
men moet gebeuren om het carnaval goed te laten 
verlopen. 

Dit is natuurlijk veel werk. We beginnen met de vergunnin-
gen aan te vragen voor nachtpermissie en dan natuurlijk de 
personeelsbezetting rond krijgen, bestellingen enz. Maar 
ook dit is na zoveel jaar met het aangepaste draaiboek van 
voorgaande jaren goed te doen hoor! 

Heb je zelf nog iets te zeggen of toe te voegen aan 
dit interview? 

Ik voel mij bijzonder trots dat ik u allen mag verwelkomen in 
een nieuwe Duinpan en spreek de hoop uit dat wij met z’n 
allen en voor ieder wat wils nog in lengte van dagen en met 
veel plezier kunnen genieten van het Carnaval. Daarom wil ik 
een groot compliment maken voor de Carnavalsvereniging 
die dit elk jaar maar weer mogelijk maken.

Tot slot, mocht je ooit tot prins worden benoemd, 
hoe ga je dan heten en wie staat er naast je op de 
wagen?

Haha, ik moet wel even lachen bij deze vraag omdat ik 
mijzelf echt niet zo zie staan. Ik weet van alle Prinsen-
paren dat het  een bijzondere belevenis is en het een grote 
onuitwisbare indruk in hun leven heeft gemaakt, maar  voor 
mij is dat iets teveel al die aandacht. Dan natuurlijk wie 
komt er naast je staan op de wagen en hoe ga je heten? 
Nou geen Prins de Lignac de tweede in ieder geval,  dus kom 
je waarschijnlijk uit op : prins Cornelis den Kleine,  en om het 
Koningsgeslacht veilig te stellen moet er toch een prinses 
aan te pas komen en dat is Carla voor mij. Prins Cornelis en 
Prinses Cornelia de Kleine, hahaha klinkt nog leuk ook.

Er is mij door de carnavalsvereniging De Duinknijnen  
gevraagd iets over mijzelf te vertellen en antwoord 
te geven op een aantal vragen, dat wil ik graag doen 

en steek maar gelijk van wal over mijzelf iets te vertellen, 
alhoewel ik wel eens denk dat iedereen ongeveer alles nu wel 
weet over mij? 

Ik ben Kees Klein, geboren te Katwijk en na drie maanden 
oud te zijn verhuisden mijn ouders naar De Zilk waar wij 
uiteindelijk met het hele gezin vader, moeder en zeven kin-
deren zijn vast geworteld. Na de lagere school en de KTS, 
ben ik naar de Koninklijke Marine gegaan en heb daar mijn 
koksopleiding verder vervolgt.  Na 26 maanden  gediend te 
hebben ben ik naar de zoals wij dat noemen de “grootkeu-
ken” gegaan, dit zijn instellingskeukens zoals van zorgcen-
trums  en ziekenhuizen.  Hier heb ik mijn opleiding leiding-
gevende Instellingskok en het diploma dieetkok  behaald, 
nou dat laatste kunt u nog goed aan mij zien  ik ben aardig 
op dieet gebleven. Toen werd De Duinpan gebouwd en heb ik 
de eerste jaren de familie Nederstigt  geassisteerd, na het 
overlijden van Henk Nederstigt ben ik beheerder geworden.

Wat gaan de carnavalsvierders het meest merken 
in de vernieuwde Duinpan?

 Dat wil ik graag uitleggen maar ik hoop dat alle Duinknijnen 
zelf komen om het te zien, in elk geval de ruimte is overwel-
digend en licht en fris, de routings zijn zo uitgedacht dat 
er geen opstoppingen meer zullen komen zoals vroeger bij 
de ingang. Er is een verdubbeling van het aantal toiletten 
en een mooie rokersruimte gemaakt. De scheidingsmuur 
tussen de grote zaal en de foyer is weg. Alles is nu ook 
goed te overzien vanuit de foyer en dat is ook voor ons als 
bedienend personeel heel fijn, We zijn nog meer betrokken 
op deze manier. 

De Duinknijnen zien de Duinpan als hun residentie, 
hoe zie jij de samenwerking met deze club? 

Wij zijn trots op het feit dat we zo’n accommodatie kunnen 
aanbieden als residentie,  en ik weet dat dat wederzijds 
is. Voor een klein dorps is het “ Groots” om je gasten in 
zo’n mooie ambiance te mogen ontvangen.  De samenwerk-
ing is al vele jaren goed en prettig, Was het in het begin 
nog zo dat iedereen als lid zijn zegje wilde zeggen, gaat 
dit nu gestroomlijnd. Wij hebben met een vaste groep als 
aanspreekpunt diverse malen overleg en dat werkt goed. 
Zij komen met de wensen en vragen en opmerkingen van 
hun achterban naar het overleg en wij proberen altijd om 
alles naar tevredenheid van beide partijen te regelen. Dat 
is het uitgangspunt van beide en het werkt prima. 

Stel je was geen beheerder van De Duinpan, konden 
wij jou dan wel tegenkomen tijdens de Carnaval? 

In mijn jongere jaren heb ik altijd carnaval gevierd. Nu ben 
ik 55 jaar , dus naar het “jonge carnaval” zou ik niet gaan 
vanwege mijn leeftijd maar de maandagavond vind ik heel 
gezellig vooral omdat je op deze avond meer leeftijdsgeno-
ten en bekenden tegenkomt. Ik ben daarom blij dat ik alle 
dagen kan werken omdat na al die jaren het  erg leuk is om 
al de feestvierders op hun gekozen  feest te zien genieten 
van het carnaval. Ik vraag mij af of ik als gast zoveel kan 
genieten van de sfeer als dat ik als bediening doe, zo ben ik 
er eigenlijk ingegroeid. 





Dit jaar is het mijn beurt weer om voor de Duinknijnen 
Varia een artikel over De Stropers te verzorgen 
en dat doe ik graag (ben tenslotte niet voor niets 

Voorzitter geworden).Namens de Stropers wil ik allereerst 
Prince Taurus & Prinses Delphini nogmaals bedanken voor 
hun gastvrijheid het afgelopen jaar. 
We vonden het supergezellig met jullie.

Uiteraard hebben we de afgelopen maanden niet stil-
gezeten en hebben we onze kunsten op diverse plekken in 
de omgeving en ver daarbuiten vertoond. In mei 2013 zijn 
we bijvoorbeeld afgereisd naar Groenlo om mee te doen aan 
het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioen-
schap. Leuk dat er zelfs een afvaardiging van De 
Duinknijnen meeging ! Het was voor ons een geweldige 
ervaring. Volgend jaar zullen we weer van de partij zijn 
in Groenlo (dus noteer alvast maar 29 mei 2014 in de 
agenda’s). In juni beleefden we ons hoogtepunt door voor 
de 2e keer het festival “Dollen tussen de Bollen” te winnen. 
Dit fantastische evenement wordt jaarlijks strak 
georganiseerd door onze muzikale vrienden uit 
Noordwijkerhout “De Koetillers”. 

Afgelopen zomer hebben we voor de Stroperfans en
Duinknijnen een verkleed Tennisfeest en Barbecue en 
Feestavond georganiseerd. Wij vonden het supergezellig en 
een mooie manier om onze fans te bedanken. 

Mocht u dit hebben gemist, geen probleem want wij wil-
len in de toekomst meer van dit soort activiteiten gaan 
organiseren.  Onze ledensamenstelling is afgelopen seizoen 
ongewijzigd en bestaat uit 17 enthousiaste muzikanten, 
echter door een verschuiving van een trompettist naar 
schuiftrombone zijn wij op zoek naar een nieuwe trompet-
tist. Het zou toch leuk zijn als er een nazaat van de 
Geinknijnen bij de Stropers zou komen ?! 

Inmiddels zijn we gestart met de muzikale  voorbereidingen 
voor het komende  carnavalsjaar en het ziet er uitdagend 
uit. Maar daarnaast vooral gezellige muziek voor jong en 
de iets ouderen. We kijken er nu al naar uit om straks in 
de akoestisch verbeterde Duinpan onze noten te laten 

horen, het vroege Fruhshoppen zal ook komend jaar door 
de vlonders heen gaan en het laatste thema feest bij de 
Kanaalkikkers zal er 1 met een goud randje worden.

Namens De Stropers  wens ik 
Prins Moesico en Prinses Vemicia 
heel veel plezier met ons en 
we gaan ons best doen om die 
aparte begin tune onder de knie 
te krijgen.

Groeten,
Paul van der Tas
Namens De Stropers





in dit stukje zal ik mezelf even voorstellen Mijn naam is Theo Hommen.Ik ben 36 jaar, en ben getrouwd met Helma 
Hommen,samen hebben wij 3 kinderen. We hebben 2 jongens, Quint van 9 jaar en Thymo van 4 jaar. En onze dochter 
heet Luna en is 7 jaar oud. Wij wonen sinds mei 2005 in De Zilk in de St. Jacobstraat (bij vele beter bekend als de 

Jacob boulevard). 

Waarom ik me heb opgegeven als nieuw raadslid is een lang verhaal. Maar in het kort 
zal ik het even uitleggen. Vorig jaar bracht ik de kinderen naar de kindermiddag in de 
Duinpan. Daar kwam ik Ron van Maris tegen in smoking, steek en onderscheiding. Toen 
zei ik ‘ jou staat ook alles’ dit lijkt mij ook wel wat en zo ging het praatje al gauw rond 
in de vereniging. Voordat ik het wist stond daar de keuringsdienst der Duinknijnen op 
de stoep (John en Tim). Na een goed gesprek met deze heren onder het genot van 
een biertje waren we er al snel uit! Ik wil bij deze mijn vrouw ook bedanken dat zij er 
ook achter staat en onze kinderen ook want zonder hen zou het feest natuurlijk niet 
compleet zijn. Maar ik hoop vooral dat wij een hele leuke, maar ook mooie tijd zullen beleven bij de Duinknijnen . 

Vriendelijke groet Theo, Helma en de kids.

Onze Sponsors uit De Zilk

Nico van de Berg Bloemen en Plantenhandel
Green In Between
Ron Faber Schadeauto’s
Paul de Groot BV, Wholesaler in cutflowers
Bouwbedrijf De Groot
De Groot-Broekhof
Jan de Groot bloemen
Loonbedrijf Gebr. de Groot
George en Corrie van Haaster
Lo & Coby de Haas
Van Haaster Tuinkreatie
Hoogkamer / Flex-Stone
NEVADA
Alb. van Haaster & Zn. B.V.
A.T.G. van Haaster
Paul van Haaster Timmerwerken
Kampeercentrum de Jong
Chinees Indisch Restaurant Kings Garden
WVDL Containerschoonmaak De Zilk
Wil Oostenrijk 
Ouderenbond De Zilk 
Pompe’s Smikkelbar 
Ruigrok C.J. 
ROMI Projectadvisering
DJ. Freek Ruigrok
Pieter & Ben v.Saase
Kees van Saase Houtbewerking
Aad Slot Catering / klus
Boerenkapel De Stropers
Garage Turnhout
Van Nispen selectie 1 en 2 
Gerard Willemse Kapsalons
Stichting Wassenaar 
Muta Massage 
Bakker Pompe 
Theo Beelen Bloemenhandel

Onze Sponsors uit Hillegom

Firma J.M.van Berkel B.V.
Transportbedrijf J.G.van Dooren
Faber Fin. Adv. Buro BV,
Bloemenhandel John en Thea de Groot
Aannemingsbedrijf Janssen Bouw b.v.
J. van der Linden & Zn. B.V.
Klerk Caravans b.v.

Onze Sponsors uit Noordwijkerhout

Agro Techniek Holland b.v. 
Loonbedr. & Machineverhuur André Geerlings
Van der Geest & Drost Assurantiën
Wout Hogervorst v.o.f.
Van Kampen accountantkantoor
Café de Ruigenhoek
Aann. Bedr. Sporto b.v.
Gebr. van Steijn & Zn b.v.
Autobedrijf Kleverlaan

Overige Sponsors

Dijkstra Bouwmaterialen Katwijk b.v.Katwijk
De Klerk b.v. Grondwerkzaamheden, Lisse
Warmerdam Hoogw.syst., Sassenheim
Ed de Groot Bloemenexport b.v., Honselersdijk
R.Tjoelker Hofzicht, Nieuw Vennep

Alle ‘Vrienden Van De Duinknijnen’
Al onze adverteerders

...Prinsendrank:
MoesiCocacola...



Helaas is ons vorig jaar een Duinknijn ontvallen. Jan van Berkel is 2 dagen na z’n 71e ver-
jaardag op 20 juli 2013 overleden. Jan was de eerste Prins die echt van buiten de 
vereniging als Prins gekozen werd en de verrassing was dan ook zeer groot van binnen en 

buiten de vereniging. Samen met zijn vrouw Lydia gingen ze de Duinknijnen in het seizoen 2001-
2002 voor als Prins Euro Jan en Prinses Lydia. 

Jan was een echt verenigingsmens en de Duinknijnen moesten natuurlijk ook toegevoegd worden 
aan de vele verenigingen waar Jan actief voor is geweest. Na z’n prinsenschap is Jan direct de 
Senaat in gegaan en Jan zou Jan niet zijn geweest als hij zich daar ook actief voor zou hebben 
ingezet. Hij heeft het secretariaat jaren lang gedaan. Niet alleen de Duinknijnen maar de hele Zilk 
zal het verenigingsdier Jan van Berkel dan ook zeker missen. We wensen Lydia heel veel sterkte 
toe. 

Zaterdag 4 januari heeft er een selectie voetballers van De Duinknijnen meegedaan aan het Bokken Ballentoernooi 
bij C.V. de Bokken uit Voorhout. Het team heeft zich van hun allerbeste kant laten zien tijdens dit toernooi, er werd 
6x gewonnen in 6 wedstrijden. Dit met een doelsaldo van 38 voor en slechts 1 tegen. De grote finale werd gespeeld 

tegen C.V. de Billenprikkers uit Warmond, welke werd gewonnen met 3-0. Het team kan dus terugkijken op een geslaagd 
toernooi, door als winnaar 2014 weer terug te kunnen keren naar het Duinknijnenrijk. Volgend jaar zal hetzelfde team hun 
titel zeker gaan verdedigen in het Voorhoutse Bokkenrijk.

Op de foto het kampioensteam v.l.n.r. : Sharron de Jong, Laurie v.d. Star, Johnno de Jong, Rick Witteman, 
     Tim Langeveld, Tom van Maris, Ryan Mc. Auly en Remco Nederstigt

Onze (oud)- voorzitter Wil Stroombergen is maandag 16 december 2013 gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2013, 
of misschien wel van de afgelopen 13 jaar. Zoveel jaar heeft Wil de Duinknijnen 
mogen voorgaan als voorzitter, om er op onze aanstaande Prinsbekendmaking op 

9 november definitief mee te gaan stoppen, zowel als voorzitter als actief raadslid. Wil is 
als raadslid bij de Duinknijnen gekomen in het seizoen 1981-1982, om vervolgens in het 
seizoen1986-1987 Prins Speedy ( jongste Prins ooit binnen de Duinknijnen, 30jr jong) 
te worden met zijn vrouw Marga Stroombergen-Nederstigt (dochter van oprichter der 
Duinknijnen Henk Nederstigt). In 2000 heeft Wil de voorzittershamer over genomen van 
Nico Meiland. 

Na 11 jaar voorzitter besloot Wil om nogmaals te gaan voor het Prinsenschap, het 44e 
Prinsenschap der Duinknijnen! Wil werd dat jaar met zijn vrouw Marga gekozen tot Prins 
Jubilé en werd daarmee na zijn schoonvader de 2e Prins die 2x Prins der Duinknijnen is 
geweest. In het jaar daarna gaf Wil aan dat het tijd ging worden voor een nieuwe 
voorzitter en gaf tevens aan te gaan stoppen als actief Duinknijn. Nu zal het dan ook na 
13 jaar tijd worden voor Wil om zich meer op de achtergrond te gaan bezighouden. Wil 
is dus samengevat bij de Duinknijnen o.a. 32jr actief lid, 2x Prins der Duinknijnen, 13jr 
voorzitter, jaren voorzitter geweest van de Optochtcommissie, jaren vaste wagenbouwer 
geweest van vele Prinsenwagens, bouwer van de residentiegroep, kortom Wil is één van de 
bouwers geweest van de huidige Duinknijnen en hij verdient het dan ook absoluut om de 
titel "Vrijwilliger van het jaar 2013" te dragen. Een mooier afscheid zal er niet zijn voor 
ons opper-Duinknijn Wil Stroombergen! 

...De Prins is gek 
op  patat met 
appelMoesico...
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Voor groep 8 begint het carnaval al een beetje in de herfst. De Jeugdcommissie vraagt dan heel netjes of het gelegen
komt om het informatieboekje van de Dwergknijnen uit te delen. En dan begint het. Wil jij in de Jeugdraad ? 
Zou jij Prins willen worden? Oei, oei en dan moet er ook nog een Prinses gevraagd worden ! Een ieder met een beetje 

inlevingsvermogen weet dat er op dat moment geen lesstof meer opgenomen wordt. En dan zijn we er nog niet. 
Er volgt dan heuse loting, niet uit de hoge hoed, maar uit de steek. Spannend, want er zijn altijd meer kandidaten 
dan plaatsen in de Raad. Achter de schermen staat het doosje met tissues dan altijd klaar. Voor de Jeugdraad en 
de Prins kandidaten met hun Prinsessen volgt dan nog een spannende avond. Wie worden Prins en Prinses ? 
Geheimhouding is dan de volgende opdracht. Je mond houden tot  8 november. En zo stonden we allemaal klaar 
op 8 november in De Spil. Na een leuke Animatiefilm, met heel veel jeugdsentiment, kwam daar de nieuwe
Prins tevoorschijn.  Onze Twan van Tol als Prins Party ! En hij stelde Anne van der  Meer voor als Prinses Fun. 
Wij wensen het Prinsenpaar, de Jeugdraad en de jeugd uit De Zilk een fantastisch carnaval toe met heel veel 
Fun tijdens alle Party’s.Fun tijdens alle Party’s.

...De Prins is gek 
op  patat met 
appelMoesico...





Ciao amici di carnavale uit het Zilkse

Het Rijk der Duinknijnen heeft altijd een speciale plek in ons carnavals-
hart. Daarom willen wij, Prins Carpenter & Prinses Cabana, het 54ste 
Prinsenpaar der Kaninefaaten, het nieuwe Prinsenpaar de Duinknijnen veel 

plezier toewensen dit carnavalsjaar. Met Prins Moesico en Prinses Vemicia hebben 
jullie een geweldig paar voor een mooi feestje in het Zilkse. Zelf heb ik altijd mooie 
herinneringen aan de leuke groep mensen, die de Duinknijnen met elkaar zijn. Vooral 
met het keuren van de wagen, waar hij natuurlijk eerst afgekeurd wordt, worden wij 
Kaninefaaten altijd warm onthaald. Op die manier heb ik met veel wagenbouwers 
en leden een leuke band opgebouwd. Mooi is het om te zien dat het bouwen dit jaar 
terugkomt bij alle Prinsen uit Noordwijkerhout. Allemaal zijn 
ze met de bouw verbonden. Dit betekent dat we daarom gaan 
bouwen aan een mooi en gezellig carnaval, waarbij jullie waar-
schijnlijk met een marmeren in plaats van een houten kop zal 
eindigen. Wij wensen iedereen in Het Rijk der Duinknijnen een 
Fantastico Carnavale. Carnavalsgroeten en een driewerf alaaf, 
Prins Carpenter & Prinses Cabana

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om ons voor te stellen. In 
het dagelijks leven zijn wij Jaap en Marijke van der Wiel-van der Meer, 
woonachtig in Noordwijk.  Jaap is Timmerman en Marijke werkt als cluster 

persoonlijk begeleider op Het Raamwerk. Wij zijn supertrots om het carnavalsjaar 
2013/2014 voor te mogen gaan als Prinsenpaar van de Keiebijters van st. Bavo. 
Wij zullen als Prins Renovatio en Prinses Muscari door het carnavalsleven gaan. 
Voor ons is dit een grote droom, die nu werkelijkheid wordt. Wij wensen Prins 
Moesico en Prinses Vemicia ook een prachtig jaar toe en hopen hen en de rest van 
de Duinknijnen dit jaar vaak te mogen zien in de feesthal of bij andere bevriende 
verenigingen. Bij de bekendmaking hebben wij al ervaren dat we -mede door de 
aanwezigheid van jullie vereniging- een warm onthaal hebben 
gekregen. Wij zijn er van overtuigd dat we er een groot feest 
van gaan maken 
Met carnavaleske groet, Alaaf

Prins Renovatio en Prinses Muscari

Mijn naam is Will van den Berg, 
de nieuwe prins van de Vikings. Ga tijdens het carnaval door ‘t leven 
als ’Prins Will den 1e’. Uitvoerder in de bouw van beroep. Woonachtig in 

Rijnsburg, sinds kort. Mijn werk is nog in Brabant, maar wil het naar deze kant 
verplaatsen, aangezien ik nog een klein bouwservice bedrijfje ernaast bezit. Dus 
hoop binnenkort ook hier aan de slag te gaan.  Mijn Prinses (ook in het werkelijke 
leven) is mijn vriendin Karin Duivenvoorden, Prinses Kate. Zij is van beroep touring-
carchaufeur bij Brouwers Tours, geboren en getogen in Noordwijkerhout, heeft 3 
lieve kinderen ( en momenteel een lieve prins natuurlijk). Mijn geboorte provincie 
is Gelderland, maar al snel verruilde ik deze voor Brabant ( omdat daar altijd het 
licht brand). Carnaval vieren deed ik voor een Brabander mondjesmaat, doch in 
Kokkerhout sloeg de vlam pas echt in de pan en begon ik het echt leuk te vinden. 
Nooit had ik verwacht ooit als Prins voor te gaan bij de Vikings, maar daarom niet 
minder vereerd. Ik hoop dat dit 44e lustrum  een groot feest zal worden, waar ik 
mij met Prinses en adjudanten in elk geval voor wil inzetten !!! Wij wensen ook Prins 
Moesico en Prinses Vemicia van de Duinknijnen en hun gevolg en heel fijn carnavals-
jaar toe. Prins Will den 1e en Prinses Kate 
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Het Zilks Carnavalsvolkslied:
Ons Dorpje De Zilk
(tekst: Nico Koomen)
refrein:
Ons dorpje De Zilk is de parel van de streek
zo rustig en mooi, je bloemen zijn je tooi
En eenmaal in het jaar, 
nou dan gaan we uit ons bol.
Dan gaan we lekker feesten, nee, dan is niets te dol.

Ook wij in De Zilk wij vieren dit mee,
een carnavalsoptocht heel dicht bij de zee.
We ploeteren en bouwen zo’n vier maanden lang
En hebben we prijs, dan klinkt ons gezang.

refrein

De Duinknijnen komen ook dit keer weer hier,
met Zilkers te feesten dat geeft ons plezier.
Bij ons in De Zilk daar voelt men zich één,
En dat ene gevoel dat hebben we gemeen.

refrein
  
Zilks Carnavalslied
(tekst: mevr. Joke Beelen-Bezu)
refrein:
Ga met ons mee naar het dorpshuis.
Hoor de muziek klinkt er al.
Kom met ons mee, en je voelt je gauw thuis
wij vieren tesaam carnaval  (2x)

In ons kleine dorpje is het leven zo zoet.
Hier fijn te wonen met elkaar doet ons zo goed.
Een feestje te bouwen dat vinden wij fijn.
En daarom zingen wij nu samen dit refrein.

refrein

De Stropers die spelen, wij gaan aan de zwier.
We hebben dorst en dromen van het koele bier.
Het feest duurt nog uren, dat vinden wij fijn.
En daarom zingen wij nu samen dit refrein.

refrein

Als Zilkers gaan feesten, doet iedereen mee.
We dansen, hossen en we voelen ons tevree.
een feest met ons allen, dat vinden wij fijn.
En daarom zingen wij nu samen dit refrein.

refrein

Noordwijkerhouts Volkslied
Het is fijn te wonen in Noordwijkerhout,
waar nog frisse lucht is, 
door zee, duin en woud.
Waar de mensen één zijn, 
rond en recht door zee,
Daar wil ik altijd wonen, ben er tevree.

refrein:
Hoe schoon zijn de duinen, 
hoe schoon is het strand,
van Noordwijkerhout, de bloem van ons land.
Hoe schoon zijn de velden, 
dat maakt me zo blij
Dat is hier op aarde, 
de hemel voor mij.

Dorpje in de duinen, men kent je overal,
met je witte kerkje en je carnaval.
Met je mooie wijken, fris en ruim gebouwd,
daar wil ik altijd wonen, Noordwijkerhout.

refrein

Seniorenlied
(wijze: Noordwijkerhouts volkslied)
Soms lijkt alles lastig, zwarter dan de nacht.
Maar het wordt weer helder, als je weer eens lacht.
Lachen is een wonder, alles komt terecht.
Weg verdriet en ruzie, ‘t leven is niet slecht

refrein:
Niet kniezen, niet zeuren, da’s hartstikke fout
Vergeet niet te leven want straks ben je oud. (2x)

Wie weet van u allen, waar de hemel is?
Boven bij de wolken, of onder bij de vis?
Ik zal het u vertellen, de hemel die is hier.
Daarom beste mensen, maak nog veel plezier.

refrein

Al ben je vijf-en-zestig en trek je AOW
Dan moet je niet gaan denken: 
‘Nou kan ik niet meer mee’
Want is het je gegeven, 
dan nog gezond te zijn,
Blijf dan steeds blijmoedig 
en geen stuk chagrijn.

refrein

Mocht u deze mooie Duinknijnenvaria niet wil-
len beschadigen, dan kunt u deze pagina ook van 

onze website downloaden:
www.duinknijnen.nl.



Mijn naam is Claudette Sarr-Krook, al 25 jaar 
vriendin van Prinses Vemicia en Prins Moesico , 
sind 1994 naar Africa getogen en mij ondertus-

sen getracht nuttig te maken hier in the Gambia. Mijn man 
en ik hebben 1 dochter, inmiddels 16 jaar  en een aantal 
familie leden op 4 voetjes. 

Om in ons onderhoud te kunnen voorzien ben ik in 2000 
een eigen bedrijfje begonnen in yoghurt producten. Vandaar 
door naar jam, toen ook sauzen en pindakaas, Aloe vera 
producten, en nog wat zaken. Inmiddels zo'n 50 producten. 
Dit met het oog op het verschaffen van werk aan vooral 
ongeletterde vrouwen, hun gaven en handigheden en kennis 
zetten we samen om in mooie producten te maken. Die 
verkopen we aan hotels en supermarkten en van de winst 
helpen we weer anderen. Zo hebben we een Aloe Vera plan-
tage en helpen we met de Aloe Vera slachtoffertjes van 
brandwonden . 

Doordat er buiten gekookt wordt helaas een veelvuldig 
voorkomend probleem onder kruipende en dribbelende 
kindjes ( babies, peuters en kleuters). Ook hebben we 
een vrouwentuin project opgezet waar 52 vrouwen hun 
gezinnen mee kunnen verzorgen door hun opbrengst te 
verkopen. Ze worden dagelijks begeleid. Dat gaat boven 
verwachting. Daarnaast zijn we nu, mede met hulp van 
de TROS, een Umbrella hut aan het bouwen, daarin gaan 
we de gezinnen helpen om problemen waarmee zij kampen 
aan te pakken, dat kan varieren van " wat moet je een ziek 
kind geven om beter te worden", tot "hoe werkt geboorte-
beperking", "hoe verzorg je een (brand)wond", "hoe kan je 
meer geld verdienen aan je tuintje", enz. Mensen hebben 
namelijk geen idee . Wij in Nederland krijgen die kennis in 
onze schoot geworpen waardoor we onszelf kunnen redden 
en bedenken hoe het beter kan. Zij hebben dat voorrecht 
niet en zijn daardoor aan het lot overgelevert. We gaan ze 
leren bijen houden, beter tuinieren, we gaan hen leren over 
de nadelen van meisjes besnijden ( hier nog heel gewoon) 
enz. 

Voor alles is geld nodig en wij zijn geen vergader clubje......
We gaan als een speer op ons doel af en bereiken met 
minimale middelen het maximale, gewoon omdat we midden 
tussen de mensen staan. In Kololi leid ik een fabriekje, daar 
maken we hele mooie producten, dat leren we weer aan 
anderen. We proberen een klein lichtje te zijn in deze soms 
zo sombere wereld. 

Met uw hulp dringen we het donker verder terug voor velen. 
Omdat daar in dat dorp Mariamakunda, geen medische 
hulppost is, moet iemand die heel erg gewond is, en b.v. 
moet bevallen of wat dan ook, over 6 km zandweg naar 
de grote weg zien te komen, om vervoer te krijgen en dan 
nog 10 km afleggen naar een ziekenhuis.............dat gun je 
toch niemand? We kunnen niet iedereen helpen maar willen 
proberen om een behandelhoek voor wonden op te zetten, 
in de Umbrella hut. Kosten voor water oppompen, opslaan, 
en inrichting van zo'n mini kliniekje lopen pittig op, daar 
zouden we graag jullie hulp voor willen vragen. We behan-
delen in Kololi al jaren lang kindjes met heel veel succes met 
o.a. Aloe Vera, en die uitkomst zouden we de mensen daar 
in Mariamakunda ook zo gunnen.

Helpt u mee? Kijk ook op: 
http://stichting-carefornatural.org





11 Jaar geleden (seizoen 2002-2003) werden 
wij gekozen tot het 35e prinsenpaar der 
Duinknijnen. We volgden mijn vader en moeder 

op (Euro Jan en Lydia) wat op zich ook een unieke gebeurte-
nis was in het Duinknijnenrijk. Aangezien Mona d’r ouders 
ook al prinsenpaar zijn geweest in het seizoen 1989-
1990 (Juan en Marina) lag 
het voor een hoop mensen 
al in de lijn der verwachting 
dat wij het zouden wor-
den. Met een goocheltruc 
kwam ik tevoorschijn als de 
nieuwe Prins in De Duinpan. 
Mona was jarenlang dans-
marieke geweest en was in 
dat jaar al begeleidster van 
de Senioren Dansgarde, ik 
was sinds 3 jaar raadslid en 
sinds 2 jaar secretaris van 
De Duinknijnen. 

Vanaf het moment dat je 
gekozen bent staat je leven 
op z’n kop. Eerst moet je 2 
weken je mond dicht houden 
maar ondertussen wel van alles regelen en daarna barst 
het los. Er werd een schitterende residentie bij ons in de 
tuin gebouwd met een heuse bar met tap, verwarming, 
sterrenwand en verlichte zuilen. In de residentie werden 
vele feestjes gegeven en het waren dan ook elke keer 
dezelfde die het licht uitdeden. Maar gefeest hebben we. 

Tijdens een bezoek aan het zeevaartmuseum kwamen we 
op mijn prinsennaam. Een VOC schip had op de achterste-

ven een beeltenis 
van Mercurius, 
de Romeinse god 
van de handel. 
Dit vonden we 
een mooie naam 
met een duidelijk 
link naar m’n werk 
(inkoper/verko-
per) dus werd 
mijn Prinsennaam 

Mercurius. Aangezien Mona een zonaanbidster is werd 
haar naam Sunny. Het verhaal van 
het schip werd gebruikt als idee 
voor de carnavalswagen. En met 
een prachtig VOC schip waar wij 
het roer mochten vasthouden 
wonnen we de eerste prijs in de 
optocht van Noordwijkerhout.

Bij de Dwergknijnen gingen Remco Nederstigt en Jamie 
Zonnenberg voorop in de polonaise als prins Tarzan en 
prinses Jane. Remco is tegenwoordig actief jeugdcommis-
sielid bij de Dwergknijnen. 

In ons carnavalsjaar zijn de Wadjes opgericht. Een idee dat 
ik het jaar ervoor had om meer helpende handjes rond de 
Raad van Elf te creëren om verder ook als kweekvijver voor 
de Raad van Elf te fungeren is tot op heden nog succesvol 
bij de Duinknijnen. In zo’n jaar kom je erachter waar een 
klein dorp groot in kan zijn. De Beukenlaanbewoners had-
den zich flink uitgesloofd en de straat was omgetoverd 
tot de Melkweg en de jeu de boulesbaan kreeg de naam 
Baan van Mercurius. 

Als begeleidster van de Dansmariekes 
was het voor Mona ook erg mooi om 
in ons jaar de nieuwe kleding van de 
Dansmariekes te kunnen presenteren. 
Als klap op de vuurpijl kwam Maxine als 
mini-mini Dansmarieke naar voren bij de 
Seniorenmiddag. Een pakje dat ze niet 
meer heeft uitgetrokken want ze is 
nu al vele jaren actief als Dansmarieke 
bij De Duinknijnen. En als 3e generatie 
is ook zij als Prinses de Dwergknijnen 
voorgegaan als Jeugprinses Star.

Al met al hebben we een 
jaar meegemaakt dat we 
nooit meer zullen verge-
ten en waar we een ieder 
die hieraan hebben mee-
gewerkt erg dankbaar 
voor zijn. Het opschrijven 
van deze herinneringen is 
alles weer opnieuw beleven 
en dat brengt een grote 
glimlach op m’n gezicht. 
Iedereen bedankt! 

Prins Mercurius en Prinses Sunny
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HALLO DUINKEUTELTJES

Prins Party en Prinses Fun vinden het erg leuk als je deze kleurplaat zo mooi als je maar kunt kleurt. Lever je kleurplaat uiter-
lijk zaterdag 1 maart in bij Bakker Pompe. Vul je wel je naam en zo hieronder in ? Maandag 3 maart, tijdens de kindermiddag in 
de Spil, hoor je, of je misschien een mooie prijs gewonnen hebt met jouw kunstwerk. 

Mocht u deze mooie Duinknijnenvaria niet willen
beschadigen , dan kunt u deze pagina ook van 

onze website 
downloaden: www.duinknijnen.nl






