
Knopengein
Als onze nieuwe Prins ergens van kan genieten dan is 

het wel van een mooi winters landschap. ‘Wandelen doe 

ik ook graag. Lange afstanden vind ik prachtig, maar ik 

weet ook dat 50 kilometer op één dag net teveel is.’ Dat 

is nou net niet de grootste hobby van de Prins. Het moet 

wel bij genieten blijven. ‘Hebben jullie nog geschaatst op het 
mooie ijs afgelopen week?’ Alle vier moeten zij toegeven dat 

ze niet geschaatst hebben. Een Winter Wonderland is dus 

vooral om van te genieten, niet om in af te zien! Met elkaar 

en zonder al teveel beperkingen. Ze hebben dit jaar weer 

extra veel zin om dit met Les Boutonniers voor iedereen in 

Knopengein en omstreken te gaan organiseren!

Eindelijk weer los
Na een aantal jaren waarin er door storm en corona veel niet 

kon, schakelen Les Boutonniers dit jaar een tandje bij. Er 

komt weer een grote optocht. Ook de Prinsenwagen wordt, 

na drie jaar stilstand, helemaal gepimpt en aangepast aan 

het thema. Terus Sluijs, één van de drie Raadsheren, is 

hier actief bij betrokken. ‘We kunnen weer helemaal los di t 
jaar.’ Ook Marten van der Veen kijkt uit naar weer een vol-

ledig Carnaval: ‘We doen er als Les Boutonniers alles aan 

om het Carnaval in Knopengein ook bij de volgende gene-

raties goed in de genen te krijgen. Dus is het mooi dat het 

Carnaval dit jaar weer compleet zal zijn. We participe-

ren in 5 SEASONS met een aantal andere verenigingen in 

Montfoort, om jongeren tussen de 12 en 18 jaar lokale eve-

nementen te bieden en zo de verbondenheid en samenhang 

in Montfoort te vergroten.’

Warm bad
Naast deze ervaren raadsheren is Jeroen Boumans de 

nieuwe man in het team. Hij werkt in het dagelijks leven als 

contract coördinator zwembaden. Hij is feitelijk ook een 

brenger van warmte en dus voor onze Prins een perfecte 

’Assistent Porteur de Chaleur!’ 

Gas erop
Prins Rob den Hartog zelf is eigenlijk al zijn hele werkzame 

leven een brenger van warmte, dus een Porteur de Chaleur. 

Momenteel werkt hij bij Remeha, vooral bekend van 

cv installaties. Het geeft mij een mooie kans iets meer aan 

de weet te komen over warmtepompen en dergelijke. Met 

het dure aardgas van tegenwoordig moet ik echt uit gaan 

kijken of ik wel genoeg budget voor Carnaval overhoud! 

Dat geldt niet alleen voor makers van geitenkaas, maar 

natuurlijk voor iedereen. Rob ziet het gas niet snel verdwij-

nen. ‘Er zal waarschijnlijk wat veranderen in de oorsprong van 
gas en waarschijnlijk gaat waterstofgas ook een grote rol spelen. 
Met alleen warmtepompen, aardwarmte en elektriciteit gaan we 
Nederland niet warm houden de komende decennia.’ 

Barney versus Rob
Zijn darttalenten zijn zeker indrukwekkend, maar helaas 

niet dusdanig dat hij al kan stoppen met werken. Rob: ‘Ik 
vrees dat het darten meer kost dan oplevert, maar het is een ont-
zet tend leuke bezigheid. Niet onbelangrijk; alt ijd in een lekker 
warme omgeving!’ Rob heeft even meegedraaid op eredi-

visie niveau en heeft ook wel eens in een clinic tegenover 

Raymond van Barneveld gestaan. Het resultaat weet hij niet 

meer precies en wij kunnen dus wel raden hoe dat afliep! 

Hij heeft ook meegedaan aan een toernooi van zijn club in 

Oudewater, waarbij ook Michael van Gerwen meedeed en 

won. ‘Erg leuk om die grote namen te ontmoeten en inspirerend 
voor nieuwe leden om eens te komen kijken en dan ook te gaan 
darten.’

Frozen
Als ik Rob vraag naar wat hij het mooiste vindt van Carnaval, 

is dat voor hem de optocht. ‘Het is toch echt uniek dat we dat 
boven de grote rivieren zo neer kunnen zet ten.’ Ook de bekend-

making van hem als Prins vorig jaar op de elfde van de elfde 

zal hem altijd bijblijven. ‘Het sneeuwpop pak was een onverge-
telijke ervaring.’ Femke, de vrouw van Rob, vult hem aan: ‘Erg 
grappig was ook dat onze kinderen Rob meteen als Olaf uit Frozen 
zagen. Met de Stadsprins zo dicht bij krijgen ze het Carnaval met 
de paplepel ingegoten.’ Femke is voor veel Montfoorters een 

bekend gezicht, want zij werkte jarenlang als doktersassis-

tent in de huisartsenpraktijk in Montfoort. 

Heerlijk koud bier
Kan dit veelbelovende team het ook waarmaken? De eer-

ste test is altijd het bier; kiezen ze voor kwaliteit of niet? Ik 

word niet teleurgesteld, het groene flesje uit Zoeterwoude 

smaakt perfect en is ook lekker koud en had zo uit een 

Winter Wonderland kunnen komen! Helaas geen lekker 

stukje geitenkaas, maar het kan ook niet elk jaar prijs zijn 

en als ik dan toch in de prijzen val, dan liever via de Grote 

Verloting van Les Boutonniers, want ik kan natuurlijk niet 

naar huis zonder een stapeltje loten. Na nog wat sterke ver-

halen ga ik weer gerustgesteld naar huis; het gaat dit jaar 

een hartverwarmend en (ijs-)beregezellig Carnaval worden 

in Knopengein!

Van uw Carnavalscorrespondent Harold Vlooswijk

Prins Robèrt le Porteur de Chaleur in een hartverwarmend Knopengein!
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Beste Knopengeiners,
Wat heerlijk dat we weer groots Carnaval met 

elkaar kunnen vieren! Met veel plezier kijk ik 

uit naar deze dagen, na drie jaar weer kunnen 

genieten van verkleedpartijen en onze grote 

Carnavalsoptocht. Het begint steevast met de 

overhandiging van de stadssleutel en het voorle-

zen van de proclamatie. 

Altijd weer een hele beleving als ik hiervoor door de Prins en zijn gevolg wordt opgehaald 

onder, muzikale begeleiding van onze pretkapel Zwup. Voor mij is dat het begin van 

het Carnaval. Na deze traditionele ceremonie is Montfoort weer voor een paar dagen 

omgedoopt tot Knopengein en zwaait Prins Robèrt le Porteur de Chaleur de scepter. 

Carnaval is en blijft een traditioneel feest Ik ben dan ook trots dat we in Montfoort een 

Carnavalsvereniging hebben met vele vrijwilligers, die deze traditie met verve voortzet.  

Ook dit jaar beloof t het weer een fantast isch feest voor iedereen te worden. 

Alle vrijwilligers die hieraan meewerken, wil ik dan ook bedanken en veel 

succes en plezier toewensen met de voorbereidingen en zeker tijdens 

de Carnaval zelf! 

Ik wens iedereen een vrolijk en onbezorgd Carnaval toe. 

Alaaf!!!

Petra van Hartskamp, burgemeester

 
Een mooie zin in ons eigen Boutonnierslied luidt:  ‘Want Daar Is Het Alt ijd Feest.’
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier de afgelopen twee 

jaar toch wel een beetje aan getwijfeld. Het Coronavirus 

heeft er in die periode voor gezorgd dat zelfs wij als 

Carnavalsvereniging Les Boutonniers niet altijd meer zin 

hadden en ook zeer beperkt werden om nog een feestje te 

vieren of te organiseren.

Hadden we twee jaar geleden nog alternatieven, zoals de 

internetstream avonden of een radio-uitzending, waarmee 

we probeerden het feest toch bij de mensen thuis te krijgen 

en hadden we vorig jaar op de valreep toch nog net meer-

dere (beperkte) feestavonden tijdens het Carnaval, het 

voelde niet als Carnaval zoals we het eigenlijk neer wilden 

zetten of willen vieren. Nu mogen we gelukkig weer vol gas 

los . Dat laten we ons, met Stadprins Robèrt le Porteur de 

Chaleur voorop, geen 2 keer zeggen. 

Alle activiteiten die we 3 jaar (en langer) geleden als 

’normaal’ beschouwden, staan nu weer op het programma. 

We zijn hier achter de schermen alweer maanden druk mee 

om al deze activiteiten voor te bereiden. Soms wat roes-

tig, maar zeker met goede wil, gaan we weer een groots 

Carnaval neerzetten dit jaar. Dat betekent dus ook, dat er 

naast alle feestavonden, de scholenbezoeken, de senioren-

middag, de kerkmis, de sleuteloverhandiging en alle andere 

Leutmomenten, gelukkig ook weer een ‘Grootse Optocht Van 
Boven De Rivieren’ op het programma staat.

De optocht is zelfs 3 jaar weggeweest uit Knopengein,  

want 3 jaar geleden gooide het stormachtige weer op het 

laatste moment roet in het eten.

Waarom zijn we als Boutonniers en Knopengeiners eigenlijk 

zo trots op onze optocht? Ik denk dat we daar heel eenvou-

dig antwoord op kunnen geven. Het is die zondag tijdens de 

optocht gewoon één groot feest in ons IJsselstadje. Het is 

het hoogtepunt van het Carnaval, als ook dit jaar misschien 

wel weer ruim 70 loopgroepen en Carnavalswagens uit de 

weide omgeving door Knopengein zullen lopen en rijden. 

Het trekt tevens tienduizenden bezoekers van buiten de 

stadsgrenzen, die graag naar Knopengein toekomen, om 

een dag feest mee te vieren, of om te kijken hoe mooi de 

optocht weer is.

Bij Carnavalsvereniging Les Boutonniers vinden we uiter-

aard dat Carnaval het mooiste feest van het jaar is. Gelukkig 

hebben we in Montfoort, naast het Carnaval, de rest van 

het jaar ook voldoende andere leuke activiteiten, maar het 

Carnaval is toch wel het feest, waar een groot deel van ons 

extra naar uitkijkt. 

Hopelijk hebben jullie allemaal net zoveel zin als wijzelf 

om dit jaar weer heerlijk 1 of meerdere dagen ‘ui t je dak ’ 
te gaan en gaan jullie weer een fantastische en onverge-

telijke Carnavalstijd tegemoet. Zorg er wel met zijn allen 

voor dat we ook trots mogen zijn over hoe we omgaan met 

de niet Carnavalsvierders, dat ons stadje schoon blijft en 

veroorzaak geen overlast. Blijf hierin je gezond verstand 

gebruiken. Dan kunnen we tot in lengte van dagen blijven 

zeggen dat het bij ons altijd feest is.

Veel Carnavalsplezier, want we gaan 
weer ‘ouderwets’ genieten dit jaar.
Alaaf, alaaf, alaaf!!!   
André Brugmans

In Memoriam
Achter elke traan van verdriet

   schuilt de glimlach van herinnering
Ook in 2022 hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van iemand uit onze Boutonniers-familie.

Op 24 maart 2022 overleed Gerard van Wijngaarden. Gerard was 1 van de 7 jongelingen die  

onze vereniging in januari 1965 opgericht hebben. Gerard was in de begintijd zo’n 10 jaar lid van 

onze vereniging.

Ook langs deze weg wensen wij familie, vrienden en bekenden van Gerard, nogmaals heel 

veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  
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Voor het Carnaval is het geen jubileum, maar ik (Bert Hummel) neem afscheid dit jaar als 

coördinator van de Knopengeiner, na 12 ½ jaar en dat is een mooie kans om eens aandacht 

te besteden aan wat mensen die al 25 jaar! meehelpen om jaarlijks de Knopengeiner te 

maken. Frank Ott verzorgt namelijk al vanaf 1998 de grafische kant van de Knopengeiner, 

Adje Spruit en Harold Vlooswijk maken ook al net zolang stukjes voor onze Knopengeiner. 

De hoogste tijd om deze heren eens in het zonnetje te zetten.

Ik weet nog dat Bart Geling naar mij toe kwam, die wilde weten wat voor werk ik nou 

precies deed, nadat ik hem dat had uitgelegd, kwam de aap uit de mouw, er werd bij Les 

Boutonniers naar een opvolger gezocht voor Carlos van den Berg.' Die ging namelijk ver-

huizen en nam ook afscheid van de Carnavalsvereniging. Het mooiste van de Knopergeiner vind 
ik nog steeds, als je de Prins tegenkomt en jou een pluim geef t voor het eindresultaat. Het maken 

van de stickers was wel de grootste uitdaging. De sticker is een soort visitekaartje voor de 

Prins. Tegelijkertijd keek ik ernaar uit om de Carnavalswagen te zien, met daarop de sticker 

in het groot, die ikzelf toen nog maakte. Elk jaar weer een groot compliment aan de schilders/
bouwers hoor! Hoe moeilijk de sticker ook soms te maken was, ze kregen het steeds voor 

elkaar. 

De mooiste Knopengeiner?
Het ene t hema is makkelijker dan het andere, maar als je er dan toch weer wat moois van weet 

te maken is dat ook geweldig. Wel is het zo dat ik mijzelf makkelijker kan inleven bij de leden 

die ik ken, dan bij een Prins die je niet kent. Als ik door de Knopengeiners blader, kan ik geen 

keuze maken welke ik de mooiste vindt. De bijzondere kranten die ik gemaakt heb, dat zijn toch 
wel de jubileumjaren geweest. Met de foto’s van de oud Prinsen en de mooie verhalen over 

vroeger erbij, dat is toch iets speciaals en ook altijd een dubbele Knopengeiner geworden. 

De eerste krant die ik mocht maken was gelijk de 3x11 jaar met Prins Géraar Le President 

in 1998, Circus Rens kwam naar Montfoort en daar moesten ook de toegangskaarten etc. 

voor gemaakt worden. Bij de 4x11 jaar met Prins Berry le Tapageur is er wat minder groot 

uitgepakt, maar dat was ook bijzonder. Bij de 5x11 jaar was André Brugmans voor de tweede 

keer Stadsprins; Prins André Le Chef de Mission. Aangezien ik André ook persoonlijk ken, 

moest ik er van mijzelf een extra mooie Knopengeiner van maken, maar eerlijk gezegd 

probeer je dat elk jaar weer opnieuw. De grootste verandering in de loop der jaren zijn de 

achtergronden en de fotoranden. Ik probeer dit zoveel mogelijk steeds in de stijl van het 

thema te doen, de ene keer een puzzelstukje, de andere keer een besneeuwd bord, een film-
strip of een collage van de Carnavalsoptocht. 

Krantenpapier
De Knopengeiner wordt helaas gedrukt op krantenpapier en dat is kwalitatief toch min-

der dan gewoon papier. Als de Knopengeiner op de mat valt en ik ben blij met het resultaat, 

dan geef ik mezelf een schouderklopje, op weer een mooi resultaat. Ik zou het liefste de 
krant weer gedrukt zien op mooi wit papier, soms kijk je nu naar het eindresultaat en dan denk ik 
bij mezelf, wat zonde van de energie en t ijd die we erin hebben gestoken zeg. Wat er dan fantas-

tisch uitziet op het scherm en op de proefdruk, ziet er heel anders uit op krantenpapier. Dat 

is dan wel echt balen voor een kritisch persoon als ik ben. Dat zijn de beperkingen van het 

papier, zwarte vlakken met witte tekst en hele donkere foto’s, zijn dus uit den boze.

Het blijft een eer om de Knopengeiner te mogen maken. 

Dus bedankt hiervoor Les Boutonniers.

Ik wens iedereen een onvergetelijk Carnaval en natuurlijk heel veel leesplezier.
De stille kracht

Frank Ott

 Al 25 jaar heb ik de mooiste bijbaan van Nederland. Elk jaar word ik namelijk in december 

gebeld en dan vraagt een Boutonnier of ik de nieuwe Prins Carnaval wil interviewen.  

Natuurlijk wil ik dat ! 
Want dat betekent gezellig een avondje naar Montfoort, lekker wat ouwehoeren over 

Carnaval met bier en hapjes en wat grappen maken over Heineken en geitenkaas. Geweldig. 

Ik houd van tradit ies, dus ik hoop dit nog decennia lang vol te houden. Daarom hierbij mijn 

welgemeende dank aan alle Boutonniers die mij de afgelopen jaren steeds gevraagd heb-

ben voor mijn droombaan! 

Dank jullie wel en ga zo door!  

uw Carnavalscorrespondent 

Harold Vlooswijk

Jeet je, 25 jaar trotse Carnavalscolumnist in de Knopengeiner.  
Of ik daar dan wat over wilde schrijven.

Nou snel dan. 
Als je alle columns achter elkaar zet geeft het denk ik wel een mooi tijdsbeeld van een 

Bloklandse Bourgondiër die langzaam, hééeéél langzaam een  (klein beetje) volwassen wordt. 

Het 1e stukje ging in 1998 over de totale anarchie van Carnavalszondag. In die jaren daarna 

zijn vrijwel alle Carnavals aspecten wel beschreven. Eerst opstandig en altijd de grenzen 

opzoekend met onder andere het t iener tongzoenen in het toilet, het af tanken bij Aaf, Kinky 
in de Kei en ont hullingen uit de Pop up leut bunker 'De Gouden Eeuw'. Langzaam verander-

den de onderwerpen naar het hossen met huisvrouwen, de katerige Carnavalsmis op zondag, de 
papa-viert-Carnavalsdag en alles wat er tussen lag. Met heel veel tranen schreef ik het postume 
eerbetoon aan Carnavalsvriend Theo autorijschool en het eindigde vooralsnog met Mont foort 
Snuif t Verder en de oproep tot een massale undercover operatie tegen het toenemende 

drugsgebruik. Niet wegkijken maar terugdringen. Het staat allemaal op papier en welk 

onderwerp het ook was , het riep altijd wel discussies maar vooral veel (glim-) lachen op. 

Dit jaar blijf t het bij deze 289 woorden
Veel te druk met gezin, curling, werk en nog veel meer. Daardoor komt Carnaval voor mij 

altijd zo gelegen. Even geen deadline day maar alleen maar de glazen en de dansvloer vullen. Niet 
omdat het moet, maar omdat het kan. Voor je het weet lig je ziek aan de sondevoeding, of zeg 

je vanuit een rolstoel Alaaf in het Antonius hof. Niemand weet hoe laat het is. Dat hoeft ook 

helemaal niet tijdens Knopengein. Alleen maar biertje, bijkletsen en met elkaar genieten 

van ons Bourgondisch Montfoort.  

Adje Spruit

Carnavals Columnist
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De Knoopschat is een onderscheiding van C.V. Les Boutonniers, die toegekend wordt aan 

een persoon of instelling die zich tot op heden op een bijzondere manier heeft ingezet voor 

het Carnaval in Montfoort in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder.

Dit jaar is de Knoopschat voor een man die altijd enorm creatief en enthousiast het 

Carnavalsgevoel bij eenieder in zijn omgeving en met name bij de allerkleinsten, probeert 

over te brengen. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ heeft hij al menig leerling 

proberen te enthousiastmeren om het mooiste feest van het jaar, met al zijn tradities en 

gebruiken, te omarmen en hopelijk tot op hoge leeftijd te blijven vieren. 

Boutonniers, Knopengeiners, geachte aanwezigen, met trots melden wij u dat de 

Knoopschat 2022 door het bestuur van C.V. Les Boutonniers is toegekend aan een persoon 

die het jaarlijkse Scholencarnaval altijd een extra boost geeft, een welgemeend driewerf 

Alaaf! voor

                      Meester Mark te Poele.

Bestuur C.V. Les Boutonniers

Zoals jullie weten, probeert Carnavalsvereniging Les Boutonniers, sinds jaar en dag, het 

Carnaval in Montfoort / Knopengein voor iedereen toegankelijk te houden. Wij organiseren 

het Carnaval voor alle leeftijden, van jong tot oud.

Denk daarbij naast de feesten in onze Leutbunker aan Carnaval op de scholen, Kinder-

carnaval in het St. Joseph gebouw, Seniorencarnaval in het Antoniushof, Kleintje Carnaval 

Light en Carnaval Light voor de jeugd tot 16 jaar en natuurlijk de Grootse Optocht. Om al 

deze evenementen te organiseren is er naast de inzet van onze leden ook veel geld nodig. 

We hebben gelukkig een grote basis aan vaste sponsoren die ons (financieel) een heel eind 

op weg helpen, maar dat is nog niet voldoende om alles mogelijk te maken.

Daarom willen wij jullie steun vragen!
Kijk op onze websi te www.lesboutonniers.nl en ga naar de pagina 

'Vriend van Les Boutonniers'.  Vul de gevraagde gegevens in en meld 
je aan. Jullie steun maakt het mede mogelijk dat wij het mooi-

ste feest van het jaar in Montfoort / Knopengein kunnen blijven 

organiseren.

Voor het bedrag van € 50,- per jaar ontvang je jaarlijks een digitaal Passe-

partout waarmee je toegang hebt tot alle door Carnavalsvereniging Les 

Boutonniers georganiseerde evenementen (Behoudens Pullen op de Plaats en 

de jeugdfeesten). Met deze financiële bijdrage steun je onze vereniging maar een 

snelle rekensom leert ook dat je de kosten voor de pas er snel uit zult hebben als 

je veel van onze feesten bezoekt.

Met de 'Vrienden van Les Boutonniers' Passe-partout heb je toegang tot:

- Kleintje Carnaval in het St. Joseph op zaterdag 3 weken voor het Carnaval

- Openingsbal in onze Leutbunker 'De Heeren van Montfoort' op Carnavalsvrijdag

- Zaterdagavondbal in onze Leutbunker 'De Heeren van Montfoort' op Carnavalszaterdag

- Optochtbal in onze Leutbunker 'De Heeren van Montfoort' op Carnavalszondag

- Maandagbal in onze Leutbunker 'De Heeren van Montfoort' op Carnavalsmaandag

- Maandagavond Carnavalsfestival in het St. Joseph op Carnavalsmaandag.
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De Kindercarnaval Commissie heeft weer nieuws over het aankomende Carnaval voor jul-

lie. De bekende activiteiten, zoals het Tienerbal, Carnaval Light, bezoeken aan de scholen, 

‘Knopengein’s got Talent’ en natuurlijk de lampionnen optocht, worden door ons georgani-

seerd, gelukkig weer een ‘normaal’ Carnaval in Knopengein.

Lampionnenoptocht
Bij de sleuteloverhandiging van de stad, door onze burgemeester aan de Stadsprins, wor-

den voor de optocht naar het Oude Stadhuis, traditiegetrouw lampionnen uitgedeeld en 

daarna wordt op het bordes een winnend lootje getrokken. Wij hopen weer veel volwas-

senen en vooral kinderen op vrijdag 17 februari vanaf 19.30 uur te mogen ontvangen bij de 

Heeren van Montfoort, om de lampionnen en een lootje op te halen voor de optocht naar 

de sleuteloverhandiging. 

Nieuw! Werkboekje
Op de drie basisscholen Heeswijk, Howiblo en Hobbitstee zullen dit jaar werkboekjes 

worden uitgedeeld. Dit werkboekje is samengesteld samen met Les Femmes des Coeurs 

en hiermee willen we het onderwerp Carnaval ook tijdens de lessen op school aandacht 

geven. In het boekje kun je de volgende leuke activiteiten verwachten: de letterspeurtocht, 

een rebus, kleurplaat en puzzels. 

Scholenbezoek
Ook komen Prins Robèrt Le Porteur de Chaleur (de brenger van warmte) met zijn raads-

heren en Prinses Prinses Joanna Faire de la Magie met haar raadsvrouwen, langs op de 

scholen, om weer een leuke Carnavalsdag te vieren met jullie!

Haal meer uit Mont foort en winkel lokaal
Wij vestigen hierbij graag de aandacht op onze eigen lokale middenstand in Knopengein. 

Wij zijn namelijk allemaal als Knopengeiners van heel groot belang voor het behoud 

van ‘onze’ winkels in Montfoort; om het motto van de winkeliersvereniging te hanteren:  

‘Haal meer uit Mont foort en winkel lokaal’!
Vanuit de commissie wensen wij jullie een feestelijk Carnaval in Knopengein.

Alaaf, Alaaf, Alaaf!
Namens de Kindercarnaval Commissie, Michael Hummel

Hoewel de Carnavalsverenigingen in Knopengein al ruim voor november beginnen, start 

het Carnavalsfeest voor mij altijd als de Prins en Prinses bekend zijn en vooral de bijbeho-

rende thema’s. Dan volgt er altijd weer een uitdaging… wat kunnen we dit jaar verzinnen, 

wat niet alleen super leuk is voor alle enthousiaste kinderen, maar wat ook geschikt is voor 

onze hooggeëerde gasten en wat helemaal past binnen het thema. Als het idee eenmaal 

daar is, wordt het uitgewerkt, gefinetuned, door gegeven aan de collega’s, worden er even-

tuele decors gecreëerd en vallen de puzzelstukjes in een.

Omdat je niet in herhaling wilt vallen, staat ieder jaar op zich en is er een strak tijdsplan 

waar je jezelf dan aan moet houden. Wat is dan de beste remedie… neem zelf de microfoon 

in handen en leidt het programma in de juiste banen.

Februari 2022
Het plan was gemaakt, de thema’s waren geïnfiltreerd, de 

planning was duidelijk. Covid lag niet dwars dus we konden 

weer volop feesten… een ouderwetse polonaise en daarna 

met de hele school het feest beleven met de Stadsprins Wesley 

Le Pêcheur en Prinses Karin La Tigresse Tropicale. De bak met confetti hing klaar - het 

decor was gemaakt en alles verliep volgens plan. De ongelijke strijd ‘Pins vs prinses’ werd 

gewonnen door alle kinderen van KBs De Heeswijk, wat resulteerde in een confetti douche!  

Missie geslaagd!  Feest geslaagd!  Op naar de eind poloniase…

Maar op dat moment werd de microfoon uit m’n handen genomen en daarmee ook de regie 

van dit strak geplande Carnavalsfeest. 

‘De Knoopschat 2022 wordt dit jaar uitgereikt aan niemand minder dan…  
meester Mark te Poele.’ 

Het eerste wat ik dacht was… ja maar… ik kom toch helemaal niet uit Knopengein, dus ik zou 

nooit die prijs kunnen winnen. De lovende woorden maakten alles duidelijk en het enige 

wat ik daarna kon zeggen was… wauw… wat een eer… helemaal te gek! 

Jong geleerd is oud gedaan
Carnaval en Knopengein… dat hoort gewoon bij elkaar. En om dat de kinderen mee te geven 

is fantastisch. Want zij zijn de nieuwe Prinsen en Prinsessen van de toekomst. En wees 

maar niet bang… er zitten genoeg nieuwe enthousiaste leden bij, die hopelijk over 10 of 15 

jaar zelf de scholen vereren met een bezoekje als Prins of Prinses Carnaval. 

Alaaf!!!
(meester) Mark te Poele
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De telefoon gaat, het is de voorzitter van Les Boutonniers 

met de vraag of ik dit jaar tijdens het Carnaval de Stadsprins 

van Knopengein wil zijn. Mijn hart gaat sneller kloppen. Toch 

wel een stiekeme droom van mij die uitkomt, nadat mijn pa 

en broertje dit al een keer mee hebben mogen maken. Op 

het moment dat de voorzitter mij belde met deze vraag, in 

de zomer van 2021, was alles mogelijk omtrent corona. Ik 

heb met het thuisfront overlegd en kort daarna volmondig  

‘Ja!’ gezegd.

Organisat ie
Langzaam gaat alles draaien. Ik vraag leden van de ver-

eniging of ze mijn raadsheren willen zijn en in mijn kabinet 

willen.  Mijn raadsheren zijn Terus Sluijs, Kevin van Engelen 

en Michael Hummel. Het kabinet bestaat uit Terus Sluijs, 

Kevin van Engelen, Michael Hummel, Jeroen Boumans, 

Andre Brugmans, Justin Verburgt, Ruben Hesselink en 

Perry vergeer. Er worden mooie, leuke plannen bedacht en 

ik voel mij steeds meer thuis in mijn nieuwe rol. Aangezien 

mijn grote passie vissen is, wilde ik dit graag terug laten 

komen in het thema. Carnaval is een periode waarin ieder-

een plezier mag beleven, lekker uit zijn dak kan gaan en 

iedereen zich helemaal op zijn plaats mag voelen in ons 

Knopengein. Het gekozen thema is daarom: 

‘Als een vis in het water in Knopengein.’

Bekendmaking van de Stadsprins
De coronamaatregelen worden inmiddels helaas 

aangescherpt, wat een andere verwachting geeft 

van het aankomende Carnaval. De eerste 

horde die we moesten nemen was 

met de Prinsbekendmaking. De plan-

ning was om groots uit te pakken. 

Iedereen die Knopengein een warm hart 

toedraagt, naburige Carnavalsverenigingen en vrijwilligers 

waren uitgenodigd. Echter hebben we vlak voor de bekend-

making de plannen tot driemaal toe moeten wijzigen, in 

verband met aangepaste maatregelen. Wat overbleef was 

een ingetogen feest in de soos, waar eenieder moest blij-

ven zitten bij de tafel. Ik kan zeggen dat het anders voelde 

dan normaal, maar dat we ondanks corona toch nog een 

bekendmaking hadden en daar ben ik zeer dankbaar voor! 

Tijdens deze middag kwam opeens een f ilmpje van 

vis-tv op de schermen in de zaal en zagen we een onher-

kenbare visser in een geel visserspak met een mooie 

zuidwester aan. Na een oude sok te hebben gevan-

gen en een bezoekje aan de visboer te hebben gebracht, 

had de nieuwe Stadsprins dan eindelijk zijn visje te pak-

ken en dat moest natuurlijk getoond worden aan het 

publiek. Dit was het moment dat ik van achteren in de 

zaal, langs het publiek het podium op kwam en op een  

‘ t he Masked Singer’ manier liet zien dat ik de nieuwe 

Stadsprins van Knopengein ben, Prins Wesley Le Pêcheur, 

wat zoveel betekent als Wesley de visser/hengelaar.

Weer geen Carnaval? 
Lange tijd leek het erop dat we weer geen Carnaval kon-

den vieren. De grootse optocht was al eerder geannuleerd 

en we hielden rekening met een alternatief Carnaval. 

Langzaam kwamen er geruchten dat Nederland weer open 

ging. Twee weken voor het Carnaval was daar dan ook de 

persconferentie  met de vurig gehoopte versoepelingen. 

Om 19.00 uur was de persconferentie en om 20.00 uur zat 

het kabinet bij elkaar om het hele Carnaval te organiseren. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben meegemaakt of mee-

gekregen, dat is gelukt! En hoe! We hebben een zo goed 

als normaal Carnaval gehad. Weliswaar zonder grootse 

optocht, maar wel met een miniatuur optocht, zodat 

de pijn iets verzacht werd. Daarnaast hebben we toch 

ontzettend veel kunnen doen! Op vrijdag werden de 

scholen bezocht, werd de molen weer geopend, 

een kroegentocht gehouden en heeft de 

burgermeester mij op het bordes de 

sleutel van Knopengein overhandigd. 

Mooie momenten waar ik met veel 

plezier nog lang op terug kan kijken. 

Dit jaar was het bezoek aan de residentie van de Stadsprins 

op zaterdagmiddag en ‘s avonds het ‘Zure Haring Zaterdag’ 
feest. Zondag startten we met de Carnavalsmis en aanslui-

tend het katerontbijt in onze Leutbunker. ‘s Middags nog 

even langs de kroegen om ons vochtgehalte op peil te hou-

den. ‘s Avonds weer een heerlijk feest in de Leutbunker, 

genaamd ‘Zeewier Zondag.’ Maandag konden we uitslapen 

en zijn we om 15.00 uur gestart met ‘Meerminman Maandag’ 
in onze welbekende Leutbunker. Helaas was er toen 

ook het moment dat de sleutel van Knopengein weer 

teruggegeven moest worden en Knopengein weer 

Montfoort werd. 

De dolle dinsdag hebben we afgesloten 

met het welbekende uitje met de ver-

eniging en het afsluitende 

Carnaval bij Bolle Harry. 

We gingen, geheel in thema, naar een visvijver in Utrecht. 

Hier kon ik als Prins nog een keer mijn visje vangen en ten-

slotte het net ophalen. Er stond een hoop op het spel (de 

eer van een visser) en ik had het geluk dat de eerste steur 

uit het water aan mijn hengel zat! 

Geweldig genoten
Zo zie je maar wat er in een korte tijd gedaan kan worden. 

Met elkaar en ook voor elkaar. Niet kijken naar wat niet kan, 

maar kijken wat wél kan, dat maakt het verschil in deze tij-

den. Wat ben ik trots op onze vereniging dat we dit in deze 

korte periode, hebben kunnen en mogen organiseren. Ik 

bedank dan ook alle leden, partners, vrienden, familie, 

sponsoren en vrijwilligers voor een ieders inzet! Zonder 

jullie was het niet mogelijk om Montfoort weer om te tove-

ren naar Knopengein en iedereen te laten lachen, gieren 

en brullen, de kinderen op school te zien genieten van de 

aanwezigheid van de Stadsprins en onze Prinses Karin La 

Tigresse Tropicale. De dankbaarheid van de senioren, dat 

ook zij niet vergeten worden met Carnaval en we er zoals 

altijd weer een feestje van maken. Dat onze Leutbunker 

weer gezellig druk is. Dat pastoor Höfte weer zijn bekende 

Carnavalsmis mocht doen. Ik heb oprecht genoten en ik 

hoop jullie ook!

We hebben een heleboel mooie herinneringen gemaakt, 

waar ik nog heel lang van kan gaan genieten. Ik hoop dat jul-

lie net zo'n een mooi Carnaval hebben beleefd als ik.

Bedankt allamaal !

Alaaf, Alaaf, Alaaf !
Jullie Stadsprins,

Wesley Le Pêcheur
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‘Wij hopen in 2023 eindelijk weer een mooie optocht te 

mogen organiseren voor Knopengein’ zegt Michael Hummel. 

Hij is al sinds het jubileumjaar van Les Boutonniers, het 55 

jarig bestaan in 2020, voorzitter van de optochtcommissie, 

heeft al drie keer met alle betrokkenen een optocht mogen 

voorbereiden en is er weer helemaal klaar voor.

‘De vierde keer moet het toch echt weer lekker doorgaan’. 
Michael is trots op alle vrijwilligers en betrokkenen bij 

de grootse optocht. Hij somt op: 12 leden, 30 vrijwilligers,  
18 verkeersregelaars, 12 bewakers. ‘Het is prachtig dat ook 

zoveel oud leden meedoen als vrijwilliger’, dat zegt veel vol-

gens Michael: ‘Het Carnaval in Knopengein, de optocht en onze 
vereniging, het zit in het hart bij deze mensen, gewoon geweldig!’ 

De aanmeldingen overtreffen onze verwachtingen, na 

Corona moet iedereen wel weer even opstarten, want mee-

doen aan de optocht kost gewoon veel energie, geld en tijd 

voor de deelnemers. 

‘Ik zou het pracht ig vinden als het publiek langs de kant dit jaar 
ook weer de verdiende waardering laat blijken aan onze deel-
nemers.’    

Het oude normaal, nieuwe normaal, niet normaal, wat is 

tegenwoordig normaal? Normaal zouden we het hier niet 

over hebben in ieder geval, of is het normaal om te bespre-

ken wat eigenlijk normaal is? 

Verwarrend, niet ?
Dat waren de afgelopen jaren ook. Geen optochten, wel 

mondkapjes en afstand houden. Niet meer laat de deur uit, 

de boel lekker op stelten zetten, geen gevoel van saam-

horigheid. Eigenlijk alles wat tegen ons normale ‘Carnaval’ 

in ging. Dat voelt voor ons Knopengeiners niet normaal. 

Optochten in de zomer, feesten die in een andere vorm 

doorgaan, feesten die niet doorgaan, is dat dan normaal?

Toch is het mooi om te zien hoe alle (Carnavals-) vereni-

gingen in NL, ieder op z’n eigen manier, creatief om zijn 

gegaan met alle beperkingen. Het gaf in ieder geval tijd en 

stof tot nadenken. Wat je vaak ziet, is dat normaal gespro-

ken uit ieder negatiefs, iets positiefs te halen valt en het 

tot positieve veranderingen leidt. Zo ook in Knopengein. 

We hoeven dit jaar niet meer normaal in de rij te staan voor 

kaarten, je hoeft alleen nog maar je laptop of mobiel open 

te klappen. We hoeven er niet meer vanuit te gaan dat we in 

de bosjes in slaap vallen, want drank is niet meer te betalen 

(niet normaal meer wat een prijzen). De Ladies Night wordt 

een normale Knopengeinse kroegavond. Althans, echt nor-

maal is het met Les Boutonniers gelukkig nooit. 

 

Zolang we maar normaal houden wat normaal gesproken onze 
tradit ies zijn, is het niet erg als er verandering komt, denk ik 

dan maar. Vernieuwen, verbeteren, dat hoort erbij. Stilstaan 

is normaal gesproken achteruitgang. Laten we vooral nor-

maal doen tegen elkaar en uitstralen waar Carnaval echt 

om draait; gezellig verkleed samenkomen, met elkaar en een 
leuke t ijd hebben. Niet normaal leuke herinneringen maken 

en dat doorgeven. Je buitensporig niet normaal gedragen 

hoort daar dan weer niet bij. Mensen met een normaal boe-

renverstand snappen best wat dat inhoudt. 

We kunnen eindelijk weer een normaal 

Carnavalsjaar vieren, inclusief de Grootse 
Optocht Van Boven De Rivieren. Exclusief 
het nieuwe normaal van onze premier 

(mondkapjes, afstand houden,  

lockdown), of was dat alweer 

het oude normaal?

Normaal gesproken zou ik hier niet zo lang over doorgaan, 

maar in bijzondere, rare tijden waarin we sommige dingen 

als voor lief beschouwen, is het goed om hier even 

over na te denken. 

In vrijheid Carnaval vieren, zonder beperkingen. Even los 

van de normale gang van zaken en de dagelijkse sleur. 

Met mensen die ons lief zijn, zeurend over de niet normale 

prijzen, daar mogen we onszelf mee in onze, met bier en 
shot jes doordrenkte, handjes knijpen. Dat is wat Carnaval in 

Knopengein, Carnaval maakt en ik hoop dat je daar net zo 

naar uitkijkt als ik. 

Van de columnist die normaal gesproken geen columns schrijf t. 
Je zou dus kunnen zeggen; de niet normale columnist, die voor de 
rest best normaal is (gebleven).
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Donderdag 2 februari
20.00 – 21.00 uur Voorverkoop kaarten Optochtbal Carnaval ‘Heeren van Mont foort ’
  LET OP: Alleen kaarten verkrijgbaar voor de Carnavalszondag 

Overige kaarten zijn online te koop via www.lesboutonniers.nl

Vrijdag 10 februari
13.00 uur  Bekendmaking Jeugdprins op basisschool 'De Howiblo'

Zaterdag 11 februari 
14.00 – 16.00 uur   Seniorencarnaval in het Atrium van Het Antoniushof
 Met optredens van ‘Bekende Montfoorters’ en uiteraard ZWUP
 Entree gratis (zaal open 13.30 uur)

Zondag 12 februari 
13.30 – 18.00 uur  Carnavalsspektakel ‘Feest mee met Cas en Boelee’ 
  Pubquiz georganiseerd door Radio Stad Montfoort, met medewerking 

van Party DJ Marco en optredens van Johnny Gold en ZWUP
 Voor de kinderen is er een ballonnenclown en mogelijkheid tot schminken
 Entree gratis St. Joseph: 13.30 – 18.00 uur (zaal open 12.30 uur)

Maandag 13 februari
9.30 - 14.30 uur   Bezoek Prins en Prinses aan de kleuterklassen (Howiblo, Heeswijkschool en Hobbistee) 

Donderdag 16 februari
vanaf 20.30 uur   Knopengeinse Kroegavond (18 jaar en ouder) 

Met DJ Bonus en een optreden van Master Stu
 Entree gratis Leutbunker ‘De Heeren van Montfoort ’

Vrijdag 17 februari
12.45 uur  Bezoek aan molen ‘De Valk’ door Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur 

Vanaf 12.00 uur Carnaval bij Café de Plaats
Vanaf 14.00 uur Carnaval bij Café Bolle Harry
18.30 - 21.00 uur Tienerbal 
 Basisschool - 9 t/m 12 jaar. Alcohol vrij. In het St. Joseph
  Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten), incl. 2 consumpt ies en garderobe,  

Kaarten zijn online te koop via www.sint-joseph.nl
19.00 uur  Bezoek Stadsprins aan Tienerbal 

19.30 uur  Lampionnenoptocht; ophalen in Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’
19.45 uur  Rondgang door Montfoort onder begeleiding van ZWUP

20.00 uur   Sleuteloverhandiging bij ‘Het Oude Stadhuis’  
door de burgemeester aan  

Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur  

(ook aanwezig: Prinses Joanna Peut Faire de la Magie)
20.30 uur  Opening Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’ 
Vanaf 21.00 uur   ‘Vriezer Vrijdag’ Carnavalsbal in Leutbunker  

‘De Heeren van Mont foort ’, Met Party DJ Marco en  

als art iest Michiel Ruijter, Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten)  
Kaarten zijn online te koop via www.lesboutonniers.nl 

21.30 uur   Bekendmaking winnaars Loterij /de Knoopschat 2023 

m.m.v. notaris Kuiper in Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’
21.30 - 00.30 uur  Carnaval Light, Middelbare scholieren. Alcohol vrij. In het St. Joseph
 Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten), incl. 2 consumpt ies en garderobe
 Kaarten zijn online te koop via www.sint-joseph.nl 

Zaterdag 18 februari
12.30 uur   Bezoek Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur aan de optocht in Uivergein
 Carnaval bij Café de Plaats (vanaf 12.00 uur) & Café Bolle Harry (vanaf 14.00 uur)
15.30 uur  Bezoek Stadsprins aan ’ t Hemelt je’
Vanaf 17.00 uur   Het ‘Zot te Zaterdag’ Carnavalsbal in Leutbunker  

‘De Heeren van Mont foort ’, Met DJ John en als  

artiest ‘Kaai Gezellig’, Kaarten kosten € 15,-(+ servicekosten),  
Kaarten zijn online te koop via www.lesboutonniers.nl 

21.30 - 02.00 uur Carnavalsbal in het St. Joseph, (vanaf 16 jaar, alcohol vanaf 18 jaar)

 Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten), Kaarten zijn online te koop via www.sint-joseph.nl

Zondag 19 februari
10.00 uur  Carnavalsviering in de R.K. kerk St. Johannes de Doper
12.15 uur   Opening Leutbunkers Café de Plaats (open vanaf 12.00 uur) &  

Café Bolle Harry (open vanaf 11.30 uur)
13.00 uur  Start Grootse Optocht in Knopengein
13.00 – 17.00 uur  Groots ‘Gein op het Plein’ festival op het Hofplein
 Entree gratis, glaswerk verboden

13.00 – 22.00 uur Optochtbal ‘Zopie Zondag’ in Leutbunker ‘De Heeren van Montfoort ’ 
  Met DJ Pablo, Kaarten kosten € 15,- (voorverkoop bij De Heeren van Montfoort)
17.00 uur – TOT ZOLANG HET GEZELLIG BLIJFT  
 Carnavalsfeest in het St. Joseph (Verkoop snacks in St. Joseph)

 Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten), Kaarten zijn online te koop via www.sint-joseph.nl  

Maandag 20 februari
10.00 uur   Bezoek Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur en Prinses Joanna Peut Faire de la 

Magie aan Heeswijkschool, 11.00 uur Hobbitstee en 12.00 uur Howiblo
12.00 uur  Carnaval in Café de Plaats & Café Bolle Harry
14.45 - 16.45 uur   School en Kindercarnaval met ‘Knopengein’s got Talent ’ 

in het St. Joseph (zaal open 14.25 uur), uiteraard met ZWUP
16.00 - 22.00 uur Marshmallow Maandagbal in Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’
   Met Party DJ Marco, DJ Pablo en ook een speciaal optreden  

van DJ Galaga, Kaarten kosten € 15,-(+ servicekosten),  
Kaarten zijn online te koop via www.lesboutonniers.nl

21.11 uur   Teruggave Stadssleutel door Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur  

aan de burgemeester, in Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’
21.30 – 01.00 uur   Carnaval ‘Die Hard Party’ in het St. Joseph  

Met lokale DJ’s en een optreden van ‘Confet t ie Ravers’ 
 Kaarten kosten € 15,- (+ servicekosten), Kaarten zijn online te koop via www.sint-joseph.nl 

Dinsdag 21 februari 
Vanaf 12.00 uur   Afsluitende Carnavalsparty bij de Bolle Poes (Café Bolle Harry) met Les Femmes 

des Cœurs. Prinses Joanna Peut Faire de la Magie en Les Bout ionniers, met 

Stadsprins Robèrt le Porteur de Chaleur, nemen afscheid van het Carnaval.

Woensdag 22 februari
19.00 uur  Askruisje halen in de R.K. kerk St. Johannes de Doper

Redact ie: André Brugmans en Bert Hummel 

Ontwerp & Lay-out Knopengeiner: Frank Ott • Ontwerp St icker: Saskia Visser

Fotografie:  Prinsenfoto, Marina Kemp (Flitsend fotografie),  

Jessica de Vroege en Marieke Scholman

Facebook: www.facebook.com/cv.boutonniers • Instagram: LesBoutonniers

Correspondent ie-adres: c.v. Les Boutonniers, Postbus 163, 3417 ZK Montfoort

Website: www.LesBoutonniers.nl • Email: info@LesBoutonniers.nl

Check de openingst ijden van onze Knopengeinse kroegen ook op internet of facebook.
Leutbunker ‘De Heeren van Mont foort ’: www.lesboutonniers.nl

Café ‘De Plaats’: www.cafedeplaats.nl, dagelijks vanaf 12.00 uur 
Café de bolle Poes (‘Bolle Harry’): zie facebook, dagelijks, ook op dinsdag!

Het St. Joseph/De Soos: www.sint-joseph.nl, dagelijks geopend
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