
 DE KRONKELOAR 
Informatie bulletin van carnavalsvereniging Oldeclooster (december 2017) 
 Verschijnt twee keer per jaar, in september en in december 

In deze Kronkeloar willen wij je onder 

andere informeren over: 

 

 Afscheidswoord van de Prins 

 

 Lidmaatschap 2017-2018 

 

 Prinsenproclamatie 06-01-2018 

 

 Elfkamp op 20-01-2018 

 

 Kovviecarnaval in Oldeheem op 

zaterdag 10-02-2018 

 

Naast de Kronkeloar staat er ook veel 

informatie op onze website. Wij 

verwijzen u daarom graag naar 

www.oldeclooster.nl 

 

 

AFSCHEIDSWOORD VAN DE PRINS 

Januari nadert alweer. Sinds de elfde van 

de elfde zitten we alweer  helemaal in 

het nieuwe carnavalsseizoen. Het  

openingsfeest “Oldeclooster Gaait Lös”  

was ook nu weer een geweldig mooi 

feest. Ook DJ Maarten had er weer veel 

schik in en  er gebeurde werkelijk van 

alles, tot huwelijksaanzoeken aan toe. 
Als dat geen lösgaan is!. 

Op 18 november waren we als 

vereniging uitgenodigd voor een 

dansfeest in de stad Groningen voor 

mensen met een beperking. Samen met 

deze mensen, waarvan er velen vanuit 

het zuiden hierheen waren gereisd, 

maakten we er een mooi feest van. De 

zuiderlingen weten nou dat wij in het 

noorden ook van wanten weten.  

En…..na   hen diverse malen  te hebben 

ingewijd  in een van onze belangrijkste 

rituelen, het kloosterbuurs alaaf!,  kon 

men na afloop tevreden  huiswaarts 

keren. 

 

En nou zitten we al in  december.  Nog 

twee maanden en dan barst het carnaval 

los. Veel mensen zijn al weer enthousiast 

begonnen met de voorbereidingen, zoals 

de wagenbouwers. Ook pastoor Peter 

Wellen  is al druk in de weer, want hij is 

nu niet alleen trouw bezoeker op 

Rosenmontag, maar is nu deelgenoot. 

Hij ziet erg uit naar de tweede 

carnavalsmis, die hij zal voorgaan op 
carnavalszaterdag.   

Raar gevoel is dat toch wel, dat mijn 

prinsenjaar bijna ten einde is. Had van 

mij nog niet gehoeven, ik heb echt 

genoten van alles en zal dat tot het 
einde doen.  

Mor ja,  d’r is een tied van komen en d’r 
is een tied van goan. Da’s ook traditie!  

En het is de komende prins natuurlijk 

ook gegund om een jaar lang op deze 

bijzondere wijze carnaval te kunnen 

vieren. Ik ben heel benieuwd wie mijn 

opvolger gaat worden op de 

prinsenproclamatie op 6 januari.  

Voor het zover is wil ik iedereen hele 

gezellige feestdagen en een goed begin 
van 2018 toewensen. 

Alaaf!  

Prins Gerlovius I & adjudant Frans. 

 

 

 

 

 

 

 



Lidmaatschap 

 

Leden, die hun lidmaatschap nog niet 

hebben voldaan worden verzocht dit 

VOOR 15 januari 2018 te regelen!! 

Daarna komen de nog liggende pasjes te 

vervallen voor dit seizoen. 

 

Het is nu helaas NIET meer mogelijk om 

voor dit seizoen nog nieuw lid te 

worden!! 

De sluitingsdatum was namelijk per 

1 december j.l.! 

 

Wil je lid worden van onze vereniging of 

heb je vragen, neem dan contact op met 

onze penningmeester Ruud Niewold. 

 
Je kunt hem bereiken via email: 

penningmeester@oldeclooster.nl of onze 

website www.oldeclooster.nl.  
 

Zoals jullie weten hebben de leden van 

onze vereniging vrij toegang tot onze 

activiteiten.  

Sinds twee jaar ontvangen kinderen 

vanaf 12 jaar, welke onder een 

Gezinslidmaatschap vallen een 

persoonlijke JEUGD kaart. 

 

Alle leden dienen hun 

lidmaaschapspasje mee te brengen 

naar een activiteit van onze 

vereniging! Wanneer je deze niet bij 

je hebt kan de toegang bij twijfel 

worden geweigerd. 

Ook is het kunnen tonen van je 

IDkaart vanaf 14 jaar bij de wet 

verplicht, dus deze ook meenemen!  

 

Zoals jullie hebben gemerkt, proberen 

we alles zo acctueel en compleet 

mogelijk te maken/houden, en gaan we 

ook met onze tijd mee door een barcode 

op de pasjes te zetten. 

Daarmee kunnen we de leden tijdens 

activiteiten registreren, maar ook 

aangeven of iemand een polsbandje 

behoeft of niet. 

 

Kortom het is van ieders belang om alle 

gegevens zo compleet mogelijk te 

hebben. 

Heb je dat nog niet gedaan? Geef dan je 

NAW gegevens en geboortedatum door 

naar penningmeester@oldeclooster.nl 

 

Prinsenproclamatie 6 januari 2018 

 

Op zaterdag 6 januari 2018, zal er (al 

weer) afscheid worden genomen van 

Prins Gerlovius I en zijn adjudant Frans. 

 

Rond de klok van 22.00 uur zal de 

nieuwe Prins op ludieke wijze worden 

onthuld. 

 

Wie dit jaar de Prins zal worden zal ook 

dit jaar weer het best bewaarde geheim 

van Oldeclooster zijn… 

Daarna zal de nieuwe Prins zijn adjudant 

bekend gaan maken en zal er een 

staatsiefoto van de Prins met de Raad 

van Elf worden gemaakt. 

De muziek zal op deze avond worden 

verzorgd door de band STONEGOOD 

 

Aanvang van de avond is om 20.49 uur. 

 

Entree voor NIET-leden is € 8.00 p.p. 

Entree voor donateurs is  € 6.00 p.p. 
 

 

Elfkamp 20 januari 2018 

 

Op zaterdag 20 januari a.s. wordt er 

weer gestreden om de felbegeerde 

wisselbokaal van de Elfkamp. 

U bent natuurlijk van harte welkom om 

te komen kijken en uw wijk aan te 

moedigen. 

Met het verdiende geld (iedere wijk wint 

een prijs) worden de wijkkassen weer 

bijgevuld, zodat de wagens er met de 

optocht nog mooier uit komen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorenochtend in het Oldeheem 

 

Net als het vorige jaar is er op 

zaterdagochtend 10 februari weer  

 

KOVVIECARNAVAL 
 

 

Naast de bewoners zijn alle senioren die 

woonachtig zijn in de oude gemeente 

Kloosterburen van harte welkom om 

vanaf 10 uur gezamenlijk koffie te 

komen drinken in de recreatiezaal van 

Oldeheem.  

 

Om 11.11 zullen we met elkaar een toost  

uitbrengen op het Carnaval 2018. 

 

Om een indicatie te hebben hoeveel 

mensen er van buiten het Oldeheem 

zullen komen, kunt u het strookje 

ingevuld inleveren bij Janet Niewold, 

Borgmanstraat 15 te Kloosterburen. 

Graag voor 3 februari 2018, zodat er 

voldoende tafels en stoelen klaar gezet 

kunnen worden. 

 

In het Oldeheem is een ringleiding 

aanwezig!! 

 

De koffie wordt u aangeboden door de 

Cooperatie Klooster&Buren, de eerste 

consumptie wordt u aangeboden door de 

carnavalsvereniging. 

De tweede consumptie(en eventueel 

meerdere) is voor eigen rekening. 

 

Na afloop is er ook gelegenheid om mee 

te eten met de bewoners van Oldeheem 

en de Raad van Elf. Er wordt een goed 

gevulde stamppotmaaltijd (keuze uit 

twee soorten) geserveerd door de kok in 

de keuken van de cooperatie. 

De kosten hiervan zijn € 7,50 p.p. 

Te betalen in het Oldeheem. 

Wij hopen weer op een grote opkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand strookje graag inleveren: 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom graag op de seniorenochtend 

in het Oldeheem. 

 

Naam : 

 

Aantal personen : 

 

Aantal mee-eters :  

 

Bijzonderheden : 

 

Inleveren VOOR  3 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE 

 

Voor overige vragen, opmerkingen,  

suggesties enzovoort kun je terecht bij  

het bestuur van onze vereniging.  

 
Erik Werkman, voorzitter  06-51040752 

Ruud Niewold,  

penningmeester 

06-10073717 

Ferry Oostema, secretaris 06-20341661 

Frans Hegeman, bestuurslid 06-30827388 

Anton Scholte, bestuurslid 06-21543512 

 

IBAN: NL22RABO0332402363 t.n.v. 

Carnavalsvereniging Oldeclooster te 

Kloosterburen  

Je kunt ook een e-mail sturen naar: 

bestuur@oldeclooster.nl 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

     


