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Colofon 

De K4 is een uitgave van Karnavalsvereniging De Kluivers 

Oplage: 2000 stuks 

Verspreidingsgebied: Waarland en omstreken 

Redactie is bereikbaar via k4@kluivenburg.nl 

Fotografie: Rianne van Kuijk 

Redactie: Mandy Bruin, Brenda Houtenbos, Erwin Dam 

Redactioneel voorspel 
De K4, wat staat voor Karnaval in Kluivenburg is Kluivers’ Klucht, is een vast  

begrip voor de vereniging. Ieder seizoen brengen we pagina’s vol foto’s, stukjes, 

puzzels en strips om onze vereniging aan je voor te stellen. Zo ook dit jaar, al is 

het boekje iets minder dik dan de voorgaande jaren. Toch zijn we als redactie 

weer trots op deze 44 pagina’s tellende papieren voorstelronde van de  

vereniging en haar (mini-)leden. 

Met het thema “klein maar fijn” kiezen we ervoor om uit te lichten dat we met 

een kleine vereniging tot grootse dingen in staat zijn. Want in veel dorpen om 

ons heen zijn ze maar wat jaloers op ons programma en de organisatie van wat 

we hier allemaal doen in ‘t Waarland. Een evenement om trots op te zijn, met 

een K4 die daarbij past. 

We wensen je veel leesplezier en een heel feestelijk Karnaval in Kluivenburg! 

 

De K4-redactie 
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Van de burgemeester 
 

Beste inwoners van Waarland,  

 

De tijd van carnaval is aangebroken! Wat is het toch altijd een vrolijke  

periode. Het is een feest om als dorp samen te komen, te ontmoeten en deze 

mooie traditie ieder jaar weer voort te zetten met elkaar. Met als thema dit 

jaar ‘Klein maar fijn’. Want de kleine, maar fijne vrijwilligersvereniging zorgt er 

ook dit jaar weer voor dat carnaval een knalfeest wordt. De inzet en het  

enthousiasme van de vereniging zijn van grote waarde voor het  

samenbrengen van het dorp.  

 

Ieder jaar is carnaval in Waarland weer gezellig. Je ziet en spreekt elkaar weer 

eens. Je drinkt een biertje of frisje. En gaat lekker los. Het mag en het kan! 

Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur. En je geen zorgen hoeven maken 

over de dagelijkse verplichtingen. Je kunt nu even lekker ontspannen en  

genieten.  

 

Het leuke is dat het carnaval op verschillende plekken in het dorp wordt  

gevierd. Voor iedereen is er iets te kiezen. Met dit jaar het thema ‘Klein maar 

fijn’. Omdat iedereen elkaar kent en er saamhorigheid is in het dorp. Alle  

activiteiten zijn te vinden in dit boekje. Het carnavalsfeest start dit jaar op 

vrijdag 17 februari om 9.30 uur in het Dorpshuis in Waarland. Dit feestelijke 

moment wordt gevierd met de groepen 4 tot en met 8 van basisschool Sint 

Jan in Waarland. Ik wens jullie een heel fijn carnaval. Dat jullie samen kunnen 

genieten van dit mooie feest.  

 

Mijn waardering en complimenten gaan uit naar de vrijwilligers van de  

carnavalsvereniging. Dankzij jullie inzet kan het weer een mooi dorpsfeest  

worden. Ook aan de ondernemers, de adverteerders, die dit leuke boekje 

weer mogelijk maakten.  

Veel plezier en maak er een prachtig feest van! 

 

Marjan van Kampen  

Burgemeester van gemeente Schagen 
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Klein, maar oh zo fijn! 
Okee, ik zal het meteen toegeven: ik was niet van plan om ook voorzitter van De 

Kluivers te worden. Ik had het als Adjudant prima naar mijn zin en de rol van  

secretaris paste daar ook goed bij. Toch nam ik in oktober de hamer over van 

Ivo, die zich (samen met zo’n tien anderen) afmeldde als lid van de  

vereniging. 

Op de openingsavond had ik dan ook meteen de taak om afscheid te nemen van 

al die leden, wat we natuurlijk op een waardige manier hebben gedaan. Eén  

oud-lid heeft dat afscheid nog tegoed, maar dat komt half februari 

helemaal in orde. Maar wat een bijzondere start van mijn voorzitterschap… 

En we hebben dus nog maar dertien (13) leden over. Dat is niet veel om het  

karnaval in Waarland mee te organiseren, maar we gaan ons best doen. We  

hebben weer een programma voor jong en oud bedacht, op verschillende  

locaties en hopelijk voor elk wat wils. We moesten keuzes maken in opzet en 

grootte, maar de belangrijkste onderdelen zijn gebleven! 

Zo organiseren we weer veel voor de kinderen van Kindcentrum Sint Jan, gaan 

we weer voor de grootste optocht van de regio en bezoeken we de  

ouderen en zieken van het dorp. We gaan, met z’n dertienen, Waarland weer vier 

dagen omtoveren tot een feestelijk Kluivenburg! 

Met een dolenthousiaste Miniraad (die groter is dan ooit, want we “selecteren” 

geen kinderen meer, iedereen uit groep 8 mag meedoen als hij of zij dat wil) en 

ons eigen enthousiasme weet ik dat we het dit jaar weer gaan redden. Maar ik 

doe toch een dringende oproep: wil jij één weekend per jaar meehelpen met het 

organiseren van al dit moois? En hou je zelf ook wel van een feestje? Dan kunnen 

we je goed gebruiken en hoop ik dat je eens mee wilt kijken bij De Kluivers! Al 

sinds 1965 zorgen we voor dit unieke feest in het dorp, 

dat willen we toch behouden?  

Neem voor informatie gerust contact met me op! 

Ik wens alle Waarlanders een feestelijk weekend en ik 

hoop iedereen te zien bij onze activiteiten! 

 

Driemaal alaaf,  

Erwin Dam 

Opperkluif 
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Dejá vu? 

Ik heb het idee dat ik niet eens zo heel lang 
geleden een zelfde stukje heb zitten te typen 
op mijn laptop, nou klopt dat ook wel want de 
vorige K4 lag eind mei begin juni bij u op de 
mat of is u persoonlijk door een van onze leden 
van de vereniging aan u uitgereikt. Ik heb van 
velen de vraag gekregen of het beviel?….. wat 
zult u misschien vragen? Nou het  
zomercarnaval wat we afgelopen jaar hebben 
gevierd.  
 
Daar is een tweeledig antwoord op te geven. 
Jazeker was het heerlijk om na 2 jaar weer eens 
lekker uit de band te springen of met de  
kinderen van het “kindcentrum” St Jan lekker 
spelletjes buiten te kunnen doen, een optocht 
te hebben die na afloop gewoon buiten op 
straat werd voortgezet, in het zonnetje de  
zieken te bezoeken en lekker buiten te kunnen 
zitten maar ook…………….. wat was het warm in 
ons pak, gelukkig hield onze oud adjudant Ed  
(nu voorzitter Erwin) dat goed in de gaten door 

zeer op tijd aan te geven dat we in gilet verder mochten gaan feestvieren 
maar er is toch heel wat afgezweten onder onze steek en cape. Maar om nu 
te zeggen dit is voor herhaling vatbaar, geef mij dan maar gewoon carnaval 
zoals het hoort ergens in februari of maart.  
 
Ik prijs me dan ook een gelukkig man om dit jaar ons 58ste seizoen te vieren 
zoals het hoort. Er zijn wel een aantal veranderingen doorgevoerd wat  
enerzijds te maken heeft met ons ledenaantal die gehalveerd is en anderzijds 
moeten ook wij de broekriem aanhalen door verminderde inkomsten en  
acties die door Covid geen plaats kon vinden. Toch hebben we weer een  
programma in elkaar gezet voor jong en oud. We hebben soms wat dingen 
verschoven en nieuwe dingen verzonnen. Verandering van spijs doet eten 
hopen we. Ik hoop u dan ook graag te ontmoeten tijdens een van onze  
activiteiten. Eén ding kan ik al wel verklappen, de Orde van de Snertpan is al 
uitgereikt tijdens het drukproces van dit boekje.  
 
Rest mij u allen 3x Alaaf te wensen en graag tot ziens. 

Prins Kluif V 
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Onze nieuwe Adjudante 
 

Beste Kluivenburgers,  

Mijn naam is Simone Dam, binnen De Kluivers nu beter bekend als: Adjudant. 
Deze zeer gewaardeerde taak heb ik van mijn broer Erwin overgenomen die 
nu binnen de club is aangesteld als voorzitter. Al enige jaren ben ik  
betrokken bij de vereniging, eerder als dansmarieke, later begeleidster van 
de dansmariekes, daarna begeleidster van de Miniraad en naast mijn huidige 
nieuwe functie neem ik ook nog deel aan de Kindercommissie.  

In mijn nieuwe functie zal ik proberen om, uiteraard samen met de hele club, 
het carnavalsweekend weer in goede banen te leiden. Ik noem de hele club, 
maar helaas is die club niet meer zo groot als dat het was. We zijn nog met 
een kleine groep over en daarom zal het carnavalsweekend ook minder 
groots georganiseerd worden als dat wij voorheen altijd deden. Toevallig 
past dat dan ook enigszins in het thema van carnaval dit jaar, klein maar fijn.. 
Maar dat betekent natuurlijk niet dat het minder gezellig gaat worden! We 
kunnen gelukkig nog rekenen op wat hulp hier en daar van buitenaf, maar 
het zou natuurlijk nog veel beter zijn als er weer meer mensen bij de  
vereniging aansluiten! Het mooie van de carnavalsvereniging is namelijk dat 
een groot deel elkaar het hele jaar bijna niet zien, maar dan tijdens de  
carnavalsgelegenheden voelt het net als een grote familie.  

Daarom zou ik zeggen, kom dit carnavalsweekend lekker kijken en mee  
feesten met alle festiviteiten wellicht denken 
jullie dan.. Dit moet behouden worden en 
daar wil ik aan bijdragen! En dan is het 
mooie dat je de feestjes buiten het carna-
valsweekend ook meteen mee kunt pikken ;-)  

Ik zie jullie graag tijdens het  
carnavalsweekend!  

Alaaf, alaaf, alaaf!  

Feestelijke groeten,  

Adjudant Simone 
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Prinsen & Adjudanten 

Prinsen Adjudanten 

Hap I 

Gert Volkers 

Hap II 

Cees Schrama 

Hap III 

Siem Bruin 

Kluif I 

Mart Schrijver 

Kluif II 

Willem Veldt 

Kluif III 

Jacco de Waard 

Kluif IV 

Cor van Herk 

Hap IV 

Siem Stam 

Kluif V 

Hein Jan Veeman 

Gerardus 

Gert Volkers 

Martinus 

Mart Schrijver 

Hans 

Hans Droog 

Peter 

Peter Kuykhoven 

Frank 

Frank Smit 

Cor 

Cor van Herk 

Siem 

Siem Stam 

HJ 

Hein Jan Veeman 

Jacco 

Jacco de Waard 

Ed 

Erwin Dam 

Simone 

Simone Dam 



12 

 



13 

 

Groterds voor de kleintjes 
Carnavalsseizoen 2023, eindelijk kunnen we weer een normaal carnavalsweekend  
organiseren. We hebben dan ook weer allemaal leuke plannen gemaakt voor alle kinderen 
in het dorp!  

We beginnen dit jaar op vrijdagochtend met de groepen 4 t/m 8 van Kindcentrum Sint 
Jan. We zullen eerst met de gemeente het carnavalsweekend openen om vervolgens een 
spannend spel te spelen. Welke groep kan dit jaar de meeste spelletjes binnen een  
minuut winnen?? Uiteraard vergeten we ook de juffen en meesters niet in het spel.  

Vrijdagmiddag gaan we het dit jaar iets anders doen dan anders. We nemen de kinderen 
van groep 1 t/m 3 en de peuters namelijk niet mee naar een locatie, maar wij komen naar 
hen toe! We hebben dan ook een leuk programma in elkaar gezet voor op school zelf. 
Bereid jullie maar voor op ballonnen, magie en gekkigheid. Iedereen mag vrijdag  
uiteraard verkleed naar school komen!  

De vrijdag is dan gelukkig nog niet afgelopen. Op vrijdagavond hebben we voor de 
kinderen in de leeftijdscategorie van 12 t/m 17 jaar een heuse Escape Room en Silent  
Disco georganiseerd. Wie ontsnapt er binnen de tijd en wint voor het eerste jaar de  
Escape Room der Kluivers? Geef je nog snel op met een groepje om met ons mee te 
strijden voor de winst. Je kunt je uiteraard ook alleen of met z’n tweeën opgeven, dan 
zorgen wij dat het groepje compleet wordt. De Escape Room spelen we in groepjes van  
4-6 personen. Wacht je in spanning tot een ander groepje probeert te ontsnappen, dan 
kun je deelnemen aan onze Silent Disco. Zo hard mogelijk mee zingen en lekker swingen, 
zonder dat je dat zelf hoort (je hebt namelijk een koptelefoon op).  

Zaterdag is er geen programma voor de jeugd, maar hebben jullie dus alle tijd om jullie 
creatief voor de zondag af te maken.  

Op zondag houden we weer onze optocht met de creatiefste verkleden en de mooiste 
praalwagens! We dagen jullie allemaal uit om de mooiste creaties te maken en te laten 
zien in onze optocht. Mocht je inspiratie nodig hebben, dan is het thema dit jaar Klein 
maar Fijn! Leef je vooral uit en we zien jullie graag op zondag bij het Dorpshuis.  

We zullen dit jaar op maandagmiddag een sluitingsceremonie houden van carnaval. Zoals 
we Kluivenburg openen op de vrijdag, zullen we deze op de maandagmiddag weer sluiten 
tot volgend jaar. We zullen op dat moment ook afscheid gaan nemen van onze miniraad.  

Wij kijken uit naar iedereen zijn 
creativiteit en alle creaties!  

Namens de Kindercommissie: alaaf, 
alaaf, alaaf, carnaval is vet gaaf! 
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De Mini’s  

stellen zich 

voor 
 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Daimin Hillebrand, 11 jaar en woon in Waarland met me vader, moeder, 
zus en 2 hondjes. Dit jaar mag ik mini Prins Carnaval zijn! 

Ik hou van voetballen met me vrienden, Freerun Jumpen, (trampoline springen), op 
vakantie gaan en feestjes. 

Ik vind carnaval al jaren erg leuk en kijk altijd graag naar de optocht, ik was ook heel 
erg blij dat ik het lootje van de prins heb getrokken en dit jaar mee mag doen! Ik kijk 
heel erg uit naar de optocht en het feestweekend. Dit wordt zeker de leukste carnaval 
ooit samen met me vrienden! 

Alaaf Alaaf Alaaf, in de mini raad zitten is vet gaaf!   Groetjes Daimin 

 

 

 

Ik ben Willem Smit de adjudant van de Kluivers dit jaar. Op 4 februari ben ik 12 jaar 
geworden en zit in groep 8. Ik woon op de Kerkstraat samen met mijn ouders en  
grote zus en onze hond Roxy. 

In mijn vrije tijd zie je mij veel op het voetbal veld om te voetballen met mijn vrienden 
en ik speel in de JO13. 

Verder vind ik het ook leuk om het voetbal spel te spelen op de playstation.  In de 
zomer doe ik aan golfsurfen en in de winter kan je mij op de skies vinden. Vele jaren 
heb ik niet mee kunnen doen aan de carnaval omdat we dan naar de wintersport wa-
ren, daarom heb ik nu extra veel zin om mee te doen in de miniraad als adjudant. 

Groetjes Willem Smit 
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 Woordzoeker 
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Vorig jaar juni... 



20 

 

HOFHOUDING 

Prins Kluif V  Hein Jan Veeman 

Adjudant  Simone Dam  

Hofmoidje  Nienke Groot 

 

RAAD 

Edelkluif  Remco le Noble 

Sprintkluif  Jordi Bakker 

Crosskluif  Wilfred Groen 

Rexkluif  Sabine Koning 

Duppieskluif  Kelly Dam 

Pekakluif  Arie Groen 

Kliviakluif  Mandy Bruin 

Variatiekluif  Brenda Houtenbos 

Glamourkluif Ruby Tesselaar 

 

In de Raad zijn nog maximaal twee vacatures 

 

BESTUUR 

Opperkluif  Erwin Dam   voorzitter 

Variatiekluif  Brenda Houtenbos  secretaris 

Duppieskluif  Kelly Dam   penningmeester 

Prins Kluif V  Hein Jan Veeman  bestuurslid   

 

MINIRAAD 

Prins   Daimin Hillebrand 

Adjudant  Willem Smit 

Hofmoidjes  Fay Hoedjes 

   Ilse Haver 

 

Raad   Sam Jaspers   Jaimee Schoordijk 

   Stan de Ruijter  Jan Poland 

   Sara Eeken   Yves Levering 

   Suus van Benschop  Jack Houtenbos 

   Ellis Bruin   Rens de Groot 

   Thara Zutt   Iris Hoogewerf 

   Linn Noordstrand  Lotte Groot 

   Aiden Polman  Ike Bos 

   Dylan Keizer   Isis Kamp 

   Ties van Polen 

Ons kent ons 



21 

 



22 

 

Wat we gaan doen!

Vrijdag 17 februari 

 

Waarlands Dorpshuis: 

9.30 uur  Opening van Kluivenburg 

10.00 uur  Feestochtend groep 4 t/m 8 

 

Sint Jan school: 

13.00 uur Feestmiddag groep 1 t/m 3 

 

De Luwe Stek: 

15.00 uur Mindervalidendisco 

19.30 uur Jeugdavond 12 t/m 17 jaar 

   Escape Room en Silent Disco 
Zaterdag 18 februari 

 

Ziekenbezoeken 

 

De Luwe Stek: 

20.00 uur 

Feestavond met 
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Zondag 19 februari 

14.30 uur 

OPTOCHT 

van 

Kluivenburg 
Start en einde bij Waarlands Dorpshuis 

en aansluitend feest met 

DJ BO 

Wat we gaan doen! 

Maandag 20 februari 

Sabinahof: 

Bezoek ouderen 

 

Waarlands Dorpshuis: 

14.00 uur  Bingovertiermiddag 

17.00 uur  Sluitingsceremonie 

De K4 wordt je gratis 

aangeboden door de 

Kluivers. 

Een donatie doen?  

Gebruik de QR code ↓ 
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                     Openingsavond  
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De kip en het ei 
Zo kwam er iemand naar me toe en die zei: “Mijn kip kan zijn ei niet kwijt!”. 

Nou heb ik wel verstand van kippen en ook wel een beetje van eieren, maar een 

verloskundige ben ik niet. 

Dus ik zeg tegen die man, “Wat moet ik daaraan doen?”. 

Hij zegt, “Je kan altijd even kijken”, en dat is ook zo! 

Ik was wel een beetje grieperig, maar kijken kan altijd. 

En de kip zat rustig in een hoekje, zei de man, je kan hem zo pakken. Maar ja, de 

meeste kippen hebben wat tegen me. En deze werd ook al onrustig,  

vooral dat hij me zag. 

Maar goed, ik probeerde hem te pakken, was niet zo snel en weg kip. 

Dus nog maar een keer proberen. Nu moet ik er wel bij vertellen, de kip liep los 

op het erf vlakbij een ringsloot en het kippenhok waar ze ‘s nachts  

verblijven stond vlakbij een houten huis onder aan de dijk van de ringsloot. Dus 

om verder te gaan, ik neem een duik naar de kip en weg fladderde de kip de dijk 

op, luid tokkelend, en toen gebeurde het, boven op de dijk verloor de kip zijn ei. 

Het ei rolde naar beneden al meer gang makend de dijk af. 

En pardoes tegen het houten huisje, wat even een momentje stond te  

schudden, waarop de vrouw des huizes het raam open deed en vroeg wat er aan 

de hand was. 

Ik zei: ”Er rolde een ei tegen je huis. Maar het is nog heel, dus het komt best af”. 

Waarop de man zei: “Nu de kip zijn ei kwijt is, en om verdere problemen met de 

kip te vermijden, verklaar ik haar vogel-vrij”.  

En zo is geschied, de kip zal nooit geen pijn meer hebben. 

 

Arie Bruin Nzn 
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Orde van de Snertpan 2022 
Geheimen dienen bewaard te blijven tot het eind.  
Zelfs een kleine verspreking mag niet uitlekken en de tekst dient te worden verfijnd. 
Vooral dit jaar is geheimzinnigheid geboden en verplicht.  
WAAROM……. Dat komt zo aan het licht. 
Het heeft te maken met een natuurlijke nieuwsgierigheid en opmerkzaam zijn.  
De dame of heer, hier vertegenwoordigd, vindt in de belangstelling staan niet zo fijn. 

Toch gaat het nu gebeuren, laat maar komen die orkaan van lof.  
Deze Prins weet het zeker, je vindt het straks alleen maar tof! 

Dames en heren, de Orde van de Snertpan is dit jaar voor iemand die het eigenlijk al jaren 
verdient, met zo’n staat van dienst voor de vele vrijwilligersfunctie die deze persoon heeft 
bekleed zijn we eigenlijk gewoon veel te laat. Maar we maken deze error vandaag goed, ik 
hoop dubbel en dwars. De voorbereidingen verliepen in elk geval zeer soepel. Nu nog de 
persoon in kwestie zien te lokken naar de locatie. Ook dit ging dit jaar van een leien dakje. 
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd duidelijk dat er niemand van het  
gemeentebestuur aanwezig zou zijn door een of andere schimmige reden. Onze  
penningmeester opperde, laten we ….. vragen te samen met………….. 

Dames en heren een meesterlijk plan was niet beter te bedenken geweest. De prins appte 
naar de adjudant “Dit scheelt een hoop geregel minder qua OvS”, de adjudant appte  
terug naar de Prins “Dacht ik ook” en samen zagen zij dat alles in kannen en kruiken ging 
komen. Waar spontane acties al niet toe kunnen leiden. 

Deze Prins is redelijk op de hoogte van de activiteiten van de persoon om wie het gaat, 
voorheen wist hij dit beter omdat zij of hij ook in hetzelfde bestuur zat, enige jaren terug 
heeft hij of zij afscheid genomen van de club en zijn de contacten minder geworden maar 
nog altijd werd de hoofdpersoon in deze gevolgd. 

Ik kan u wel verraden dat de hoofdpersoon in deze een vrouw betreft, ze heeft het zelf 
denk ik allang in de gaten, maar we gaan nog even door met de lofzang op haar  
palmares. 

Vroeger toen deze dame nog niet in Kluivenburg woonde werd het carnavalsvirus door 
haar ouder met de paplepel ingegeven in haar oude woonplaats die begint met een letter 
L. 

Bovenstaande lijkt wel op een goed geregisseerd toneelspel, iets waar onze bijna  
gedecoreerde ook enorm van houdt. De ene keer speelt ze dit de andere keer dat maar 
trouwen is het nog nooit van gekomen zover mijn kennis reikt. Dat kan ook eigenlijk niet 
want wie zou dan de bruidsreportage moeten fotograferen terwijl ze dit zelf graag doet. 
Menige cursus heeft ze hier voor gevolgd en het resultaat mag er zijn. Zo heeft ze enkele 
jaren achter elkaar de foto’s gemaakt voor de enige echte K4, ons eigen lijfblad.  
Ook fotografeert ze bij uitvaarten en condoleances, uiteraard alleen tegen kostprijs, alles 
om haarzelf nog beter te maken dan ze al is.  

Ook het jeugdtoneel heeft haar belangstelling en begeleid ze dan ook met zeer veel  
plezier. 
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Deze duizendpoot heeft ook jaren lang in de klas gestaan, niet ervoor maar erbij als  
klassenmoeder. Ze is samen met haar partner in het rijke bezit van 3 prachtige dochters 
die allen in de bloei van hun leven zijn. Tezamen met haar partner in crime, ook hier  
vertegenwoordigd, deed ze dit met heel veel plezier en inzet.  Wat ze ook graag doet met 
dezelfde partner in crime is iets online voor de Waarlandse gemeenschap en dan met  
name de zeer jonge mensenkinderen. Ze is namelijk een van de drijvende krachten achter 
de Waarlandse Sint online. De afgelopen jaren tijdens Corona zeer belangrijk voor de 
jeugdigen onder ons, want een jaar zonder Sinterklaas kan natuurlijk niet. Via Sint Online 
bracht ze de sint bij de kids en andersom. Een warme band met de sint heeft ze in elk  
geval altijd al gehad, al was het alleen al om het feit dat ze een van zijn zwarte pieten 
speelt tijdens de intocht hier in Waarland 

Dan kunnen we natuurlijk ook niet vergeten dat deze dame iets doet bij Con Zelo, in dit 
geval het coachen samen met  Rianne Groen, en af en toe bestuursdiensten draaien en 
zorgen dat alles op rolletjes loopt op het mooie sportcomplex “ De Groet ”. 

Jarenlang was jij de persoon om contact mee te leggen als je wat wilde weten over “De 
Kluivers”, jou clubje waar je met hart, ziel en toewijding het secretariaat onder je hoede 
had. De ingekomen en uitgaande stukken werden zorgvuldig bijgehouden en behandeld 
tijdens de maandelijkse vergederingen, de vergaderingen van de federatie werden  
bijgewoond, de muziekkorpsen werden schriftelijk op de hoogte gehouden, alle ingaande 
en uitgaande correspondentie werd door jou verzorgd, alle uitingen in de W4, de leden 
lijst met alle jubilea enz enz…. 

En dan vergeet ik nog de nieuwste club in Waarland, namelijk Happen en Stappen, de 
eerste editie viel bijna letterlijk in he water maar de laatste was top zo heb ik vernomen via 
Facebook, deze Prins zat toen even zelf in het zuiden van het land om al vast energie op 
te doen voor deze versie van Caraïbisch Kluivenburg. 

Ik kan nog heel lang doorgaan maar dan sta ik hier nog over een uur of twee nog, een 
duizend dingen doekje is er niks bij. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat... 

Het Bestuur van Karnavalsvereniging “De Kluivers” heeft besloten dat wordt  
onderscheiden in de Orde van de Snertpan: 

KAREN DUIN 
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Ordes der Kluivers 
Om Waarlanders, Kluivers, verenigingen of anderen die iets voor Kluivenburg hebben 

betekend te eren, hebben de Kluivers verschillende onderscheidingen uit te reiken. De 

oudste en bekendste is de Orde van de Snertpan, die al sinds 1987 jaarlijks wordt  

uitgereikt. Later zijn daar de Orde van de Toet, de Orde van de Snertpoulet en de Orde 

van de Pollepel bij gekomen. 

Orde van de Snertpan 

Persoonlijke onderscheiding voor iemand die veel voor Waarland heeft betekend 

Orde van de Toet 

Slechts tweemaal is de Orde van de Toet uitgereikt, en de eerste keer weten we niet eens 

het jaar meer… Deze onderscheiding is voor een bedrijf, instelling of vereniging die  

buitengewone inspanningen voor Waarland heeft verricht. 

Orde van de Snertpoulet 

Heb je je bijzonder ingezet voor de Karnavalsvereniging De Kluivers? Of voor het  

promoten van karnaval in het algemeen? Dan kun je van het bestuur de Orde van de 

Snertpoulet toebedeeld krijgen. Uniek, want we reikten deze Orde nog maar één keer uit. 

Orde van de Pollepel 

Nog zo’n unieke Orde, maar meer omdat deze zo goed als nieuw is. Voor een  

onbaatzuchtige en belangeloze schenking of bijdrage aan de vereniging “verdien”  

je deze prijs. 

1987 - S. Jonker  2000 - Agie Bakkum   2014 - Fred Stek 

1988 - Mw. T. Poland-Stoop 2001 - Jan Hogerheijde  2015 - Marian Dam 

1989 - N. Bruin   2002 - Jan Stoop   2016 - Koos & Tonny Bruin 

1990 - P. Danenberg  2003 - Joke van Benschop  2017 - René Groot 

1991 - D. Bruin Sz.  2005 - Jac Moras   2018 - Jolinda Groot 

1992 - J. Volkers  2006 - Simonette de Rooij  2019 - Dick Dam 

1993 - J. Zutt   2007 - Corrie Meester   2020 - Theo Wever 

1994 - A. Smit & M. Schrijver 2008 - Jan Wever   2021 - Paul Bakker 

1995 - Cees Schrama  2009 - Bestuur Waarlands Dorpshuis 2022 - Karen Duin 

1996 - Siem Bruin & John Oud 2010 - Lia Zutt-de Haan  2023 - Dirk Bruin (Bunder) 

1997 - Nic Slagter  2011 - Gerrit Volkers 

1998 - Jaap & Lien Smit 2012 - Johan Hoetmer 

1999 - Piet & Ans Houtenbos 2013 - Siem Stam 

19?? - Stichting BADPOP 2021 - Stichting Sportpodium Waarland 

2015 - Jacco de Waard 

2021 - Anne Kubin 
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Puzzels 

Tectonic 

Sudoku 

Zoek de 7 verschillen 
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Wij nemen afscheid van: Kissieskluif 
Een paar maanden voor seizoen 1994/95 werd ik gebeld met de vraag of ik bij de 

vereniging wilde om mee te feesten, maar werd daar bij gezegd het bestaat niet 

alleen maar uit feesten er moet ook gewerkt worden, want een feestje  

organiseren is niet gratis en met alleen de contributie komen we er niet, dus 

naast de talloze feesten, nazitjes en katers, was er ook pakketten in pakken voor 

de grosmarkt (pak het pakket), kool uit het land halen voor de zuurkool, lelies 

pluizen, lelies schubben en nog meer acties die elkaar afwisselden, altijd gezellig 

en goed voor af en toe buikpijn van het lachen!  

Het laatste seizoen wat ik mocht mee maken 2021/22 was 

deze zomer op 2 locaties en eindigde wel een paar keer met 

opkomende zon naar huis fietsend, wat heb ik genoten van 

deze niet gekozen maar warme familie die de kluivers heet! 

Maar aan alles komt een eind, dus bedankt voor de prachtige 

jaren!  

3x alaaf Kissies Kluif 

Wij nemen afscheid van: Bobkluif 
Na …. jaren heb ik besloten om te stoppen bij de kluivers. Ik ben begonnen in de 

miniraad (groep 7 en 8), later teruggekomen als medewerker om later ook in de 

raad van 11 plaats te nemen.  

Ook mocht ik in het bestuur plaatsnemen waar ik onder andere verantwoordelijk 

was voor de jury en de prijzen. Als laatste functie heb ik het voorzitterschap op 

mij genomen, jaren gelden had ik bij de toenmalige voorzitter Will Borst 

aangegeven dat ik zijn functie ging overnemen. Ik heb me aan mijn woord 

gehouden en ben toen voorzitter geworden, dit was geen gemakkelijke periode 

door alle covid beperkingen en was er niet altijd de mogelijkheid om een 

volledig programma te draaien. Carnaval in de zomer was 

voor 1x een leuke afwisseling. Nu is het tijd voor andere  

activiteiten (nieuwe baan, nieuw huis). Ik wil iedereen  

bedanken voor de hele gezellige carnavals periode en wens 

de vereniging een hele mooie carnaval toe. 

Alaaf 

Ivo Le Noble 
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 Wij nemen afscheid van: Smurfkluif 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan  

Na een mooie tijd bij de karnavalsvereniging te hebben gezeten en veel plezier 

daar te hebben gehad, heb ik besloten te stoppen.  

Ik ben er begonnen dat we nog mooie feesten hadden in de kluivenhoorn, voor 

de meeste mensen bekend als de posthoorn, en voor de jongeren onder ons dat 

witte vervallen gebouw aan de Veluweweg, als medewerker en na een paar jaar 

de raad van elf in. Daar hadden we nog een groep ijverige kluivers die daar altijd 

een groot feest maakten voor jong en oud. Op de donderdag beginnen met het 

versieren en op vrijdag de start en dan meestal door tot in de late uurtjes tot de 

dikke dinsdag en woensdag nog opruimen. Dan ook wel weer blij dat het achter 

de rug was en blij dat je de rest van de week nog kon bij komen van het feesten.  

Mijn hoogtepunten waren de nachtmarkt, waar we als vereniging heeeeeeeel 

veel werk aan hebben gehad maar zoveel mooie herinneringen aan hebben over 

gehouden. En dan de overgang naar het Dorpshuis, na zoveel jaren in de 

posthoorn te hebben gezeten moesten we wel de overstap maken naar het 

dorpshuis. Andere mensen andere regels, gewoon een hele andere locatie maar 

wat hebben we ook daar weer een feest gemaakt. Wel lange dagen van s 

‘ochtends vroeg tot het feest af was en dan nog schoon maken maar het was het 

dubbel en dwars waard. De maandagen waren ook altijd succesvol. De 

maandagavond voor de vereniging zelf en daar werd altijd wel wat door iemand 

georganiseerd. Een quiz of (en dat was toch wel mijn topper) de lama’s na doen 

in de posthoorn.  

Maar ook niet te vergeten de bouwploeg. Een ploeg mensen met heel veel 

ideeën en daar kwam dan ook altijd een mooie bouwploeg wagen uit voor de 

optochten in de omgeving (Warmenhuizen, Sint-Maarten, 

Burgerbrug en Schagen) om mee te doen in de optocht 

en uiteraard bouwden we de wagen voor onze eigen 

optocht.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken waar ik al die jaren mee 

in de vereniging heb gezeten en wil ik aan iedereen die 

dit leest en denkt dat lijkt mij wel wat...  

GEEF JE OP want we kunnen wel wat mensen gebruiken!  

Bedankt iedereen!!!  

Marc Bruin 
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Wij nemen afscheid van:  

Meg 

Bij deze neem ik afscheid van de kluivers. Door de drukte die komende jaren zal 

komen door mijn opleiding, werk, stages en reizen heb ik besloten te stoppen. Ik 

heb 4 jaar bij de kluivers gezetten, waarvan ik 2 jaar heb gedanst bij de  

knieskoffies en daarna in de voetstappen mocht treden van Kelly en Mandy om 

samen met Tess Veldman 2 jaar hofdame te zijn. Ik heb een leuke en gezellige 

tijd gehad bij de kluivers, maar het houdt hier voor mij op. Komende jaren zal ik 

in de optocht achter de kar lopen met een biertje in mijn 

hand in plaats van op de kar.  

Wij nemen afscheid van: Bente 
Vanaf dit jaar stop ik bij de Kluivers van Kluivenburg. Ik heb 3 

jaar lang als Knieskoffie gezellig mogen dansen met me 

vriendinnen. Daarna ben ik nog 1 jaar lid geweest als me-

dewerker. We hebben heel wat leuke avonden beleeft met ze 

alle. Helaas blijft het voor mij bij 4 jaar. Ik wens de rest van de 

Kluivers nog vele en gezellig jaren toe!  

Wij nemen afscheid van: 

Tess 

Aan al het moois komt een einde. 

Ik heb besloten om na 4 jaar dit mooie avontuur te beëindigen. Ik ben begonnen 

als dansmarieke waar ik vanaf kleins af aan al zo graag bij wilde horen, dit heb ik 

2 jaar mogen doen en daarna kreeg ik de geweldige kans om samen met Meg 

hofdame te worden. Helaas kwam er corona en liep het carnaval seizoen ineens 

heel anders, we deden veel online en de zieken bezoeken werden raambezoeken. 

Het 2e jaar hofdame werd carnaval gevierd in juni met een heerlijk zonnetje erbij 

dat was heerlijk maar natuurlijk ook anders. 

Ik heb 4 enorm leuke jaren gehad en wie weet kom ik ooit nog terug maar op dit 

moment ben ik vooral nog druk met school werk en stage…..  

Alaaf alaaf alaaf! Tess Veldman 
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Wij nemen afscheid van: Kookkluif 
Na 7? Mooie jaren gaat kookkluif de vereniging verlaten, ik 

kijk terug op mooie feesten, optochten, vergaderingen en 

het bouwen van de carnavals wagens! Tot de volgende maar 

dan gewoon als Rick Komen 

Alaaf 

Wij nemen afscheid van: Julia 
Na 4 jaar heb ik helaas ook besloten om te stoppen bij de  

Kluivers. Ik heb me al die jaren suf gedanst en tot het einde aan 

toe heb ik ervan genoten. Omdat mijn programma nu vol zit met 

allemaal andere dingen die ik leuk vind paste de Karnaval er niet 

meer bij. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad, maar er is een 

tijd van komen en er is een tijd van gaan. Het gaat raar zijn om 

straks aan de zijlijn naar de optocht te kijken maar ik heb er al 

wel zin in!  

Wij nemen afscheid van: Louka 
Bij deze neem ik, Louka Braaksma afscheid van de karnaval! Heb 3 onwijs leuke 

jaren gehad waarvan 2 als knieskoiffie! Daarna vlogen mijn eig-

en knieskoiffies uit de kom en ging ik verder in de kinder com-

missie, dat heb ik ook met veel plezier gedaan! Nu kijken we 

langs de zijlijn mee met de kluivers met een biertje in de hand! 

Heb 3 jaar met plezier gefeest bij de kluivers maar aan al het 

leuke komt ook een eind. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!! 

Louka Braaksma 
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Wij bedanken 

Rianne 

Fotografe 

Gebr. K. & S. Bruin 

 

Diverse diensten 

Gebr. T. & C. Bakker 

 

Diverse diensten 

Buscher Hairstyling 

Beau&Beau 

 

 

Kapper  

en make-up 

Kindcentrum Sint Jan 

Waarland 

 

 

Fotolocatie 

(last-minute) 
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De K4 wordt je gratis aangeboden door de Kluivers. 

Wil je De Kluivers steunen, dan kun je een Steunkaart kopen als we 

dit boekje langsbrengen, maar heb je ons gemist dan kun je met de 

QR code een donatie doen →→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 

Samen houden we daarmee De Kluivers een bloeiende vereniging! 
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