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‘knopenGein de Ruimte in’

Les Boutonniers Brengen Knopengein in ruimteLijKe sferen
prins ruBen L ‘Homme de La Lune: ‘en je Hoeft niet eens 100 KiLometer omHoog!’
‘Als kind al was ik gefascineerd door de ruimte. Vanaf de
camping op de Holterberg keek ik uren naar de sterrenhemel. Die fascinatie voor het onmetelijke is altijd gebleven’.
Prins Ruben l ‘Homme de la Lune heeft echt iets met de
ruimte. ‘Laatst ben ik nog naar astronaut André Kuipers
in de Ziggo Dome geweest. In één woord fantastisch. Een
Carnavalsthema kiezen was dus voor mij niet zo moeilijk’,
aldus de Prins.
Prins Ruben, in het dagelijks leven Ruben Hesselink, is met
zijn 27 jaar wederom een jonge Stadsprins. Als de man van
de maan koos hij ruimtevaart als thema. Een mooie keuze,
maar toch kan ik het niet laten om even te informeren naar
die andere fascinatie van Ruben; het vrouwelijk schoon.
Vorig jaar hebben we het daar bij zijn voorganger Prins
Kevin immers uitgebreid over gehad. Toen bleek zijn grote
interesse in hockeydames, maar ook in dames die soms hoc
hockeyen of helemaal niet hockeyen! Oftewel: een heel brede
interesse in dames. Hoe zit dat Ruben? De Prins heeft zijn
antwoord klaar: ‘Die fascinatie is geen thema, maar is een
levenswijze geworden, zeker nu ik samenwoon met Saskia!’
La Rue des BoutonnieRs
Ik zit voor het Prinseninterview aan een laag tafeltje met een
gezellige club jongelui. Deze keer in de Titus Brandsmastraat.
Ruben Hesselink en vriendin Saskia hebben het huis
afgelopen zomer aangekocht. We praten hon
honderduit over verbouwingen, de woningmarkt
in Montfoort, hockey, voetbal, dames, maar
natuurlijk vooral over het Carnaval. Saskia
praat mee en natuurlijk
zijn Raadsheren Michael
Hummel, Justin Verburgt
en André Brugmans ook
van de partij. Allereerst
nemen we het dagelijks
leven van de Prins en
de Raadsheren even
door. Prins Ruben is

nog steeds actief in het online verkopen van witgoed. Het
huis slokte afgelopen jaar veel tijd op, maar toch had hij ook
nog tijd voor Les Boutonniers en zijn andere hobby’s. Het
scheelde daarbij dat Michael naast hem woont. Michael is
gestopt met zijn coachwerk voor een dameshockeyteam. Hij
werkt nog steeds fulltime als handelaar in grond en zand bij
GBN, voorheen Grond Bank Nederland. Michael tipte Ruben
over het te koop komen van het huis. ‘Als buurman heeft
hij mij ook perfect geholpen met de verbouwing dit jaar.
Het wordt dus echt een Les Boutonniers bolwerk hier in de
straat, want ook Berry de Wit woont een stukje verderop in
de straat. La Rue des Boutonniers, het klinkt in ieder geval
prachtig.
de peRfecte Gin
Justin is dit jaar voor het eerst Raadsheer. Het blijkt een echte
horecaman, die ook nog zelf gin produceert. ‘Ik ben momenteel kok in restaurants waar ze tijdelijk wat extra hulp nodig
hebben. Erg leuk en je komt nog eens ergens. Dat werk combineer ik met de productie en het vermarkten van een eigen
soort gin. Het is gin met daarin smaakcomponenten van
wilde dennentoppen en de witte berenklauw. Een unieke gin
dus, die de echte kenners goed weten te waarderen.’ Justin
speelt ook nog gitaar en is daarmee de muzikaalste van het
stel. Ruben en Michael zingen ook wel graag, maar eigenlijk
alleen met Carnaval. Of natuurlijk wanneer ze weer eens een
bezoekje brengen aan het Nederlands elftal in hun opvallende oranje maatpakken.
LanGe tRap
André werkt nog steeds bij VIOS Trappen in Driebruggen
en de zaken gaan prima. Afgelopen jaar werden er wekelijks soms wel 520 trappen geproduceerd van ongeveer drie
meter per stuk. We gaan eens wat rekenen. Dat betekent
dus 1.560 meter trap in de week. Zet die eens een jaar lang
boven op elkaar, dat is zo’n 81 kilometer hoog en
dan ben je… precies in de ruimte! Toch? Want waar
begint de ruimte eigenlijk? Iedereen kijkt verwachverwach
tingsvol naar Prins Ruben l ‘Homme de la Lune, die

dat als deskundige toch zou moeten weten. Natuurlijk heeft
hij zijn antwoord klaar; toch maar even googelen.
‘ d e Ruimte BeGint op

100

kiLometeR hooGte Boven het

aaRdoppeRvLak.’

Kijk dat schept duidelijkheid. Het interview krijgt zo een
behoorlijk wetenschappelijk niveau en dat gebeurt niet jaarlijks! We komen erachter dat de dampkring is opgebouwd uit
de troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer, exosfeer
en de magnetosfeer met de ionosfeer (poollicht). Hiermee
eindigt meteen het wetenschappelijke gepraat, want de
Carnavalssfeer vinden we allemaal toch wat belangrijker dan
al die andere hoge sferen.
Gezwets in de Ruimte
De verjongingsslag van Les Boutonniers wordt ook dit jaar
weer onverminderd voortgezet. Het toont de visie en durf
van de Carnavalsvereniging. Gelukkig is André Brugmans
met al zijn ervaring ook bij het gesprek en het blijkt dat André
en ik het tempo van de jongelui nog steeds prima bijhouden. Het goudgele sap komt weer uit de beste brouwerij
van Nederland, dus de avond kan niet meer stuk. Hoewel,
ondanks jarenlange hints, wordt er nog steeds geen blokje
geitenkaas bij het bier geserveerd, terwijl dat toch zo’n
mooie combinatie is. Zo blijven er altijd verbeterpuntjes en
wensen, maar het mag de pret niet drukken. Al gauw gaat
het gesprek weer over Carnaval en alles wat daarbij hoort:
dubieuze outfits, drank met mate, drank met vaten, lange
avonden, vroege ochtenden en veel gezwets in de ruimte. Ik
twijfel er niet aan dat met dit stel feestgangers ook dit jaar
het Carnaval weer een spektakelstuk gaat worden. Aan Les
Boutonniers zal het niet liggen, zij geven ons in 2019 alle
ruimte!
Van uw Carnavalscorrespondent,
Harold Vlooswijk
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De Voorzitter

Voor u ligt de 25ste Knopengeiner
dat kLinkt aLs een juBiLeum, maaR daaR wachten we noG een jaaRtje mee…
Ook dit jaar zijn de leden van Carnavalsvereniging Les Boutonniers weer vol goede moed aan de slag
gegaan om voor alle Knopengeiners een leuk Carnaval neer te zetten. Hierbij proberen we te denken
aan iedereen die het Carnaval een warm hart toe draagt.
Voor alle leeftijden zijn er wel activiteiten waar naartoe geleefd kan worden. Voor de jongsten onder ons
zijn dat de bezoeken van de Stadsprins aan de kleuterklassen en aan de basisscholen, het tieneRBaL en
ca
aRnavaL LiGht
ht in de Soos en natuurlijk ‘knopenGein’s Got taLent ’.
Daarnaast zijn er natuurlijk feesten in de SOOS (vanaf 16
jaar) en in onze eigen Leutbunker (vanaf 18 jaar) waar velen
naartoe zullen komen om weer heerlijk te feesten en vrienden te zien.
Uiteraard vergeten we onze senioren van Knopengein ook dit
jaar niet. Een week voor het grote Carnaval zullen Stadsprins
Ruben en zijn gevolg weer in het Atrium van het Antoniushof
te vinden zijn, waar de Seniorenmiddag wordt georganiseerd. Een middag met een gevarieerd programma vol
optredens van bekende Montfoorters en natuurlijk ook van
onze eigen pretkapel ZWUP. Het is trouwens ook een leuke
en gezellige middag voor de nog wat jongere Knopengeiner.

Het belooft dus weer een mooi Carnaval voor jong en oud
te worden. Sinds dit jaar is het ook officieel een feest voor
man en vrouw. Naast Les Boutonniers is er (gelukkig) weer
een andere officiële Carnavalsvereniging in Knopengein. De
dames van Les Femmes des Coeurs zijn afgelopen november bij de Kamer van Koophandel geweest en hebben hun
vereniging een officiële status gegeven. Dat is geweldig voor
het Knopengeins Carnaval in de breedste zin. Het Carnaval is
niet meer alleen voor jong en oud, maar nu ook (en dat wisten we natuurlijk al heel lang) officieel voor man en vrouw.
Inmiddels zijn bij Les Boutonniers ook de voorbereidingen gestart voor het komende Carnavalsseizoen. c.v. Les
BoutonnieRs Bestaat in 2020 nameLijk 5 x 11 = 55 jaaR
R, dus
een jubileum. Ook bij dit feest zullen we alle doelgroepen
weer wat extra’s proberen te bieden, want
wie wat te vieren heeft die moet trakteren.

Rest mij U allen voor dit jaar weer een fantastisch Carnaval
te wensen. Geniet van de sfeer, geniet van de feesten,
geniet van de Grootse Optocht boven de rivieren, geniet van
Stadsprins Ruben l’Homme de la Lune op zijn Carnavaleske
ruimtereis en geniet natuurlijk ook van elkaar.
Houd daarbij rekening met de medebewoners, die niet tot
diep in de nacht feestvieren. Dan is het ook voor hen leuk.
André Brugmans

vooRzitteR
zitte Les BoutonnieR
zitteR
outonnieRs
outonnie
Rs
Rs

Boutonniers-App
Les BoutonnieRs heBBen een eiGen app.

Met deze App blijf je op de hoogte van alle activiteiten, feesten en partijen.
Daarnaast zullen wij deze App gebruiken om deelnemers en bezoekers van
onze optocht te informeren over eventuele calamiteiten of bijvoorbeeld zoekzoek
geraakte kinderen.

dus downLoad Hem nu!

De burgemeester
Beste Knopengeiners,

Bij u aLLen staat het vast en zekeR in de aGenda: 1 maaRt

Op die dag start in ons waarachtig prachtige
Montfoort het immer feestelijke en inmiddels tra
traditionele Carnaval. Het belooft een feest van ruime
gezelligheid te worden, want het thema dit jaar is
‘knopen
nopenGein de Ruimte in’.
Met buitengewoon veel genoegen draag ik ook dit
jaar de sleutel van de stad over. Ik doe dat aan de relatief
jeugdige pRins RuBen L’homme de La Lune, vergezeld door
zijn altijd gezellige en kundige raadsheren en raad van Elf.
Hij is met zijn 27 jaar een heuse vertegenwoordiging van de
jeugd en dus de toekomst van het Knopengeinse Carnaval.
Ruben is een actieve jonge Prins en is
onder andere actief in de optochtcommissie, in de Bals & Evenementen (voor
de SOOS) commissie en in de sponsorcommissie.

Deze ‘man van de maan’ heeft een bijzondere interesse in
de ruimtevaart en hoopt dat het Carnaval met zijn geko-zen thema tot in de hoeken van het universum te vieren
zal zijn.
Nog ander mooi nieuws dit jaar; naast Les Boutonniers
is er (gelukkig) weer een andere officiële Carnavalsvereniging in Knopengein. De dames van Les Femmes
des Coeurs hebben hun vereniging een officiële status
gegeven. De Carnavalsverenigingen doen er samen met
de gemeente alles aan om het Knopengeinse Carnaval
een succes te laten worden en zo veilig mogelijk te laten
verlopen. U leest er alles over in deze editie van
‘De Knopengeiner’.
Ik wens u een Carnaval vol gezelligheid en mooie
momenten.

aLaaf!

Burgemeester Petra van Hartskamp

Bloemenboutique “Nicole”
Tabakshof 1
Montfoort
Tel. 0348-471933

zalencentrum / verenigingsgebouw

zakelijk en particulier uw partner
in bestratingsmaterialen
Krekenburg 8 • Montfoort • T 0348 47 3911 • www.tebi.nl
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St. Joseph
www.sint-joseph.nl

T
he nex
nexT
T
generaTion
T ion

pRins RuBen L’homme de La Lune en pRinses daniëLLe La pai
aiLLette
LLette de fête pa
aRfait
Rfait
fait zijn
een zeer jonge prins en prinses in de Knopengeinse geschiedenis. Dat Danielle één
van de jongste prinsessen is, heeft te maken met haar leeftijd en ook met het feit dat Les
Femmes des Coeurs een kersverse nieuwe Carnavalsvereniging in Knopengein is. De dames profileren zich al een aanaan
tal jaren als Carnavaleske vrouwenraad en sinds een aantal maanden zijn zij officieel een Carnavalsvereniging. Hoe tof
is het dat Montfoort weer een 2e Carnavalsvereniging heeft en ook nog een damesvereniging? Samen
kunnen zij het Carnaval in Knopengein weer verder brengen. Met beide hoogheden die de scepter in
Knopengein zwaaien, is er ook duidelijk sprake van verjonging en vernieuwing binnen Knopengein.

tijd vooR the next GeneRation.
Dat beide verenigingen de samenwerking opzoeken is niet zomaar vanzelfsprekend. Vaak zijn
Carnavalsverenigingen louter mannenverenigingen, niet altijd progressief en voor zover wij
weten, zijn er verder geen vrouwenverenigingen in Nederland wat Carnaval betreft. Het is
natuurlijk wel plezierig dat de meeste mannen en vrouwen van beide verenigingen elkaar al
wat langer kennen. Zo hebben we broer en zus Michael en Latoya Hummel, die het Carnaval
met de paplepel ingegoten hebben gekregen van papa Bert, Joanna & Justin en Jeroen &
Christel die een setje zijn.
Prinses Daniëlle en Prins Ruben wensen iedere Knopengeiner een astronomisch top
Carnaval. Zij hebben alvast in de sterren gekeken en een horoscoop voor het komende
Carnaval geschreven:
wateRman (20 januaRi- 18 feBRuaRi)
Wees niet te ongeduldig. Die barman komt echt wel voor je
biertjes en je shotjes. Je geduld zal worden beloond.
vissen (19 feBRuaRi- 20 maaRt)
Dubbel feest! Carnaval en jarig zijn. Schiet 2 confetti shooters
op Carnavalsvrijdag en het geluk zal met je zijn!
Ram (21 maaRt- 19 apRiL)
Ram d’r nog maar een biertje in om te ontwennen. Er komen
momenten van verwerken, geef hier aan toe.
stieR (20 apRiL- 20 mei)
Hetzelfde sterrenbeeld als de prins
en prinses! Loop de polonaise met
ze en je zal Carnaval zonder kater
doorkomen. Gaan als een raket dus!

tweeLinGen (21 mei- 20 juni)
Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Probeer dit
eens uit bij je vrienden, wanneer ze je vragen wat je
wilt drinken en proef je geluk.

wee
eeGschaaL
Gschaa ( 23 septemBeR- 22 oktoBeR)
Kijk niet alleen naar beneden op die weegschaal,
maar ook naar de sterren. Een vallende ster betekent
iets goeds op je pad.

kReeft (21 juni- 22 juLi)
Pas op met shoarma tijdens Carnaval en eet in stijl. Ga liever
voor kreeft of je maag zal zich tegen je keren.

schoRpioen
pioen (23 oktoBe
oktoBeR- 21 novemBeR)
Je hebt je genoeg bezig gehouden met anderen, tijd om helemaal los te gaan met Carnaval!

Leeuw (23 juLi- 22 auGustus)
Dit is jouw jaar in de liefde. Wacht niet af, maar ga op je prooi
af tijdens Carnaval, als er geen kudde omheen staat. Wees
alert op ruimte piraten.

BooGschutteR (22 novemBeR- 21 decemBeR)
Je lijkt open te staan voor verandering. Stap dus eens af van
je gebruikelijke drankje en bestel eens een flinke Wodka.

maaGd (23 auGustus- 22 septemBeR)
Let niet alleen op je vrienden, maar let
vooral een beetje op jezelf. Draag altijd
een ruimtepak en doe de naam van je
sterrenbeeld eer aan.

steenBok (22 decemBeR- 19 januaRi)
Je goede voornemens zijn toch al naar de maan, dus houd
je niet in en geef toe aan je emoties. Als je denkt klaar te zijn,
neem je er nog eentje toe!

Win De gouDen PisPot
Tijdens Carnaval 2004 begon Ineke Nederend als 'Toilet-Ineke' bij de Leutbunker van Les Boutonniers,
daarmee wordt Carnaval 2019 dus een 15-jarig jubileum voor Ineke.

Dé plek waar alle feestgangers wel een paar keer (per feestavond) komen, voor een kleine of grote boodschap, voor een
'goed' gesprek en natuurlijk voor een overheerlijk droppie!
In één van die 'goede' gesprekken tussen Bakker Christine en
Toilet-Ineke ontstond het idee om er ter ere van dit jubileum
een prijsvraagje tegenaan te gooien.

wie o wie gaat er naar Huis met:
de Gouden pispot incL. een dineRBon vooR twee,
(aangeboden door restaurant 'De Heeren van Montfoort')
of
de afknijppRijs

waaRdeBon vooR een doos knopenGeinse chocoLade dRoLLen,

(aangeboden door Bakkerij van Rooijen)
Download de vragenlijst via de site van Les Boutonniers,
inleveren kan t/m zondag 3 maart, bij de toiletten in de
Leutbunker.

Succes met invullen
Alaaf van Bakker Christine en Toilet-Ineke.

Op maandag 4 maart worden bij de toiletten de winnaars
(alias de bofkonten), bekend gemaakt.

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Bijlage van 'De IJsselbode'

3

KnoPengeinse KiDsclub
geAchte (jeugdige) Knopengeiners,

De Kindercarnaval Commissie heeft weer nieuws over het aankomende Carnaval voor jullie.
De bekende activiteiten, zoals het Tienerbal, Carnaval Light, bezoeken aan de scholen en
‘Knopengein’s got Talent’ blijven en er is nieuws over de ballonnen- en lampionnenoptocht.

BaLLonnen- en Lampionnenoptocht
Na de sleuteloverhandiging op de vrijdag bij Het Oude Stadhuis worden traditiegetrouw
ballonnen opgelaten en daaraan is ook een prijs verbonden. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen
om dit anders in te vullen dan jullie gewend zijn. Wij hebben deze keuze gemaakt in het kader
van het milieu. Hoe wij dat gaan invullen is nog een verrassing, maar er blijft wel een prijs aan
verbonden. Wij hopen weer veel volwassenen en vooral kinderen te mogen ontvangen bij de
Heeren van Montfoort, om 19.30 uur op vrijdag 1 maart, om de lampionnen
etc. op te halen voor de optocht naar de sleuteloverhandiging.

kLeuRpLaat speuRtocht dooR knopenGein
Wij hebben als Les Boutonniers bij deze activiteit de hulp weer
ingeroepen van de lokale middenstand. Wij laten de winnende
school kleurplaten al jaren op een groot bord afdrukken) en
deze kleurplaten hangen dan langs de route van de Grote
Optocht. Ook dit jaar hebben wij onze winkeliers gevraagd om

tienerbal
(AlcoholVrij)

Vrijdag 1 maart van 18.30 uur tot 21.00 uur in de SOOS, entree € 10,inclusief twee munten en jas ophangen. Voor de basisscholen (9 t/m 13 jaar).

een kleurplaat op een prominente plek in hun etalage neer te
zetten/op te hangen. Jullie kunnen deze kleurplaten terugzoeken
in de etalages en met de daarbij te vinden letters een woord
puzzelen. Hiermee kunnen jullie een prijs (beschikbaar gesteld
door Les Boutonniers) winnen! Via de site van Les Boutonniers en
de scholen kun je het formulier verkrijgen. Inleveren bij onze DA
drogisterij & Parfumerie Wensing & Wensing.
Tevens willen wij hiermee de aandacht vestigen op onze
eigen lokale middenstand in Knopengein. Wij zijn namelijk allemaal als Knopengeiners van
heel groot belang voor het behoud van ‘onze’ winkels in Montfoort; om het motto van de
winkeliersvereniging te hanteren: ‘Haal meer uit Montfoort en winkel lokaal’!

vanuit de commissie wensen wij juLLie een feesteLijk
caRnavaL in de knopenGeinse Ruimte.
aLaaf!
Namens de Kindercarnaval Commissie, Michael Hummel

carnaVal light
(AlcoholVrij)

Vrijdag 1 maart van 21.30 uur tot 00.30 uur in de SOOS, entree € 10,inclusief twee munten en jas ophangen. Voor het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar).

Café de PLAA
PLAATS

Oudewater
www.autoschadevanduin.nl
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Het café met sfeer en gezelligheid,
voor een biljartje, kaartje of potje darts.
J.W. Kolfschoten
Plaats 2, 3417 EC MONTFOORT

Tel. 0348 471281
T
ww.cafedeplaats.nl

De hoWiblo haD Vorig jaar
eerste Prinses in school!
Vorig jaar zwaaide pRinses Luna doove, de kleindochter van voormalig Les Boutonniers Prins Wim Doove, met
haar Raad van 11 een week lang met haar scepter over de
Howiblo. Op ludieke wijze werd zij op het podium op het
schoolplein 'onthuld' en het feit dat Luna de Eerste Prinses
in de historie van de Howiblo werd was een complete verrassing voor de leerlingen. Zij nam met verve de taak over
van pRins daan de 1e.
Natuurlijk moest meester Frans de schoolsleutel direct inleveren bij de Prinses, die meteen ook een aantal nieuwe
regels invoerde, die gedurende haar ambtsperiode van
kracht waren. Vijf minuten langer buiten spelen en een huiswerkloze periode werden met gejuich ontvangen. De Raad
had voor elke dag een leuke of leerzame activiteit bedacht.
Absoluut hoogtepunt was de 'pyjamadag' op de woensdag
voor het Carnaval. Iedereen werd opgeroepen om die ochtend in zijn of haar pyjama al dan niet met nachtknuffel naar
school te komen. Ook de juffen en de meesters waren onherkenbaar. Sinds de sleuteloverhandiging stonden steeds
2 leden van de Raad bij de deur om kinderen
en ouders welkom te heten.
w o e n s daG 13 f e B R ua R i
aanstaande zal om
08.30 uuR ’s morgens
op het schoolplein bekend
gemaakt worden wie de
2e Prins of de 2e Prinses
van de Howiblo zal gaan
worden. De Prins van Les
Boutonniers (Ruben l ‘Homme
de la Lune) zal er met enkele
leden uit zijn Raad bij zijn evenals
de Prinses van de damesraad (Danielle la
Paillette de Fête Parfait) en een paar dames uit haar Raad
van 11. De onthulling zal waarschijnlijk muzikaal omlijst
worden door enkele muzikale leden van ZWUP.

De nieuwe Raad zal er ook voor gaan zorgen dat er
enkele bijzondere activiteiten plaats gaan vinden, waar
de kinderen heel blij van zullen worden. De door de Raad
van 11 gekozen verrassingen zullen ook in het teken
staan van het op de school lopende creativiteitsproject
'de kunstweken'', waarin er ruim de aandacht is voor kinderkunst.
De Prins of Prinses zal op een Carnavaleske wijze ook een
bijdrage leveren de kinderen te inspireren in hun creatieve
werk door ze kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Mondriaan, Kandinsky, Haring, Warhol, Van
Gogh, Miro, Matisse en Picasso. en om toch Gek te
moGen doen: alle kinderen gaan in deze periode met de
bus naar een museum in Amsterdam!
Nadat er op zateRdaG 2 maar t in a pestad met onze
prachtige Carnavalswagen en op zondaG 3 maaRt
t in
knopenGein wordt rondgereden, sluit De Howiblo op
maandag 4 maart op school het Carnaval onder leiding van
de eigen Raad af.

KnoPengein’s got talent
maandaG 4 maaRt van 14.45 – 16.30 uuR,
schooL- en kindeRcaRnavaL, toeGanG GRatis.

Montfoort

OPENING
VOORJAAR
2019
Willeskop 68A
3417 ME Montfoort
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Kno
noPengeiners
afgeL
fgeLopen
fge
open jaar Had iK de eer om stadsprins te zijn van Knopengein.

Vanaf het moment dat ik gebeld werd met de vraag of ik de Stadsprins wilde zijn, had ik al een
bijzonder gevoel. Ik ben thuis opgegroeid met Carnaval en nu mocht ik voorop gaan in dit mooie
feest in Knopengein. Het is heel lastig om te wachten tot de bekendmaking van de Stadsprins op
de 11e van de 11e. Het liefst wil je het natuurlijk gelijk aan iedereen vertellen. Nadat ik Stadsprins
was geworden ging het erg snel allemaal en was het Carnaval ook zo weer voorbij. Wat heb
ik met volle teugen genoten en wat heb ik een hoop nieuwe en leuke mensen mogen
leren kennen, waarmee ik anders misschien niet in aanraking gekomen zou
zijn. Afgelopen jaar was een Carnaval dat wij met zijn allen geweldig mooi
gevierd hebben. Daar ben ik trots op.
Als Stadsprins merk je pas echt, wat Carnaval voor de stad
Montfoort/Knopengein betekent. Dan maak je echt mee hoeveel
mensen betrokken zijn bij ons Carnaval en hoe een ieder dat
op zijn eigen manier viert. Mooi om te zien dat leeftijd, wie of
wat je bent niet telt, iedereen het op zijn manier doet en toch
allemaal hetzelfde doel hebben; een mooi feestje boubou
wen. Carnaval in Knopengein kan namelijk alleen maar
zo groot zijn, omdat iedereen zijn steentje daaraan bijdraagt . Neem bijvoorbeeld 'Gein op het plein'. Dat is
klein begonnen, maar nu al niet meer weg te denken. Een vriendengroep die de Grote Optocht mooier wil
maken en daar zelf in investeert. Denk hierbij ook aan alle sponsors, die elk jaar weer bereid zijn om
financiële bijdragen te leveren, waardoor er voor jong en oud wat georganiseerd kan worden. Neem
alle vrijwilligers die een jaar lang bezig zijn met het organiseren van een feest en zo zijn er nog vele
voorbeelden. Dat maakt onder andere Montfoort/Knopengein groot en mooi. Laten wij met z’n
allen dit ook blijven doen, zodat het Carnaval nog vele jaren kan blijven bestaan.

Mijn wekker is gegaan en ik ga het komende jaar weer
genieten op de ‘ouderwetse‘ manier van Carnaval vie
vieren. De nieuwe Stadsprins van Knopengein, Ruben
L’homme de la Lune, wens ik heel veel plezier en vele
mooie momenten toe. Verder blijf ik dromen dat wij
als Montfoorters met elkaar ervoor blijven
zorg dragen, dat wij ook de komende jaren
nog samen Carnaval kunnen blijven
vieren.
montfoo
ontfooRt/knopenGein Bedankt!

aLLaaf!!
Prins Kevin le Rêveur du Futur

Ik heb enorm genoten en ook zoveel mooie herinneringen beleefd, waaraan ik nu nog steeds
met een lach terugdenk. Hiervoor bedank ik een ieder, die daaraan meegewerkt heeft. Wat een
gaaf jaar heb ik gehad. Het lid zijn van de C.V. Les Boutonniers is geweldig en zal ook uw wereld
echt op een mooie, positieve manier verbreden.

KnooPschat 2018
De K noopschat is een onderscheiding van C.V. Les
Boutonniers, die toegekend wordt aan een persoon of
instelling die zich tot op heden op een bijzondere manier
heeft ingezet voor het Carnaval in Montfoort.
Afgelopen jaar is de Knoopschat voor de 18e keer uitgereikt.
Uitgereikt aan een man die al van kinds af aan jaarlijks het

Carnavalsfeest met hoofdletters in zijn agenda heeft
staan. Al jaren gaat hij, verkleed als een Argentijnse
voetbalheld, de Knopengeinse Leutbunkers af. Verder is
hij al sinds 1998 vaste columnist in onze Carnavalskrant 'De
Knopengeiner', waarin hij ons Knopengeiners telkens weer
op een onnavolgbare wijze een vrolijke spiegel voor weet te
houden.
Hij is daarnaast als woordvoerder en touwtrekker van,
Stichting Tent Activiteiten Montfoort (kortweg STAM),
geweldig goed bezig om ons Montfoort van allerlei feesten
te voorzien, waaronder bijvoorbeeld ons gezamenlijk georganiseerde 'Pullen op De Plaats' feest.

Schoonmaakbedrijf

Th. Vergeer B.V.

www.vergeerschoonmaak.nl
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Kortom, deze man is zeker niet iemand
die het organiseren van een feestje uit de
weg gaat en dat zien wij, Knopengeiners,
natuurlijk maar wat graag.
Boutonniers, Knopengeiners, geachte aanwezigen,
met trots melden wij u, dat de Knoopschat 2018 is toe
toegekend aan een persoon, die zeer veel betekent voor Les
Boutonniers en het in stand houden van ons Bourgondische
Montfoort in het bijzonder, adje spRuit
uit.
BestuuR c.v.
Les BoutonnieRs

carnaValsoPstelling
De Knopengeiner ligt weer voor u, dus Carnaval staat weer op het punt van beginnen!
Tijdens deze dolle dagen worden we allemaal weer bevangen door de gezelligheid en zijn
we voor even allemaal gelijk. Rangen, standen, ja zelfs je voetbalclub maakt even niet uit.
De Stoepies staan aan de bar tussen de Spruitjes en de witte Broekmannen van deze wereld
hossen met oranje Les Amis vrouwen. Na drie dwaze dagen samen feesten gaan we weer
een jaar lang onze eigen weg, met eigen vrienden in onze eigen kantine. Dat was jaren een
vanzelfsprekendheid. Maar ‘de fusie van de eeuw’ kan daar wel eens verandering in gaan
brengen.
Toen de seniorenleden van MSV’19 in mei 2018 aangaven ook graag op zaterdag te willen gaan
voetballen, is het moment aangegrepen om de mogelijkheid voor een fusie tussen MSV’19 en
VVM te onderzoeken. Gaat het lukken de voetbalrivalen samen te smelten tot 1 grote voetbalvereniging? Dat is de vraag die velen op dit moment bezighoudt. Het is in elk geval geen situatie zoals
bij de vorming van FC Oudewater waar OVS en Unio qua jeugdleden en niveau al jaren stabiel waren.
Dat was rond de eeuwwisseling in Monftoort ook zo, maar inmiddels zijn de voetbalverhoudingen een beetje
Brugzichters versus Les Boutonniers. Dat maakt een beladen fusie nog wat ingewikkelder.
Kort samengevat heeft MSV’19 de laatste 20 jaar vol ingezet op de jeugd, door te investeren in trainers, begeleiding,
materiaal en kleedkamers. Inmiddels spelen 500 jeugdleden
in 45 teams op hun eigen niveau waarbij veel leeftijdsklassen
inmiddels hoofdklasse spelen. Met de selectie op zondag gaat het minder succesvol. In 100 jaar tijd zijn er meer
Elfstedentochten geweest dan MSV kampioenschappen
en promoties. Oorzaak ligt niet in de stijging van de temperatuur, maar in het permanente Bourgondische klimaat.
Bier en voetbal gaan prima samen, alleen dan wel in de
goede volgorde. Vele punten zijn gemorst door een tentfeest, bierfeest of zomaar een feest op zaterdagnacht. De
witte leeuwen stonden soms als vette tijgers op het veld.
Trainers werden gek van die kater als extra tegenstander
op zondag. Vorig jaar werden zelfs ook nog
3 punten in mindering gebracht vanwege de
'optocht opstand'. De MSV selectie vond met
hun Carnavalskar meedoen in de optocht van
Knopengein, belangrijker dan een inhaalwedstrijd in Hilversum. Ondanks druk vanuit alles
en iedereen bleven ze bij hun principes. De
tegenstander kreeg voor de wedstrijd nog
wel een foto van de zotte zondag opstelling.
(zie bijgaande foto). Met uitzondering van de
technische staf kon iedereen die voetbalhumor wel waarderen.
Bij VVM snappen ze de volgorde van bier en
voetbal beter. Het financiële en technische
beleid van VVM is vanaf de eeuwwisseling
vooral gefocust op de senioren selectie. Nadat
een zeer succesvolle lichting Montfoortse
spelers stopte, wilde men dat niveau vasthouden en
het liefst doorgroeien. Door te investeren in spelers van
buiten Montfoort, trainers, staf en een fantastische winnaarsmentaliteit, reikte VVM tot promotie naar de Topklasse.
Inmiddels speelt het vlaggenschip hoog in de 1e klasse met 3
Montfoorters en een dozijn voetbalnomaden. Naast spelersvergoedingen werd voor dat topniveau nog een prijs betaald.
Van de grote jeugdafdeling zijn nog maar 7 elftallen over, met
alle indelings- en doorstroom problemen van dien.

Is het mogelijk om het beste van beide voetbalwerelden
samen te brengen? Vanaf 1 december vorig jaar zijn in totaal
6 subcommissies van in totaal 50 personen bezig met deze
vraag. Over een paar weken moet er een fusievoorstel liggen waar de leden van beide verenigingen (tegelijkertijd) op
moeten gaan stemmen. Voetbal is emotie en een fusie helemaal. Een goede deal voor de één is een slechte deal voor de
ander. Zo zal bijvoorbeeld één van beide kantines opgegeven
gaan worden. Dat gaat ongetwijfeld leiden tot teleurstelling
boosheid en frustratie bij de vrijwilligers, die daar hun ziel en
zaligheid in hebben zitten. Het trieste is daarbij ook nog dat
veel vrijwilligers geen spelend lid zijn en volgens de statuten
geen stemrecht hebben. Dat alleen al leidt tot vele slapeloze
nachten aan beide kanten.

De fusie wordt daarmee toegespitst op de belangrijke vraag,
welk niveau we met elkaar gaan nastreven en hoe we dat
willen bereiken? Dat is een vraag die eigenlijk verder reikt
dan de leden van beide verenigingen. Het raakt alle voetballiefhebbers in onze stad. Wilt u op zaterdag graag kijken
naar betaald hoofdklasse voetbal, of maakt het niveau u
minder uit en kijkt u graag naar een selectie met allemaal
(klein-) kinderen van onze stad ? Wie reist volgend jaar graag
het vreemdelingen legioen achterna voor nacompetitie in
Noordwijk en wie gaat liever naar een Montfoorts kampioenschap in Kamerik? Ziet u een toekomst voor een prestige
elftal in de bus naar Bunschoten of steunt u de voormalige optocht opstandelingen op de bakfiets naar Benschop?
Genoeg vragen voor een lange discussie.
Over een paar maanden weten we of de fusiefanatieken de clubliefde en emoties hebben
weten te beteugelen en of principes aan de
kant gezet zijn. Het gaat spannend worden.
Wordt het over een paar maanden Montfoort
Samen Verder of is onze stad over een paar jaar
in de ban van de zaterdagse stadsderby tussen de Witte Leeuwen en de Orange machine?
Hoe dan ook, eerst maar met elkaar lekker gek
doen in Knopengein. Een mooi moment om met
elkaar in de Carnavalsopstelling te gaan staan.
Voor eventjes de boel de boel laten, ongeacht
wat anderen daarvan denken. Als je trouw blijft
aan je (Carnavals-) principes dan win je altijd!

fijne caRnavaL !
Adje Spruit , Carnavals columnist

Naast de huisvestingsproblematiek geeft met name het
niveau en de visie op het 1e elftal veel discussie. Het 1e
klasse niveau van VVM kan alleen gehandhaafd worden met
een horde voetbalvreemdelingen. Inmiddels zijn voor volgend seizoen door VVM al 12 spelers gecontracteerd om
het 1e klasse niveau te kunnen handhaven. Dat is iets wat
gigantisch botst met MSV beleid, waarbij geen ruimte is voor
spelers van buitenaf, die voor reiskosten en door sponsoren verhulde vergoedingen de ontwikkeling van Montfoorts
voetbaltalent ophouden.

let oP!

voLGend jaaR vieRt
c.v. Les BoutonnieRs het

55-jaRiG juBiLeum

Heeft u mooie foto’s van en/of verhalen over het Carnaval
van vroeger, geef deze dan door aan ons,
via pr@lesboutonniers.nl.

eten & drinken

eten & drinken

www.stadskeldermontfoort.nl

www.stadskeldermontfoort.nl
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Program of the moon
boutonniers strategy document - for the

NL Montfoort/Les Boutonniers/Knopengeiner/Man van de maan/Programma
www.lesboutonniers.nl/Agenda.aspx

Maandag 18 februari

Bezoek aan de kleuterklassen van 9.30 tot 14.30 uur
door de Stadsprins en de Raadsheren

Zaterdag 02 Maart

Bezoek aan Sesam door de Prins en zijn Raadsheren

12.30 uur bezoek Stadsprins aan de optocht in Boskoop
15.00 uur Carnaval bij Bolle Harry & Café De Plaats
15.00-19.30 uur in Leutbunker De Heeren van Montfoort:
Carnavalsmiddag voor het hele gezin!
Kaarten € 10,- incl. dagschotel voor de volwassenen en
pannenkoek- en fritesfeest met ijsje voor de kids.
Kids = onbeperkt limonade. artiest: DJ Erwin
15.30 uur bezoek Stadsprins aan koffiehuis ’t Hemeltje
20.00 uur Het foute Carnavalsbal in Leutbunker De Heeren
van Montfoort, entree € 12,50
artiesten: DJ Dennis en 'Geen Stempel'
alsbal in het St. Joseph
21.30-02.00 uur CarnaValsbal
(mmv DJ Nozem)

donderdag 28 februari

Zondag 03 Maart

Zaterdag 23 februari

Vanaf 14.00 uur (13.30 uur zaal open) Senioren Carnaval
in het Antoniushof

Zondag 24 februari

Vanaf 12.30 uur Carnavalsspektakel ‘Feest mee met Cas en
Boelee’ in St. Joseph

Woensdag 27 februari

21.00 uur Ladies Night Special Edition in Leutbunker
De Heeren van Montfoort, Met DJ Dave, entree € 10,-

Vrijdag 01 Maart

13.15 uur bezoek Stadsprins aan de Molen
16.00 uur Carnaval bij Café de Plaats & Bolle Harry
18.30-21.00 uur Tienerbal, entree € 10,- Alcohol vrij.
met 2 munten en jas ophangen.
Voor de Basisschool - 9 t/m 13 jaar. In St. Joseph
Voorverkoop: Hennie Voorhout (Montfoort)
The Read Shop (Oudewater) - vanaf 15-Feb
19.00 uur bezoek Stadsprins Ruben l ‘Homme de la Lune
aan Tienerbal
19.30 uur Lampionnen optocht;
ophalen in Leutbunker De Heeren van Montfoort
20.00 uur Sleuteloverhandiging bij Het Oude Stadhuis door
de burgemeester ook aanwezig:
Prinses Daniëlle la Paillette de Fête Parfait
20.30 uur Opening Leutbunker De Heeren van Montfoort
Aansluitend Carnaval in Leutbunker De Heeren
van Montfoort met DJ John vd Linden en Randy
Watzeels, entree € 12,50
21.30 uur Bekendmaking winnaars Loterij - Knoopschat 2019
m.m.v. notaris Kuiper in Leutbunker De Heeren
van Montfoort
21.30-00.30 uur Carnaval Light, entree € 10,- Alcohol vrij
inclusief 2 munten en jas ophangen.
Voortgezet onderwijs - 12 t/m 16 jaar. In St. Joseph
Voorverkoop: Hennie Voorhout (Montfoort)
The Read Shop (Oudewater) - vanaf 15-Feb
22.30 uur bezoek Stadsprins Ruben l ‘Homme de la Lune
aan Carnaval Light

10.00 uur Carnavalsviering in de R.K. kerk St. Johannes
de Doper
12.15 uur opening Leutbunkers op de Plaats
13.00 uur start Grote Optocht in Knopengein
13.00 uur Carnaval in Leutbunker De Heeren van
Montfoort, entree € 12,50 artiest: DJ Dennis
15.00 uur Tot zolang het gezellig blijft
Carnavalsmiddag in St. Joseph, DJ Fred &
DJ Nozem. Verkoop snacks vanuit snackwagen
tegenover de hoofdingang

Maandag 04 Maart

10:00 uur Bezoek aan de Heeswijkschool,
11:05 uur Hobbitstee en 12.00uur Howiblo
12.00 uur Carnaval Café de Plaats & Bolle Harry
14.45-16:30 uur School- en Kindercarnaval met 'Knopengein’s
got Talent' in het St. Joseph (14.25 uur zaal open)
15.00 uur Blauwe maandagbal in Leutbunker De Heeren van
Montfoort, entree: € 12,50 (voorverkoop € 10,-)
artiesten: Double DJ’s en DJ’s John vd Linden en Dennis
20.11 uur teruggave Stadssleutel aan de burgemeester
21.30-01.00 uur Hardstyle Carnaval in St. Joseph
Artiest: o.a. DJ Kasparov

dinsdag 05 Maart

12.00 uur Afsluitend Carnaval met Les Boutonniers en
haringhappen bij Bolle Harry met een optreden van André
Pronk, Prinses Daniëlle la Paillette de Fête Parfait
neemt afscheid van Carnaval

Woensdag 06 Maart

19.00 uur Askruisje halen in de
R.K. kerk St. Johannes de Doper

Correspondentie-adres: c.v. Les Boutonniers, Postbus 163, 3417 ZK Montfoort
Facebook: www.facebook.com/cv.boutonniers • App van Les Boutonniers
Redactie: Bert Hummel, André Brugmans, Terus Sluijs, Patrick van Oostrum, Saskia Visser
Fotografie: Marina Kemp (Flitsend fotografie)
Ontwerp & Lay-out Knopengeiner: Frank Ott • Ontwerp Sticker: Saskia Visser
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