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Buitenbeentjes gaan eindelijk
in de Raad van Elf.
Tijdens hun eerste vergadering voor het nieuwe
carnavalsseizoen 2020 hebben de Buitenbeentjes
unaniem besloten dat de heren, mochten zij
gevraagd worden, plaats zullen nemen in de Raad
van Elf van de Vadaenotten. De reden van deze
ommezwaai is dat de nieuwe prins niet meer zijn
eigen vrouw, vriendin of metgezellin als prinses
tijdens de carnaval aan zijn zijde behoeft te
dulden. Nu Joop van Lent in 2021 de raad gaat
verlaten is het eindelijk mogelijk een man als page
te nemen. Mocht het zo zijn dat de Raad van Elf
dit jaar tevens besluit dat ook vrouwen Prins(es)
kunnen worden dan zullen ook de dames van de
Buitenbeentjes zich beschikbaar stellen, wel onder
voorwaarde dat een eventuele vrouwelijke prins,
zeg maar prinses, een vrouw als page mag kiezen.
Zowel de dames als heren van de Buitenbeentjes
zijn ook bereid als twaalfde, dertiende,
veertiende, vijftiende of zestiende lid van de Raad
van Elf te fungeren. Wel zullen er bij toetreding
nieuwe werkgroepleden moeten worden
aangezocht.
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Ton Tiemessen hunkert nog steeds
naar het penningmeesterschap van
de Vadaenotten.
Tijdens een
bingomiddag in de
Wageningse
Wielewaag heeft Ton
Tiemessen zich laten
ontvallen dat hij nog
steeds spijt heeft
dat hij de Raad van
Elf van de
Vadaenotten in 2007
heeft verlaten. Hij mist tot op heden nog altijd
het kassawerk op de carnavalsavonden. Buiten
het innen van de knaken en het vervolgens
verstrekken van het gewenste aantal bonnen
mist hij ook het wassen van de bonnen, het
afdrogen en opbergen in de daarvoor speciaal
aangeschafte koffers. Ook mist hij het contact
met zijn klanten en vooral met de
Buitenbeentjes, die hem altijd probeerden in
het ootje te nemen. Hij heeft al van alles
geprobeerd, zoals werken in de afwaskeuken
van het WICC, kassawerk bij de C1000 en
croupier bij het Holland casino, maar toch mist
hij iets. Ook het leiden van de bingo middagen
voor bejaarden in de Wielewaag kunnen het
gemis niet weg nemen. Hij heeft al diverse
malen aangegeven het penningmeesterschap van
de Vadaenotten wederom te willen vervullen,
maar de ietwat dementerende 71- jarige Theo
Krechting wil, nu er eindelijk wat kapitaal
vergaard is, absoluut niet voor hem wijken.
Bovendien wil Ton
wel penningmeester
zijn, doch geen
zitting nemen in de
Raad laat staan in
de Senaat. Zo blijf
een hartenwens
onvervuld.
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Henk & Wilma zangduo gaan voor
Nederland naar het songfestival.
Het bekende Wageningse Henk & Wilma zangduo
vertegenwoordigen Nederland tijdens het
aanstaande songfestival in Rome met het lied “Wie
is er bier halen“. Tijdens het gisteren gehouden
nationale songfestival is het Wageningse Henk &
Wilma zangduo als winnaar uit de bus gekomen met
het lied “Wie is er bier halen”. De vakjury onder
leiding van Paul de Leeuw was unaniem in hun
oordeel en verkozen het lied van het Henk & Wilma
zangduo boven het lied van Rob de Nijs. Vooral de
muzikale begeleiding door de in Wageningen alom
bekende artiest Rien Trekzak deed de jury
besluiten het lied “Wie is er bier halen” te
verkiezen boven het lied “Belinda is een ezel” van

Rob de Nijs. Ook de stemming door het publiek via
de opengestelde telefoonlijnen viel duidelijk in het
voordeel uit van het duo. Na verluidt hebben vooral
de carnavalsverenigingen “de Vadaenotten” en “de
Buitenbeentjes” alles in het werk gesteld de
Wageningse bevolking aan te zetten vooral te bellen
en natuurlijk te stemmen op het Henk & Wilma
zangduo. Toen de uitslag bekend was, ontstond er in
café Meyer, de thuisbasis van het duo, een spontaan
feest. Zelfs bij de eigenaar Jerry Meyer kon er een
lachje af. Het laat zich rade welk lied er tijdens de
aanstaande carnavalsoptocht het meest ten gehoren
zal worden gebracht. Het zangduo zal tijdens de
optocht onderdeel uitmaken van de bezetting van
de praalwagen van de Vadaenotten. Tot zover het
verslag van een aangeschoten correspondent en wie
gaat er nu eindelijk bier halen.
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Ome Herman en Tante Dien 75 jaar getrouwd.
De voorbereidingen voor de 75-jarige bruiloft
van Ome Herman en Tante Dien in 2022 zijn al
in volle hevigheid aangevangen. De wijze waarop
dit opmerkelijke feit van het “danspaar anno
2007” zal worden gevierd, zorgt voor een
dusdanige kostenpost dat er nu al een
subsidieaanvraag is ingediend bij de Gemeente
Wageningen. Behalve dat bijna de gehele
familie Krechting en de familie Rothuis worden
uitgenodigd, zullen ook de nodige Vadaenotten
aanwezig zijn. Er wordt nog over de locatie
nagedacht. Het WICC was een optie, maar deze
locatie bleek al te klein tijdens hun 60-jarige
bruiloft. Als alle aanwezigen net zo dansen als
het bruidspaar is er echt een grotere locatie
noodzakelijk. Gedacht wordt nu over de
mogelijkheid het feest te vieren in het
Thialfstadion in Heerenveen, zodat het
bruidspaar ook de fijne kneepjes van het
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ijsdansen onder de knie kan krijgen. Dit is na wij
hebben vernomen de grootste hartenwens van tante
Dien. Hiervoor zal er dan een speciale stoomtram
vanaf station Ede-Wageningen worden ingezet. Dit
houdt wel in dat het feest niet een maar twee
dagen zal gaan duren. Zodra er meer bekend is over
deze wel heel bijzondere gebeurtenis laten wij het
u in deze krant weten.

Jolande van de Buitenbeentjes
laat zich invriezen.
Jolande van de Buitenbeentjes is zo bezeten van
carnaval en de Vadaenotten dat zij zeker het 100jarig bestaan van de vereniging in 2055 wil
meemaken. Er natuurlijk van uitgaande dat de
vereniging dan nog bestaat. Om daar zeker van te
zijn laat zij zich invriezen. Ze heeft opdracht aan
haar 7 kleinzonen gegeven haar begin november
2054 te ontdooien.
Mochten de andere
Buitenbeentjes niet
meer in leven zijn dan
gaat zij samen met haar
7 kleinzonen verder
onder de
verenigingsnaam
Buitengewoon Eigenwijs.
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Vadaenotten weer aanwezig bij
de optocht 2021.
De Wageningse carnavalsvereniging de
Vadaenotten zullen in 2021 weer meedoen met
de grote carnavalsoptocht in Wageningen. Na
het fruitcorso in Tiel en het bloemencorso in
Leersum de grootste optocht in de regio. Het
besluit is tijdens de laatste ledenvergadering
genomen. De tegenstanders van deelname aan
de optocht hadden veel oud raadsleden
opgetrommeld om deelname tegen te houden.
Dit mocht echter niet baten omdat de
voorstemmers de nodige volmachtstemmen
hadden weten te bemachtigen. Misschien dat
ook de op handen zijnde fusie tussen
Vadaenotten en Deurdouwers een handje heeft
geholpen in de beslissing. Over dit laatste
wordt binnen beide verenigingen nogal
geheimzinnig gedaan maar volgens betrouwbare

bronnen spannen Bets en Rini van de Peppel zich
wel heel erg in om tot een fusie te komen. Een
feit is het in ieder geval dat de Burgemeester
van Wageningen eindelijk de sleutel van de stad
kan overhandigen aan een Prins die ook de
gehele optocht boven op een 6 meter hoge
praalwagen zal gaan staan. De werkgroepleden
zijn gevraagd deze 6 meter hoge praalwagen te
ontwerpen, bouwen en deels te bemannen
(bevrouwen).
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Jolleberg in nieuwe Bosatlas.
De Wageningse carnavalsvereniging de Vadaenotten
heeft het voor elkaar dat Jolleberg als
carnavalsstad in de Bosatlas wordt
opgenomen. Het heeft 13 jaar geduurd
voordat de secretaris van de
Vadaenotten, Albert Jan Kroon, de
makers van de Bosatlas heeft kunnen
overtuigen dat Wageningen wel
degelijk een carnavalsstad is. Hiervoor
heeft hij de hulp ingeroepen van
ervaren carnavalsvierders uit het
zuiden van het land. Voorwaarde voor
opname in de Bosatlas is behalve dat
alle Wageningse carnavalsverenigingen
dan wel moeten meedoen aan de
optocht (dus ook de Vadaenotten), er
ook een Stadsprins benoemd zal
moeten worden. Zie verdere
berichtgeving in deze krant. Tijdens
de carnavalsdagen wordt de naam Jolleberg
gedragen. Een naam die
tussen de Wageningse- en
Grebbeberg goed op zijn
plaats is. De plaatsnamen
borden zullen tijdens de
carnavalsdagen worden
vervangen door borden
met de tekst “Jolleberg“,
partnergemeente
Staphorst.
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Binnenkomst Prins Joop de 10e mislukt.

Bij de presentatie van de nieuwe Prins ging dit
jaar niet alles op rolletjes. De doos zat dicht,
bleef dicht en wilde niet open. Na veel praten
en met hulp van Prinses Diny is het uiteindelijk
toch gelukt om de doos, zij het op een kiertje,
open te krijgen. Prins Joop zat behoorlijk klem,
maar zag er daarna duidelijk opgelucht en blij
uit. De verkiezing van Prins Joop de 10e was
voor velen een verrassing. Bij zijn vorige
verkiezing tot Prins Joop de 9e twee jaar
geleden had hij uitdrukkelijk te kennen gegeven
dat dit zijn laatste jaar als prins zou worden.
Tijdens de prinsverkiezing dit jaar werd
namelijk Guido van de Peppel gekozen maar
deze slaagde er niet in op voorhand een prinses
te versieren. Gelukkig werd Diny bereid
gevonden als prinses te fungeren echter alleen
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat Joop dan
prins zou moeten worden.

Auto & Vervoer:
Vanaf 1 april 2020 krijgt de
“regiotaxi”een andere naam
namelijk:

Rini van de Peppel (80jr) gaat
over op contactlenzen.
Eindelijk is het dan zover. Via Lens 2020 is ons ter
oren gekomen dat Rini van de Peppel, raadslid rond
de eeuwwisseling en ver daarvoor, overgaat op
contactlenzen. Het was de bedoeling dat Rini weer
een bril zou laten aanmeten, maar tot zijn schrik
was de sterkte van zijn glazen zo hoog, dat er geen
passend montuur in de hele winkel te vinden was. Er
bestaan namelijk geen monturen voor een dergelijke
sterkte ( - 25 links en + 10 rechts). Dus was het
voor Rini kiezen tussen twee kwade, namelijk of
contactlenzen laten aanmeten of een blinde geleide
hond aanvragen. Gezien de angst die Rini heeft voor
honden en de brandende vraag of honden wel
worden toegelaten in het café was de keuze gauw
gemaakt. Gelukkig hoeft hij voorlopig niet alleen
over straat want Bets is bereid gevonden, zolang
het nodig is, als gids te fungeren en hem naar café
het Centrum te begeleiden.

“Bejaarden Uitlaat Service”
Voor inlichtingen bel
0317-131313131.
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Stadion de Wageningse Berg in
ere hersteld:
Het voormalige stadion de Wageningse Berg is
sinds gisteren weer in ere hersteld. Marco van
Basten, voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond en Harald van
Roekel, commissaris van de koningin in de
provincie Gelderland hebben gezamenlijk het nu
prachtige complex geopend in de aanwezigheid
van vele bekenden uit de voetbalsport. Het
heeft al bijna dertig jaar geduurd alvorens de
plannen verwezenlijkt konden worden.
Gedurende deze tijd is de Stichting Future
Center Wageningen, voorheen de Stichting
Behoud Stadion De Wageningse Berg en
Vereniging Vrienden Stadion De Wageningse
Berg, voortdurend tegengewerkt door de
Stichting Redt De Ringslang, de
bewonersvereniging Belmonte Boven, de
Wageningse IJsclub “de Scheve Schaats”
voorheen STW en niet te vergeten
voetbalvereniging Vitesse. Zelfs tijdens de
opening werden er nog allerlei pogingen
ondernomen de plechtigheid te verzieken. De
Stichtingen “Redt De Ringslang” en “Adopteer
Een Adder” hadden namelijk ‘s nachts wat
reptielen op de grasmat uitgezet. Gelukkig
werden deze op tijd onschadelijk gemaakt door
raad van bestuurslid Mart Hoogstede. Verdere
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berichtgeving over het nieuwe stadion zal in de
toekomst worden verzorgd door Willem Straatman,
ex ambtenaar van de gemeente Wageningen en
groot inspirator voor de totstandkoming van het
nieuwe complex.

Mededeling:

Carnavalsvereniging
de “Vadaenotten”organiseren op
dinsdag 25 februari 2020
een grote carnavalsbeurs
in het WICC te Wageningen
Aanvang: 14.00 uur.
Huur ook een lijntje !!!!
Inlichtingen bij Albert Jan Kroon,
hoofd public relations
Telefoon 0317-389015638
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Ducken in 2020 opnieuw trend bij de Vadaenotten.
Na de grote rage van het rappen en het jumpen is de nieuwste trend bij de
carnavalsvereniging de Vadaenotten wederom het “Ducken”.
Bij “Ducken” springt een dame onverwachts op de rug bij een willekeurige man,
waarbij zij een consumptiebon in de mond van de man stopt, waarna deze
gedurende 2 minuten schuddende bewegingen maakt! Al in 2005 was dit
fenomeen door Annie van de Buitenbeentjes vertoond. Toen al “Duckte” zij op
de rug van een grote zwarte man in het Melkhuisje. Dit is toen door velen
waargenomen. En heeft zich nu als ware rage binnen de carnavalsvereniging de
Vadaenotten ontpopt.
Bij navraag bleek dat Annie dit al jaren daarvoor bleek te hebben gezien in de
Harlekijn van Junushoff toen Ton Tiemessen zich beschikbaar stelde als
“Duckman” en op die manier de verenigingkas met wat extra guldens wist te
spekken. Dat het ducken niet altijd zonder gevaar was bleek later tijdens de
carnavalsdagen toen verscheidene carnavalsvierders door blessures moesten
afhaken. Of was het toch dronkenschap!
.

Overmatig kleuren van haren
leidt tot kaalheid.

zonder

met

Het overmatig kleuren van haren blijkt op de
lange duur tot kaalheid te leiden. Albert Jan
Kroon is hier als een van de vroegtijdige
slachtoffers op ingesprongen en heeft een
internetsite geopend waarop men pruiken kan
leasen. Het idee van Albert Jan is om kalende
mensen de mogelijkheid te bieden iedere week
een andere pruik te laten dragen, waardoor
men toch steeds weer trendy en vernieuwend
door het leven kan gaan. Gedacht wordt al aan
bijvoorbeeld een groen/rode pruik voor Rob
Beekman, die deze dan kan afwisselen met
rode, oranje, blauw/witte of andersoortige
pruik. Ook zal tijdens de carnavalsdagen Albert
Jan in het
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WICC een stand inrichten zodat een ieder tijdens
de avonden van pruik zal kunnen wisselen. Zo kan
men tijdens de carnavalsdagen als langst onbekende
vier dagen de bloemetjes goed buiten zetten
zonder daar na de carnaval op aangekeken te
worden. Dit alles tegen inwisseling van drie bonnen,
zeg maar één wijntje. Omdat de verwachting
bestaat dat de toeloop erg groot zal zijn, gezien de
verfrage uit de jaren 2000 tot 2010 en het feit dat
iedereen natuurlijk de langst onbekende zal willen
zijn, heeft hij de volledige eerste verdieping in het
WICC daarvoor afgehuurd.

Mark van Laar durft het resultaat nog niet te
laten zien!
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Kunstwerk Vrijheidsvuur nu toch geplaatst:
voor hun leden en paspartoethouders. Dit echter
was een doorn in het oog van Addy Roelofsen de
eigenaar van Hotel de Wereld. Deze wist het zover
te krijgen dat het kunstwerk in 2013 verplaatst
werd naar het begin van de Rooseveltsingel. Daar
deze singel echter al jaren als openbaar riool werd
gebruikt en er regelmatig weggebruikers in
verdwenen hebben B&W van Wageningen in 2019
doen besluiten het kunstwerk weer te verplaatsen.
Op aandrang van de laatste oud-verzetsstrijder, die
graag voor zijn dood nog eenmaal een saluut aan “de
Paal van Bernhard” wilde brengen bij Hotel de
Wereld, zal het kunstwerk voor één dag en wel op 5
mei 2020 daar geplaatst worden. Na de
plechtigheid zal het kunstwerk bij opbod verkocht
worden aan de meest biedende.

Het is er dan eindelijk toch van gekomen. Het
kunstwerk “Vrijheidsvuur”, in de volksmond
beter bekend als “ de Paal van Bernhard of de
Racket” is geplaatst daar waar de toenmalige
burgemeester van Wageningen de heer
Alexander Pechtold
het graag wilde
hebben. Het
kunstwerk heeft al
een hele
geschiedenis achter
de rug. Zo was het
beginjaren 2000
langdurig
opgeslagen op de
gemeentelijke
stortplaats in de
Nude, in 2010 is het daarom geadopteerd door
carnavalsvereniging de Vadaenotten en deze
hebben het laten plaatsen voor het WICC.
Gedurende de carnavalsdagen werd de paal
uitgeschoven en het vuur ontstoken als baken
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Dors(t)vlegels spelen voor het
laatst bij de Vadaenotten.
Na meer dan 50 jaar heeft de boerenkapel de
Dors(t)vlegels te kennen gegeven vanaf 2021
niet meer voor carnavalsvereniging de
Vadaenotten te willen spelen. De reden hiervoor
is dat de vergoeding voor de optredens in al
deze jaren nauwelijks is toegenomen. In de
beginjaren rond 1965 betaalde de Vadaenotten
voor twee avonden drie honderd gulden, later
toen het vier avonden werden vier honderd
gulden, bij invoering van de euro werd dit
driehonderd euro en in 2020 voor vier avonden
nog steeds driehonderd euro. Wel is het aantal
vrije consumpties per avond van twee naar drie
gegaan. Daar de dors(t)vlegels om in het WICC
te komen minimaal twee rolstoelbussen moeten
huren, vanwege de ouderdom van de huidige
muzikanten en tevens voor het vervoer van de
instrumenten, is de vergoeding niet eens
kostendekkend. Het overleg hierover vorige
week met penningmeester Theo Krechting van
de Vadaenotten heeft niets opgeleverd, want
deze blijf bij zijn standpunt dat dit
ondernemersrisico is. Gezien het gebrek aan
boerenkapellen zien de Dors(t)vlegers de
toekomst zeker niet somber in, vooral niet
omdat zij al een aanbieding hebben om volgend
jaar bij de Dolle Instuivers in Renkum te komen
spelen.
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Gezocht !!!!!
Voor het carnavalsfeest in 2021
zoekt de “Vadaenotten” een kleine
groep mensen, die in staat is een
boerenkapel te imiteren!
Enig gevoel voor carnaval is wel
gewenst!
Wij verwachten bij het spelen op alle
avonden wel een behoorlijke korting
op de prijs!

Inlichtingen: www.vadaenotten.nl
of telefoon 0317-481632057.
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Interview met Dien
Krechting
Aangezien iedereen graag wil
weten hoe het toch mogelijk is
dat Ome Herman en Tante Dien er
op zo’n leeftijd nog zo fitaal en gezond zijn,
hebben wij een kort interview met Tante Dien
gehad!
In dit gesprek werd het al vrij snel duidelijk
dat carnaval vieren toch wel het meest
belangrijke in je leven is. Op tijd helemaal uit
je dak gaan en alle zorgen aan de kant zetten.
Tante Dien begon dan ook gelijk over het
verleden van de Vadaenotten en in het
bijzonder de viering van het 33 jarig bestaan
van deze vereniging, inmiddels alweer 31 jaar
geleden.
Welke drank je tijdens je hele leven nuttigt is
van veel minder belang. Ome Herman drinkt als
bijna z’n hele leven alleen BIER en Tante Dien
houdt het halsstarrig bij haar ROOSVICEE.
Om een kleine indruk te geven hebben we een
kleine collectie foto’s afgedrukt waarop Ome
Herman en/of Tante Dien zijn te zien tijdens
hun activiteiten bij de Vadaenotten
Ook hebben we een stukje tekst uit het 33jarig
jubileum opgenomen.

Jolleberger courant
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Historie carnavalsvereniging “de Vadaenotten” bij het 33-jarig jubileum.
As ik zo bij m’n eige zit te prakkezere en ik denk aon al die veule keren da’k karnaval hê meegemoakt hier in de stad, dan denk ik zo wel es da is
me toch wat, as je ’t es op ’n rijtje zou zette die karnavalsjoare, al die schik die we hadde, zo gek as we ware, al die minse, al die prinse, al die
leut en die lol, dan denk ik ôk wel es hoe hou je het vol, want beste minse het is ech deze keer, 3 x 11 joar, nie minder en nie meer
1956

In Wentholt, je weet wel voor in de stad, doar zij toen de Vadaenotten gestart

1957

Di joar is wa moelijk hos niemand kan wete, loat stoan kan bekijke hoe de prins toen hete

1958

Toen het Hoekje nog Hotel Wentholt was, was Ben Hoogstede de Prins da’s vas

1959

In de Wereld toen was het weer raak, hewwe met dezelfde Prins bar veul schik gemoakt

1960

Da was wa die eerste joare 3 keer dezelfde Prins, weer Ben Hoogstede in de Wereld ’t is ech woar heur beste mins

1961

Veur ’t eerst in Junushoff met ’t grote karnaval, Bart Nilwik was de prins dat joar nou minse ’t was knal

1962

Dit joar was Doan van Swaay de Prins in ’n levensgrote wallevis

1963

Toen was Wout Tiemessen oan de beurt, hij is de pineut gewis

1964

Jan Oudsen was de Prins dat joar en Toeter was z’n noam

1965

En Gros van Swaay kwam deze keer in ’n kinderwoagen oan

1966

Gert Westland met heel veul tam-tam, met de hele H.B.S.

1967

Toen was Bart Tiemessen Prins Bart I nou dat was ’n groot succes

1968

Frans Driever was de Prins met een echt kanon op de stadswal

1969

In ’n hemelbed kwam dit joar Ko Bouman in de zoal

1970

Wim Quint met livreiers in ’n Romeinse zegekar

1971

Toen kwam Bart Nilwik nog ’n keer, precies noa 11 joar

1972

Jan Slootman was de Prins dat joar in ’n prachtig roôd jacquet

1973

Ton met ’n echte karnavalskop dit keer, het was echt jé van hét

1974

Veur ‘t eerst in de Road meteen al Prins dat was toen Ab Croon

1975

Arjan de Boer was net 20 joar de Rozenprins bar schoôn

1976

Dit joar toen was Hans Albers as Prins de sigoar

1977

Theo Tiemessen met zijn page wat keken ze allemoal roar

1978

Hadden ze Marius v.d. Sluys als Prins op de bühne gezet

1979

Jan Slootman werd Prins Jan II weer in zijn roôd jacquet

1980

En Prins Charly v.d. Weerd kwam in zijn voetbalschoen

1981

Gert Westland die werd Gert II doarmee verraste hij ons toen

1982

Hans Albers veur de tweede moal was hij weer de sigoar

1983

Koos Janssen was toen de Prins, Prins Koos dat was zijn noam

1984

Veur ’t eerst een karnavalswoagen, doar reed Joop van Lent mee deur de stroaten

1985

Toen was Ton Tiemessen de Prins, die wou ok wel zo’n woagen

1986

Was Doan Jansen Prins, de Prins van leut en gijn

1987

Prins Ben ter Steeg die stapte deur ’t gordijn

1988

Da waren ze allemoal op ’n rij en wie wordt ’t nou van ’t joar ?

Jolleberger courant

pagina 11

Extra editie

Rooseveltsingel voortdurende
bron van ergernis
De in het jaar 2007 gereedgekomen
Rooseveltsingel is velen een doorn in het oog. Al
bij de ingebruikname was de sloot (singel) al
vervuild. Wat als reiniging van de gracht
bedoeld was heeft vanaf het begin een
tegendraads effect te weeg gebracht. Door de
singel is de gracht al jaren extra vervuild. Ook
zijn er nogal wat neveneffecten opgetreden
zoals rattenplagen, stankoverlast en zeker niet
te vergeten de vele auto’s en bromfietsen die
te water zijn geraakt. Het gevolg veel
opstoppingen en omleidingen door
baggerwerkzaamheden. Ook het onderhouden
van het groen langs de singel is een
voortdurende ergernis voor velen. Zelfs de
grootste voorvechters van de singel “Het
Bewonersplatform Rooseveltsingel” zien er
eigenlijk geen gat meer in en hebben het idee
geopperd de singel maar weer te dempen en de
beide wegen te verbreden. Zo wordt
Wageningen weer normaal bereikbaar en zit bij
calamiteiten niet het hele verkeer weer uren
lang vast. Deze maand nog zal het
Gemeentebestuur hierover een besluit nemen,
maar de verwachting is dat de meerderheid
voor demping zal zijn. Wel moet er een
oplossing worden gevonden voor de opvang van
het hemelwater wat nu nog in de singel wordt
geloosd. Wij houden u op de hoogte.

Jolleberger courant

Renskepraat
door
Bets van Lent

Oma, ze hebben hier ook gewone koffie
Oma, heeft u 2 buiken?
Oma, die Piet is zeker verkleed
Oma, ’t regent, Sinterklaas wordt nat
Oma, de bril op de WC is te klein!
Oma, ik heb een nieuw broertje, hij heet Bram
Oma, kom maar hier lekker ding!
Oma, waarom heeft jou hoed benen?
Oma, wanneer mag ik nou bier drinken?

pagina 12

Extra editie

Rob Beekman ontvangt Koninklijke onderscheiding
Afgelopen zondag heeft Rob Beekman in het
clubhuis van voetbalvereniging WAVV een
Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn
verdiensten voor voetbalvereniging WAVV en
voor carnavalsvereniging “de Vadaenotten”.

Burgemeester Geert van
Rumund, bezig aan zijn 15e jaar als
burgemeester van Wageningen, benoemde Rob
tot Koninklijke Nar en spelde hem de hierbij
behorende versierselen op. Deze Koninklijke
orde kreeg Rob bij zijn 60 jarige jubileum als
nar bij zowel voetbalvereniging WAVV als bij
carnavalsvereniging “de Vadaenotten”. In zijn
toespraak haalde burgermeester Geert nog
even de uitzending van Dalux in herinnering,
waarin de oppernar werd besprongen door zijn
eigen vrouw (gelukkig) en er later geen zinnig
woord meer met Rob te wisselen viel. Gelukkig
bleek dit een incident en heeft Rob zich in de
afgelopen jaren opgeworpen als stuwende
kracht achter voetbalvereniging WAVV en
carnavalsvereniging “de Vadaenotten”. Na
afloop was er volop gelegenheid Rob en zijn
echtgenoot te feliciteren met dit heugelijke
feit en tevens oude koeien uit de sloot te halen.
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Hiervan werd gretig gebruik gemaakt want zoals
algemeen bekend heeft het echtpaar vele vrienden
en bovendien was de drank gratis. Gelukkig was
Dalux niet uitgenodigd zodat iedereen kon doen wat
ze wilden. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes
maar bleef erg gezellig.
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De Wageningse vlinder alsnog in ere hersteld.
Na 13 jaar is het er dan toch eindelijk van
gekomen. De Wageningse vlinder is weer in ere
hersteld en zal zijn vleugels hopelijk nog lang
kunnen gebruiken. Even een terugblik op alle
gebeurtenissen vanaf 2006. Na veel gepraat en
gelobby in de Wageningse gemeenteraad weet
wethouder Blankenstein zijn plannen tot de
bouw van “de Vlinder” door te drukken. De
financiële onderbouwing rammelt aan alle
kanten maar wat niet weet dat niet deert en
bovendien is de wethouder toch van plan na de
volgende gemeenteraadsverkiezingen op te
stappen. Nog voor de ingebruikname blijken de
bouwkosten vele malen duurder uit te vallen dan
gepland en ook de verwachte exploitatiekosten
in de toekomst lopen volledig uit de pas. Ook
bouwtechnisch klopt het van geen kant en zijn
er alleen maar tegenvallers. In het jaar 2007
blijkt tijdens een storm dat de glazendak
constructie niet bestemd is tegen de harde
wind. Het gevolg is dat het hele complex
gesloten wordt en gaat het touwtrekken om de
schuldvraag beginnen. De een wijs na de andere
en de ander na de een. Intussen lopen de kosten
voor de gemeente volledig uit de klauwen en
dreigt op de gemeentelijke begroting een
nieuwe niet geplande tegenvaller. Niet de
eerste, denk maar aan het zwembad en
Junushoff. Na bijna een half jaar mogen de
verenigingen weer gebruik maken van hun
ruimte en kunnen de sporthallen weer worden
gebruik, alleen de centrale hal blijft gesloten.
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Een strop voor het hier gevestigde sportcafé
“Atalanta”. In 2018 is men eindelijk uit de
schuldvraag en kan tot restauratie worden besloten.
Uiteindelijk zal de gemeente Wageningen voor het
grootste deel moeten bijdragen in de kosten want
het toenmalige bouwbedrijf Swagro is niet meer en
van een kale kip valt niet veel te plukken.

Te koop gevraagd:
Oude pinpas apparaten
model 2008
Telefoon: 0317-837902453.
Penningmeester
Carnavalsvereniging
“de Vadaenotten”.
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De penningmeester van de Vadaenotten zit met probleem.

De penningmeester van de Wageningse
carnavalsvereniging “de Vadaenotten”, Theo
Krechting, zit met een groot probleem. Het
saldo van de verenigingskas heeft een
dusdanige omvang gekregen dat men naarstig op
zoek is naar een juiste bestemming voor deze
zuur verdiende centen. In de laatste algemene
paspartoethoudersvergadering zijn er door de
aanwezigen wat ideeën na voren gebracht zoals
het aankopen van Junushoff en dit in te richten
als clubhuis voor de vereniging of het aankopen
van het zwembad en dit in te richten als sauna
annex zwembad voor paspartoethouders. Beide
gebouwen staan al ruim tien jaar leeg doordat
de gemeentelijke subsidie in 2010 is komen te
vervallen. Geopperd werd ook een reisje naar de
maan voor de complete Raad van Elf, de Senaat
(1 persoon) en de complete werkgroep. Hierbij
zullen natuurlijk ook de echtgenotes van de
partij zijn. Dit als welkome afwisseling van de
jarenlange ongezellige uitjes naar
Teckelenburg. Bij stemming door de leden
(paspartoethouders hebben geen stemrecht) is
voor het laatste gekozen, echter de
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werkgroepleden zullen niet worden uitgenodigd
omdat ze nog steeds te kritisch zijn.
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Daan Jansen treedt in
voetsporen Steve Fossett.
Onze eigen stadsgenoot Daan Jansen, beter
bekend als raadslid van carnavalsvereniging “de
Vadaenotten” en verwoed jager, is erin geslaagd
als eerste mens met een zweefvliegtuig op
zonne-energie een non-stop vlucht rond de
wereld te maken. Op 5 december 2018 was hij
onder grote publieke belangstelling vanaf
nationaal zweefvliegcentrum Terlet vertrokken
voor zijn reis rond de wereld. Onder de
aanwezigen waren onder andere Annie, de raad
van elf van de Vadaenotten, de Buitenbeentjes
en natuurlijk ook Sinterklaas en wat Zwarte
Pieten zonder veer. Even leek het erop dat de
goed heilig man Daan wilde vergezellen op zijn
eenzame tocht, maar toen Daan aangaf niet in
Sinterklaas te geloven, bedankte deze voor de
eer. Vele vragen kreeg Daan nog op zich

afgevuurd over hoe blijf je in leven, land je nog
ergens en wat vindt je familie er eigenlijk van. Nog
voor hij alle vragen had kunnen beantwoorden kwam
de zon achter de wolken tevoorschijn en steeg het
zweefvliegtuig “Liever Alleen” op en liet de menigte
vol vragen achter. Daan werd tijdens zijn vlucht,
wat drank (bier) betreft, bevoorraad door het
Amerikaanse leger met het nieuwste
gevechtsvliegtuig en als voeding gebruikte hij
voedingspillen gesponsord door Air France/KLM,
welke maatschappij deze wilde uitproberen, om
daarmee de maaltijden tijdens de vliegreizen te
vervangen. Op 1 januari 2020 is hij rond 13.00 uur
geland op nationaal zweefvliegcentrum Terlet en
daar bleek hij nog in blakende gezondheid te
verkeren. Na hereniging met Annie en de rest van
de familie gaf Daan al te kennen dat dit niet zijn
laatste vlucht was geweest, maar dat hij al weer
bezig was met een reis rond de maan. Wij houden u
van zijn vorderingen op de hoogte.

Een reisje naar de maan !!!!!
“Heelal-reizen”
laat u droom werkelijkheid worden
Voor € 99,00 per persoon
gaat u heen en weer naar de maan.
Inlichtingen: www.heelal-reizen.nl of telefoon 0317-481632057.

Jolleberger courant
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Katerontbijt Vadaenotten toe
aan vernieuwing.
Het traditionele katerontbijt bij
carnavalsvereniging “de Vadaenotten” in
Wageningen zal dit carnaval volledig bestaan uit
nieuwe ingrediënten. De feestvierders zijn de
gebakken eieren met spek, de worst en het
brood na ruim dertig jaar meer dan zat. Het
katerontbijt is op initiatief van carnavalsgroep
“de Barotello’s” eind jaren tachtig van de vorige
eeuw ingevoerd op de maandagochtend in het
eigen onderkomen van “de Vadaenotten”. Het
heeft heel wat voeten in aarde gekost om het
bestuur van de vereniging zover te krijgen. Na
meer dan dertig jaar wil men de feestvierders
nu wat anders bieden en daarvoor heeft men
contact opgenomen met Sonja Bakker, hoofd
van de afdeling Humane Voeding van WUR.

Sonja Bakker beweert namelijk dat het traditionele
katerontbijt niet helpt tegen de kater, maar dat de
vetten juist de kater verergerd. Daarom heeft zij
voorgesteld de eieren, het spek en de worst te
vervangen door gebakken sprinkhaan, gefrituurde
mestkever, gedroogde meelworm en gerookte
hagedis, dit alles te serveren op nestje van gekruld
eikenbladsla, veldsla en ijsbergsla. Na keuze kan
men het geheel afmaken met light tomaten en met
de nieuwste super light sausen van Sonja Bakkers
Vetsmelterijen. Volgens Sonja Bakker is het verder
goed bij deze maaltijd light water te drinken zodat
de eventuele aanwezige vetten snel op transport
kunnen na de maag om hier verder afgebroken te
worden. Sonja Bakker garandeert dat bij gebruik
van een dergelijk ontbijt de kater tot het verleden
zal behoren en dat men alle carnavalsdagen van het
begin tot het einde kan meemaken zonder een
onbestendig gevoel in maag, hoofd of rest van het
lichaam. Gezien de omvang van het ontbijt en de
specifieke ingrediënten zal de prijs moeten worden
opgeschroefd tot € 25,00. Een schijntje als je het
vergelijkt met de prijs in Hotel de Wereld.

Te koop aangeboden:
1.000 stuks magnetrons wegens
overcompleet
in verband met vervanging maaltijden
“Tafeltje dekje”door voedingspillen
Inlichtingen: dienstencentrum
“de Wielewaag”.
Telefoon: 0317-62319875

Jolleberger courant
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Neemt Sinterklaas blijvend intrek in het WICC ?

Jan Boer, onze correspondent in Spanje, heeft
gistermiddag een ontmoeting gehad met
Sinterklaas in het grote pietenhuis in Myra.
Reden van zijn bezoek was de opmerking van
Sinterklaas vorig jaar tijdens zijn verblijf in
het pietenhuis in het WICC waar hij zich liet
ontvallen dat het hem daar uitermate goed
beviel. Hij zou zich beraden of het niet
zinvoller was als hij blijvend in het WICC zou
verblijven. Daarom heeft deze krant onze
correspondent in Spanje, Jan Boer, opdracht
gegeven nu al te gaan informeren hoe de zaken
er voorstaan. Dit om in Wageningen tijdig de
nodige voorzieningen te kunnen treffen. In het
gesprek dat Jan Boer met Sinterklaas en zijn
hoofdpiet heeft gehad, kwam naar voren dat ze
zeer te spreken waren over hun verblijf in het
WICC. Het aantal vertrekken was ruim
voldoende, zij het hier en daar wat klein en
verouderd, maar de gratis maaltijden en overige
service waren van grote klasse. Ook de
aanwezigheid van een klim- en klauterwand en
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stadsgracht, voor het leerproces van de pieten,
stonden Sinterklaas wel aan. Bovendien ziet hij de
laatste jaren nogal op tegen de lange en saaie
bootreis uit Spanje en de ontvangst in de
jachthaven van Wageningen. Dit laatste is sinds 3
jaar het geval doordat de gemeente Wageningen
onder dwang van actiegroep “Alles Moet Anders” de
Wageningse haven heeft laten dempen. Zoals
algemeen bekend is Sinterklaas tegen de jacht op
mensen, vandaar zijn afkeer voor de jacht(haven).
In het gesprek gaf Sinterklaas ook aan oren te
hebben na de functie van burgemeester mocht de
huidige burgemeester Geert van Rumund
vertrekken. Als hij dan toch in Wageningen
verblijft dan kan hij beter het hele jaar voor
Sinterklaas spelen. De beslissing het hele jaar in
het WICC te verblijven heeft Sinterklaas echter
nog niet definitief genomen maar hij heeft wel
belooft zijn besluit op 1 april in Myra bekend te
maken. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten
wij het u via deze krant weten.
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Char herinnert Raad van Elf
aan de “Truc met het ei”!

Aangezien de historie voor de
carnavalsvereniging “de Vadaenotten” voor
velen van de Raad van Elf een raadsel is, heeft
de Senaat de hulp ingeroepen van Char het
medium. Vooral wat betreft de gezelligheid van
vroeger is nog maar weinig bekend.
Na de beginletters van bijna alle Prinsen met de
daarbij behorende namen te hebben geraden,
kwam vanuit de Senaat al vrij snel de vraag of
Char kon nagaan bij de oud-leden van
carnavalsvereniging “de Vadaenotten” aan
generzijde, waarom het vroeger veel gezelliger
was dan tegenwoordig.

Daar kwamen al snel het laten verdwijnen van alle
tradities van vroeger naar voren.


het liedjesfestival,



het Beiers bal,



het pissen van de Prins,



de bezoeken aan de Hartenberg,



het halfvastenbal,



het aantreden van de dames van de Raad,



uitwisseling van de Raden van Elf van
zusterverenigingen,



het spelen van Charley op de zeepkist,



het lied van de Raad,



de foto’s kijken op het boerenbal,



de verloting door Herman Krechting,



de muziek van de boerenkapel tijdens de
nieuwsreceptie,



en het blijvende aandenken van de Prins.

Maar wat toch wel als het grootste gemis naar
voren kwam was het verdwijnen van

“de truc met het ei”
Char vertelt aan de verbijsterd kijkende Raad:
Het was nog in de vorige eeuw toen carnaval nog
werd gevierd in Junushoff.
Op de laatste avond, na het Boerenbal, als eigenlijk
de meeste carnavalsvierders al naar huis waren
vertrokken, begon er iets geheimzinnigs!!
Beneden in Junushoff wist Ton Tiemessen een “ei”
te bemachtigen en dan ineens waren daar weer
leden van de Boerenkapel die alsnog weer begonnen
te spelen. Meteen was daar de vaste trouwe groep
carnavalsvierders die direct in polonaise achter Ton
met het “ei” aangingen. Deze polonaise eindigde na
veel omzwervingen in de keuken van Junushoff.
Daar zocht Ton Tiemessen een goede plek uit om
zijn “ei” in aanwezigheid van de trouwe fans met een
prachtige worp tegen de muur kapot te gooien!!
En dan was carnaval echt voorbij!.
De raad bedankt Char voor deze reading en
beloofde in de toekomst veel gezelligheid!
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Advertenties

Klavertje 4

Drukkerij
van Lent
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