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Stukje van het bestuur:

‘2019 het jaar van vernieuwing’
Beste Sijbelbroekers,
Dit jaar mag ik voor het eerst een stukje schrijven voor het carnavalsboekje
namens het bestuur. Aangezien onze vorst dit jaar de prins is en hij anders
twee stukjes had moeten schrijven had ik maar besloten wat uit handen te
nemen.
Daarbij was het een druk jaar zo met de verhuizing van de Leutbunker. We
kijken onwijs uit naar het carnavals weekend en onze nieuwe locatie. De
verhuizing was niet zomaar iets. We hebben niet alleen te maken met een
andere kroeg maar ook een volledig vernieuwd progamma. Je kan wel
zeggen dat we toe waren aan een vernieuwing. Een vernieuwing kan veel
goed doen voor een vereniging en daar zijn wij vanuit gegaan. U zult ons dan
ook in andere pakken zien. De prins is in een nieuw jasje gestoken net als de
Adjudant, en de raad van Elf heeft nieuwe gilets. Het is voor ons allemaal wel
spannend. Alles nieuw betekent ook nieuwe uitdagingen, maar die pakken
wij graag met beide handen aan.

Nu even klaar over de vernieuwing, we gaan naar onze Prins van dit jaar met
zijn Adjudant Arjen! Dit jaar gaan we de het dak er af blazen met dit
hulpverlenings koppel. Totaal onverwacht voor ons ook, dat Barry dit jaar
onze prins zal zijn met Adjudant Arjen. Barry kan altijd erg goed zijn mond
dicht houden, pas rond december kregen we wat van zijn plannen te horen
en ik kan jullie vertellen dat het een onwijs feest gaat worden. Ik wens Prins
Barry en Adjudant Arjen veel succes en we gaan er weer een succes van
maken met zijn allen.

Alaaf!

Mireille Reus,
Bestuurslid.
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Stukje van Burgemeester Streng:

Hulpdiensten

Ambulancebroeders, politieagenten,
reddingsmaatschappijmedewerkers en al die andere
helpers van onze samenleving. Ze vormen een kleurrijk
geheel en zo zie ik het carnaval in Sijbelbroek in 2019 al
voor mij.
Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze inwoners. En dus ben ik nauw betrokken bij de
hulpdiensten. Ik voel me dan ook vereerd dat Hulpdiensten jullie thema is
voor dit jaar.
Het doet me deugd dat de traditie van carnaval inmiddels voor de 46ste keer
gedragen wordt door de enthousiaste vierders in Benningbroek, Sijbekarspel
en Midwoud. Carnaval en het dorpsleven kunnen niet zonder de inzet van
veel mensen die dat vrijwillig doen. Chapeau voor de hulptroepen! Want juist
dit soort evenementen zorgen voor leefbaarheid in de dorpen en
verbondenheid tussen inwoners.
Dit jaar is het voor het eerst anders. De verhuizing zorgt ook voor een andere
indeling van jullie carnaval. Op donderdagavond kom ik met veel plezier de
sleutel van de dorpen brengen en overhandigen aan Prins Barry. Zodat jullie
tot en met zondag met elkaar het feest kunnen vieren.
Ik hoop dat er veel hulptroepen zijn en dat er weinig echte hulpdiensten
nodig zijn en daar heb ik alle vertrouwen in.
Ik wens alle carnavalsvierders en carnavalsliefhebbers in Sijbelbroek - van
jong tot oud, van hulpbehoevend tot hulptroep - een fantastisch carnaval
toe.

Alaaf,
Frank Streng
Burgemeester van de gemeente Medemblik
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Stukje van de Prins en zijn Adjudant:

Beste Dorpsgenoten,
‘’Maaaaaar…… Waarom heb jij je zelf als Prins
gevraagd Barry? ‘’

Tja 2011-2012 begon het carnavalsvirus om adjudant van prins Woetaah te
zijn. Na een zeer bewogen jaar hebben we intern heel wat omgegooid, en
ben ik zelfs een jaar later voorzitter van deze prachtige vereniging geworden.
In al de tijd die tussen 2011 en 2019 heeft gezeten is er heel erg veel
veranderd, en is er ook een berg werk verzet. Na al die jaren gaat het mij zelf
opvallen dat ik minder scherp word en te makkelijk begin te worden. Dat
betekent tijd om een stapje terug te doen om de bloei van onze vereniging
niet in de weg te staan. Juist nu ….. Ja, dit is in mijn ogen het moment om als
prins naar voren te stappen om zo het nieuwe bestuur wat verlichting te
geven in hun bestuurlijke taken. Nu we een nieuw onderkomen hebben
gekregen bij ons mooie dorpshuis staat nu alles op scherp, wij vinden dat we
ons moeten bewijzen en hebben de lat extra hoog gelegd.
Door de start van mijn eigen bedrijf heb ik besloten om een paar grote
stappen terug te nemen, en op de achtergrond mee te denken aan
creatieve oplossingen voor de carnaval. Ik hoop ook dat een ieder de weg
weet te vinden naar ons carnavals weekend, om onze vereniging en het
bestuur een warm hart te geven. Deze toppers ( weet ik als geen ander ) zij
zetten zich echt voor alle 100% in, het hele jaar door is dit voor hun een
enorme opgave en waardeer het zeer dat het nieuwe bestuur wat al een
jaar draait dit feest doorzet !!!
Ik wil als voorzitter iedereen bedanken.
Met vriendelijke groet,
Prins Barry Nieuwenhuis
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Progamma
Donderdagavond 21 februari
19.30 Ontvangst van de vrijwilligers
20.00 Woordje van de Prins & Burgemeester
20.30 Opening van de Leutbunker
Vrijdagmiddag: 22 februari
12.00 Ontvang van de kinderen bij de Leutbunker (Dorpshuis de Vang)
12.30 Fietsen versieren voor de optocht van zondag!
13.15 Einde van de fietsen versieren
Vrijdagavond: 22 februari
20.00 Aanvang tieneravond groep 7/8
22.00 Aanvang tieneravond middelbare school
Vrije Entree
Zaterdagmiddag: 23 februari
12.30 Ontvangst met koffie en een jodenkoek
14.00 tot ongeveer 15.00 Westfrieze Spreker
15.00 Tijd voor een borreltje
17.00 Snert en roggebrood met spek
Zaterdagavond: 23 februari
21.00 Ontvangst van de Thema- avond Hulpdiensten!
2.00 Einde van de avond
10 euro entree.
Zondagmiddag: 24 februari
12.30 – 15.00 Optocht Sijbelbroek
15.15 – 17.15 Sijbelbroek Got Talent!
17.15 – 20.00 Diner in de Vang (Aangepast zondags menu)
20.00 – 20.30 Ophalen van de sleutel door de Burgemeester
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Donderdagavond: De vrijwilligersavond
Beste Sijbelbroekers,
Voorheen was de vrijwilligers avond altijd op de maandag. Dit jaar doen we
dat anders. We gaan nu de vrijwilligers van te voren al bedanken want er
gaat nogal een werk aan dit weekend vooraf. En zonder onze vrijwilligers had
dit weekend niet eens kunnen plaatsvinden. Vandaar dat we op de
donderdagavond onze vrijwilligers nu in het zonnetje willen zetten.
Daarnaast komt onze Burrie (burgemeester Streng) de sleutel overhandiging
doen met Prins Spuit 11 en zijn Adjudant Vagevuur.
We beginnen deze avond al op tijd zodat de Jeugdraad en de Intressantjes
ook aanwezig kunnen zijn.
Zo wordt het een mooie opening van het carnavals weekend!
Alaaf!
Ontvangst: 19.30 uur
Eind: Uiterlijk 1.00 uur

Vrijdagmiddag: Fietsen versieren!
Beste Sijbelbroekers,
Ja, dat las u goed. We gaan dit jaar voor het eerst fietsen versieren met de
kinderen uit het dorp. Doordat het voor veel te veel werk is om een gehele
kar te maken voor de optocht (begrijpelijk), maar de kinderen wel graag
mee willen doen hebben we dit jaar wat nieuws. De kinderen uit Sijbelbroek
kunnen vrijdagmiddag naar de Vang toe komen om hun fiets te versieren
voor de optocht van zondag. Zo kunnen ze alsnog mee en kunnen ze aan
iedereen hun praal fiets laten zien.
Het enige wat mee hoeft is de fiets en een lach en wij regelen de rest. Zo
kunnen ze hun eigen praal fiets maken!
Ontvangst: 12.15 in dorpshuis de Vang.
Eind tijd: 13.15uur.
Wij hebben er zin en natuurlijk staat er ook een glaasje limonade klaar voor
de kinderen.
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Vrijdagavond: Tieneravond door de Intressantjes
Beste Sijbelbroekers,
Even kort ter introductie, wie zijn wij? Wij zijn acht enthousiaste carnaval
feestvierders die door onze leeftijd voorheen eigenlijk een beetje tussen wal
en schip vielen. Sinds vorig jaar zitten wij nu echt bij de Deursackers.
De vrijdagavond staat in het teken van onze leeftijdsgroep dus daarom zijn
wij ook de uitdaging aangegaan om de organisatie hiervan te doen.
Dus dat we er een feest van gaan maken dat is een ding dat zeker is , Wij
weten namelijk wel de ingrediënten van een knallende vrijdagavond.
En de regels zijn nog steeds hetzelfde als vorig jaar!
Alcohol vrij tot 24.00 uur

Groep 7 & 8 van 19.30 tot +/- 22.00 uur

Brugklassers tot 24.00 uur

Frisdrank alles €1,- in plaats van € 2,20

Echte muziek van onze leeftijd

Gratis entree

Dus net als vorig jaar een echte avond voor de tieners.
Mocht je 12 jaar of ouder zijn nodigen wij je dan ook graag uit om mee te
doen met een Just Dance battle, pingpong en nog meer leuke activiteiten
om er samen met ons en de Deursackers een gezellige avond van te maken.
Alaaf!
De Intressantjes
P.S. Wij van het bestuur zijn onwijs trots op deze groep jongeren Juist deze
leuke groep is zo enorm belangrijk voor de toekomst van ons vrijwilligersleven
in het dorp.
Wij zullen dan ook deze groep steunen en helpen met de organisatie en er op
toezien dat alles vlekkeloos gaat verlopen. Tevens zullen we nog wel de
volgende regels instant laten net als andere jaren.
1.
Er gaat niemand naar buiten tijdens het feest.
2.
Ook zien we graag dat de ouders de basisschool kids komen ophalen.
3.
De brugklassers laten we ook niet naar buiten gaan tenzij ze naar huis
moeten of gaan.
4.
Max leeftijd is 18 jaar uitgezonderd voor de ophalende ouders
natuurlijk.
We hopen op een zeer geslaagde avond zodat de tieners een onvergetelijke
carnaval hebben.
Groeten het bestuur van de Deursackers.

11

Carnavalsvereniging de Deursackers

Zaterdagmiddag: Ouderen middag

‘’De dag die volledig in het teken staat van de ouderen in ons dorp!’’
Beste Sijbelbroekers,
Zoals u weet zijn de aflopen paar jaren altijd op bezoek gegaan bij de
ouderen en zieken in ons dorp. Dit jaar wouden we dat graag anders
aanpakken om niet alleen een gezellig uurtje te geven aan de ouderen,
maar een volledig gezellige dag!
Dit gaan we doen door alle ouderen van 65 + uit te nodigen in dorpshuis de
Vang (onze nieuwe leutbunker). We vragen wel een kleine bijdrage van tien
euro. Maar wat krijg je daar dan voor?
-

Een lekker stuk gebak/cake met een bakkie koffie.
- Snert met roggebrood en spek.
- Een Westfrieze spreker.
- Gezellige middag met spelletjes! (Kunt u het winnen van onze
raadsleden?) Denk bij de spelletjes aan klaverjassen, keezen, sjoelen
enzovoort.

Mocht u slecht ter been zijn maar wel graag willen komen dan kunt u bellen
naar Dorpshuis de Vang (0229 591479) of naar
Jolanda Karsten (0636100472) of Rosalie Hendriks (06 37338975). Als u dit
aangeeft komen WIJ u ophalen om deel te nemen aan deze dag.
We hopen er samen met u een succes van te maken.
Tot dan!
Alaaaaaf!
Rosalie Hendriks en Jolanda Karsten.
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Zaterdagavond: THEMA AVOND HULPDIENSTEN
De feest avond van de Deursackers!
Dit jaar is ons thema hulpverlening dus trek je politiepakje, brandweeroutfit,
ziekenhuiskleding, legerspullen etc. Het is carnaval dus té gek bestaat dit
weekend niet.
Ook de raad van Elf is deze avond ‘vrij’ en is dus ook weer verkleed dit jaar.
Entree:

Aanvang:

Eindtijd:

10 euro.

21.00 uur

2.00 uur

Zondagmiddag: De Optocht

De nieuwe dag voor de optocht! We hopen dat doordat we de optocht nu
hebben verplaatst meer mensen kunnen kijken en meedoen. (Door voetbal
en andere sporten die plaatsvinden op zaterdag)
En natuurlijk is dit de dag dat de kinderen met hun versierde praal fiets mee
kunnen rijden!
Voor de kleinsten hebben we uiteraard nog de wagen met het zeil zodat ook
hun mee kunnen rijden met de optocht.
Maken jullie de mooiste praalwagen? Dan kunnen jullie te gekke prijzen
winnen. Ook de best en mooiste versierde fiets kan een prijs winnen!
-

Start optocht: 13:00 uur (Kruising Opmeerderweg / Vekenweg /
Westerstraat.)
Aankomst De leutbunker: 15:00 uur.
Start Kindermiddag: 15:15 uur

De kinderen met hun versierde fiets mogen dan vanaf 14.00 uur mee fietsen
met de optocht, (wij stoppen dan bij de Vang tot dat iedereen er is) zo rijden
ze alleen mee door de nieuwbouw zodat het veilig blijft en de jongere
kinderen ook mee kunnen fietsen.
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Route van de optocht:

Zondagmiddag: Sijbelbroek Got TALENT
Datum: Zondag 24 februari 2019
Tijd: 15.15 uur (Na de optocht)
Plek: Dorpshuis de Vang
Heb JIJ talent?
Dan kan je mee doen aan Sijbelbroek got Talent. Dit mag álles zijn! Dansen,
zingen, breakdance, playbacken, moppen tappen, noem maar op.
ALLES MAG! En niets is te gek.
Opgave kan via de E-mail en het opgave strookje die op school is
uitgedeeld. Wel verzoeken we u om dit minimaal 4 dagen van te voren aan
te leveren, zodat we onze DJ’s ze goed kunnen instrueren.
Wil je meedoen?
Stuur een mail met de volgende info naar info@dedeursackers.nl :
Naam, leeftijd, de naam van je act, en een link naar het nummer (lees
youtube- link)
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Stukje vanuit onze nieuwe leutbunker: Dorpshuis de Vang
Beste Sijbekarspellaars en Benningbroekers,
Dit jaar mogen we sinds een lange tijd
Carnavalsvereniging de Deursackers
weer ontvangen in dorpshuis de Vang.
Dit vinden we als bestuur een hele eer.
We hebben het carnavalsstokje van de
Roode Leeuw weer over mogen nemen
sinds de verhuizing van de Deursackers.
We beseffen dat we een behoorlijke eer
hoog hebben te houden en zullen samen met de Raad van Elf en
de medewerkers van de Vang, onze uiterste best doen de
thuishaven van de Deursackers te zijn.
In februari 2019 zal Sijbekarspel/Benningbroek weer omgedoopt
worden tot Sijbelbroek en de Vang voor dan sinds jaren weer de
naam ‘’De Leutbunker’’ te dragen. Hulpdiensten is het thema van
de festiviteiten dit jaar. Ik kijk al uit naar de creativiteit van de
carnavals gangers qua praalwagens tijdens de optocht en de
kostuums welke men weet te verzinnen over dit onderwerp.
Wij hebben er super veel zin in en we wensen de Raad van Elf en
alle feestvierders een geweldig carnaval 2019 toe.
Als bestuur van De Vang zeggen wij dan ook Alaaf! En we hopen
jullie allemaal te zien tijdens de carnaval 2019.

Namens het bestuur van de Vang, alias de Leutbunker,
HenkJan Gillebaard
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Samenstelling van de Deursackers 2019:
Prins:

Barry Nieuwenhuis

Adjudant:

Arjen Zee

Raad van elf:
1. Jacob Bakker
2. Koen Timmerman
3. Nick Zandvliet
4. Nick Karsten
5. Richard van Diepen
6. Mireille Reus
7. Rosalie Hendriks
8. Rosanne Vlaar
9. Celine Lammerse
10. Marije Bakker
11. Erwin Blokker
Bouwploeg:











Arnold Huisman
Koen Timmerman
Nick Zandvliet
Ruud Vlaaar
Jeroen Bosch
Arjen van Splunter
Laura Bosch
Jaimy Vlaar
Luuk Hendriks
Daan Timmerman

Naaiatelier de Deursackers: Marry van Breugel
De SET (Steun en toeverlaat)



Jolanda Karsten
Diana Komduur
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Contact pagina:
Webiste: www.dedeursackers.nl / www.deursackers.nl
E-mail: info@dedeursackers.nl / bestuur@dedeursackers.nl
Facebook: www.facebook.com/dedeursackers
Of bel even naar ons bestuur voor meer informatie:
Voorzitter: Barry Nieuwenhuis

Bestuurslid: Mireille Reus

06 51 41 21 95

06 57 97 33 65

bestuur@dedeursackers.nl

bestuur@dedeursackers.nl

Bestuurslid: Koen Timmerman

Bestuurslid: Rosalie Hendriks

06 29 56 51 15

06 37 33 89 75

bestuur@dedeursackers.nl

bestuur@dedeursackers.nl

Bestuurslid: Nick Karsten
06 13 90 51 49
bestuur@deursackers.nl
Penningmeester: Linda Nieuwenhuis
PR: Toby Nieuwenhuis

( pr@dedeursackers.nl )

Zondagmiddag comité: Jolanda Karsten en Diana Komduur
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