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Jaarverslag C.V. de Spruwwejagers  
Seizoen 2017-2018 
 

 
Welkom en afscheid: 
 
Het seizoen 2017-2018 werden wij Spruwwejagers voorgegaan door Hans d’n Twidde en zijn adjudant 
Ronald. We mochten dit seizoen maar liefst vier nieuwe raadsleden welkom heten, namelijk: Bernhard 
Ronken, Alain Voorhout, Twan Meulendijks en Wim van Hoof. Rik van den Eijnden zagen we weer 
terugkeren in de raad.  
 
Het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Mathe Klaus, Jorg Vennix en Gert-Jan Slits 
die allen zijn gestopt als raadslid.  Allen hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
Bij de leiding van de dansgarde hebben we afscheid genomen van Michelle van Loon (trainster) en 
begeleiders Suzan Nooijen en Nicole Sanders. Wij bedanken ook hen hartelijk voor al hun inzet voor 
de dansgarde en de vereniging. 
 
In  het afgelopen seizoen hebben ook een viertal jubilarissen mogen huldigen, te weten: Anne Nooijen 
(5.5 jaar bij de dansgarde), Indy Tijs (11 jaar bij de dansgarde), Marius van den Eijnden (11 jaar) en 
Eric de Koning (22 jaar). 
 
Barend van Hoof en Piet van den Eijnden zijn op carnavalszaterdag onderscheiden in de huisorde der 
Spruwwejagers, als dank voor hun grote inzet voor onze vereniging. 
 
Michelle van Loon is diezelfde dag benoemd tot “Lid van verdienste” als dank voor haar jarenlange 
inzet als trainster van de dansgarde.  
 
Aan het einde van dit seizoen 2017-2018, bestaat onze vereniging uit 20 raadsleden, 4 ereleden, 7 
leden van verdienste, het vijf koppige bestuur, vorst, grootvorst en ceremoniemeester. 
 
Het feitelijke seizoen 2017-2018 begon al in juli 2017 met het zomercarnaval 
 

Zomercarnaval (Zondag 9 juli 2017) 
Ontstaan als jubileum activiteit, maar inmiddels geworden tot een tweejaarlijks terugkerend 
evenement. We werden op deze zondag -geheel tegen de eerdere voorspellingen in- getrakteerd op 
prachtig weer, en dat was te merken aan het grote aantal publiek dat langs de kant stond voor de 
optocht. De optocht startte op het Molenplein om vandaar uit naar de Wijer te trekken. De optocht 
bestond uit onze eigen prinsenwagen met daarop de raad, de Bergerhof Cabrio bus, een Peugeot 
cabrio met Spruwwebabes, onze Pink Ladies en niet te vergeten vier prachtige Braziliaanse 
danseressen. We hadden vrolijke samba beats op onze wagen verzorgd door “Bando di Ritmo” en 
van Batederia die met de danseressen voorop liepen in de optocht. Leuk om te vermelden is dat ook 
de Stillekes mee liepen en dat in de cabriobus de Kersenplukkers zaten. 
 
Op het plein bij de Weijer lag een heuse dansvloer waar o.a. dansworkshops en demonstraties 
gegeven werden. De muziek werd verzorgd door DJ Ariel Johnston, wat alles, in combinatie met het 
weer, een enorme zomerse Zuid-Amerikaanse uitstraling gaf. 
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Verder was er een Ibizamarkt waar zomerse artikelen aangeboden werden en op het naastgelegen 
veld was een hilarisch bubbelvoetbaltoernooi. Hieraan deden vijf teamsmee, waaronder een Spruwwe 
team en een team van de Kersenpit.  
 
De organisatie en de vereniging kan met enorme trots terugkijken op dit zeer goedbezochte “feel 
good” evenement wat zoals al aangegeven zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

 
Touwtrek Toernooi (Zondag 3 september 2017) 
 
Op zondag 3 september 2017 organiseerde onze vereniging de vijfde editie van het touwtrektoernooi.  
 
Voorafgaand aan het evenement kregen we helaas twee afzeggingen van de Houtse Kluppels en van 
de Kersepit. Dit zijn teams die er vanaf de eerste editie bij waren, dus het was erg jammer dat zij af 
moesten zeggen. Uiteindelijk deden er deze editie vier teams mee in de categorie heren.  
Bij de dames en mixed teams waren helaas geen aanmeldingen. Deelnemende teams: Sportcentrum 
Mierlo (titelverdedigers),” Nie dauwe moar trekke”, de “Gezellige vriendengroep” en het eigen team 
van C.V. de Spruwwejagers. 
 
Met ingang van deze editie waren de regels door de bondsscheidsrechters aangepast, waardoor het 
niet langer toegestaan was om tijdens de wedstrijd het touw ‘door te geven’ Dit leidde tot een ander 
soort strijd waarbij team Spruwwejagers, bestaand uit veelal ‘Jong Spruwwe’ in staat was een 
wedstrijd te winnen van titelverdediger “Sportcentrum Mierlo” ! Uiteindelijk was de uitslag als volgt 1. 
“Nie douwe moar trekke” 2. “Sport Centrum Mierlo” 3. “Spruwwejagers” 4. “GVG”.  
 
We kunnen, ondanks de matige deelname, toch terugkijken op een geslaagde en gezellige middag 
waarop het weer ook nog eens prima was. Ook in de lokale pers is er veel aandacht besteed met 
leuke reportages in o.a. het Eindhovens Dagblad en de Mooi Geldrop Mierlo krant. 
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Opening seizoen (Zondag 17 september 2017) 
 
De opening van het seizoen werd dit jaar wederom gehouden in ‘de schuur’ bij Marius en Ine. Na de 
buitenactiviteit van vorig jaar, was voor dit jaar besloten om ‘lekker’ binnen te blijven. Voorzitter Harold 
Liebreks opende traditiegetrouw de middag door een woordje te spreken naar alle aanwezigen. Hij 
sprak zijn trots uit over de vereniging en benadrukte dat alles wat er bereikt is (activiteiten, uitstraling, 
leden aantal) allemaal te danken is aan samenwerking, door dingen samen te doen en dat dat ook zo 
naar buiten uit moet stralen.  Uiteraard mocht een activiteit niet ontbreken en deze keer was dat een  
pub quiz, gepresenteerd door Hans Klink, inmiddels bij iedereen wel bekend. De aanwezigen werden 
in 7 groepen verdeeld, waarna de pub quiz begon. Het betrof diverse vragen al dan niet ondersteund 
door muziek of geluiden vanaf CD. Als bonus had Hans er zelf nog een ronde aan toegevoegd met 
vragen over ‘oud Mierlo’. 
 
Na afloop werden de prijswinnaars bekend gemaakt en de ludieke prijzen in ontvangst genomen. 
(Eerste prijs: Bonnen van ijssalon Baccio, de tweede prijs een prei en de derde prijs was 50 Euro aan 
dropgeld). Na afloop konden de hongerige magen gevuld worden met een lekkere BBQ, salades en 
nog veel meer lekkers. Het weer zat deze zondag, in tegenstelling tot de voorafgaande dagen, 
behoorlijk mee en er kon dus zelfs buiten gezeten worden, al was het wel redelijk fris. 
 
Uiteraard was het na de BBQ niet meteen afgelopen, maar kwamen onder het genot van een drankje 
de gesprekken volop op gang. Hoe laat het uiteindelijk precies geworden is, is niet bekend bij de  
schrijvende secretaris omdat deze zelf al eerder weg was. Wat wel bekend is, is dat het laatste 
berichtje op de Spruwwe app van na middernacht dateert en dat er weer lovende woorden over de 
gezelligheid en de prachtige vereniging voorbijkwamen. Kortom, we kunnen stellen dat de opening 
van het seizoen weer erg gezellig en geslaagd was. Met dank aan de gastvrijheid van Marius en Ine, 
en natuurlijk de organisatie van de Pink Ladies.  
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Jubileum reünie (Zaterdag 14 oktober 2017) 
 
De jubileum reünie was de laatste activiteit in het kader van het 55-jarig jubileum en bedoeld om oud 
leden en iedereen die de Spruwwejagers een warm hart toe draagt elkaar weer te laten ontmoeten. Er 
zijn zeker 200 uitnodigingen verstuurd, maar helaas was er die avond een lage opkomst van 
genodigden. Bijzonder te vermelden was de aanwezigheid van oud prins Tiny van Mierlo, die 
helemaal vanuit zijn huidige woonplaats Alkmaar naar de Weijer was gekomen voor de reünie. De 
avond was daardoor alleen al geslaagd en werd ook erg gewaardeerd door degenen die aanwezig 
waren. 

 
Prinsentreffen (Zaterdag 21 oktober 2017) 
 
Op zaterdag 21 oktober was het weer tijd voor het traditionele prinsentreffen. De aanwezige 
verengingen waren deze editie: De Kersenplukkers, De Houtse Kluppels, De Kraaienvangers, De 
Olietrappers en de Rauw Ossekar. Het prinsentreffen viel samen met de Horrornacht Mierlo, vandaar 
dat de Stillekes zich afgemeld hadden. De Kersepit gaf aan buiten het reguliere seizoen geen pak 
meer aan te doen en meldt zich dus structureel af.  
 
Het was een gezellige avond. De muziek werd verzorgd door Markant, die er zoals altijd weer een 
groot feest van maakten. 
 
Er waren twee ludieke spelen: Alle prinsen op een rij, waarbij de prinsen zonder met elkaar te praten 
op volgorde moesten gaan staan naar lengte, leeftijd, schoenmaat etc. Het was verbazend om te zien 
dat ze het iedere keer weer goed hadden. 
 
Later op de avond was het tijd voor een grappig behendigheidsspel. De prinsen en adjudanten 
moesten tegen elkaar strijden. Met een kous over het voorhoofd en daar een tennisbal in, moesten 
zes flesjes water omgestoten worden. Erg leuk om te zien. Onze toen nog prins zijnde Eric de Koning 
bleek de meest behendige en snelle, maar prijzen werden niet uitgereikt. Vandaar de eer aan Eric 
vastgelegd in dit jaarverslag.  
 
 

Openingsbal vrijdag 10 November 2017 
 
Het openingsbal is de aftrap van het nieuwe carnaval seizoen en was een drukbezochte avond die 
uitsluitend bedoeld is voor leden. Op dit gezellig samenzijn werd afscheid genomen van de 
raadsleden die besloten hadden te stoppen: Gert-Jan Slits en Mathe Klaus. Na dit afscheid was het 
tijd om de nieuwe raadsleden: Bernhard Ronken, Wim van Hoof, Alain Voorhout en Twan Meulendijks 
te installeren. Rik van den Eijnden keerde weer terug in de raad na een paar jaar afwezigheid. 
Na een ludieke ontgroening waarbij de nieuwe raadsleden zich zo snel mogelijk moesten aankleden 
als Spruw, werd buiten de vlag gehesen en de officiële aftrap van het nieuwe seizoen gegeven. We 
waren er klaar voor! 
 

Bezoeken aan bevriende verenigingen 
 
Voorafgaand aan het carnaval zijn we natuurlijk weer bij veel bevriende carnavalsverenigingen op 
bezoek geweest. Het eerste carnavalsweekend kenmerkte zich door een grote verrassing, toen er 
zondag, voorafgaand aan het bezoek aan de prinsenreceptie van de Houtse Kluppels plots een 
persconferentie werd aangekondigd. Vlak voor aanvang arriveerde er een bus met de Kraaienvangers 
bij de Weijer, wat de verwarring nog groter maakte. Het bleek dat de kersverse prins van de 
Kraaienvangers, Prins Antoin Delphino d'n urste, zijn adjudant, secretaris Jeroen, van de 
Spruwwejagers, kwam ophalen. Jeroen ging er een jaar tussenuit om als Adjudant bij de 
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Kraaienvangers te dienen. Dit werd door middel van een ludieke contract ondertekening "Uitgevlogen" 
tussen de voorzitters van beide verenigingen bekrachtigd. Daarna vertrokken de bussen gezamenlijk 
naar de Houtse Kluppels. 
 

 
 
Het prinsenbal bij vereniging de Kersepit, op zaterdag 18 November was laatste officiële optreden van 
Prins Eric d’n Urste en Adjudant Aart. In de daaropvolgende weken zijn we, met onze nieuwe prins 
Hans d’n Twidde, op bezoek geweest bij de Kersenpit, de Stillekes, De Kerseplukkers, De 
Spekzullekes, De Kraaienvangers, de Akkertoeters, de Broakese Zotten, de Doorzetters, 
Stadprinscomite Geldrop, Mifano, het Barrierke en EKV de Narren die hun 44ste jubileumjaar vierden.  
 
Bij het prinsentreffen bij de Kraaienvangers won onze vereniging een gratis fust bier (die ter plaatse 
genuttigd werd) omdat we de mooiste prinsenskepter hadden gemaakt. Het ontwerp was een 
combinatie van Spruwwe en Kraaien, wat de verbondenheid tussen de twee verenigingen juist in dit 
bijzonder seizoen nog maar eens benadrukte. Er gaan verhalen de ronde dat deze skepter tijdens het 
scholencarnaval in Heeze zelfs echt gebruikt is door de prins. Bedankt voor het maken, Wim van 
Hoof! 
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Prinsenbekendmaking (Zaterdag 25 November 2017): 
 
Nadat op zaterdag eerst op gepaste wijze afscheid werd genomen van Prins Eric d’n Urste en 
adjudant Aart, werd op zaterdag 25 november rond de klok van 23.11 uur de 56ste prins der 
Spruwwejagers gepresenteerd. Onder grote aanwezigheid van leden, familie en bevriende 
verenigingen werd al snel duidelijk dat de prinsencommissie er in was geslaagd een geweldige prins 
en adjudant binnen te halen, namelijk Prins Hans (Klink) d’n Twidde en zijn adjudant Ronald 
(Groothedde). Met aan de zijde van prins Hans natuurlijk Dorien van Hoek en aan die van Ronald zijn 
vrouw Ilse. Uiteraard werd dit prachtige koppel en hun dames door de vereniging vol vreugde 
ontvangen en gingen de felicitaties over en weer. Het werd nog een lange en gezellige avond. 
 

 
 
De daaropvolgende zondag was het voor iedereen weer vroeg uit de veren om de traditionele 
groepsfoto te maken. Ook deze keer was de locatie het “Oude Raadhuis”. In de kou was het mooi om 
te zien dat deze plek eigenlijk al te klein begint te worden om alle leden er goed op te krijgen. 
 

Bekendmaking Jeugdprins (17 December 2017) 
 
Voorafgaand aan de receptie bij de Stillekes werd de jeugdprins der Spruwwejagers bekend gemaakt. 
Onder het toeziend oog van familie, vrienden, leden en natuurlijk prins Hans en Adjudant Ronald, 
werd Jeugdprins Pim (Klink) d’n Urste bekend gemaakt. Adjudant is Harm Groothedde. Beide 
inderdaad, familie van. 
 

Mierelese avond (Zaterdag 13 Januari 2018) 
 
De Mierlose avond was ook dit seizoen weer een combinatie van optredens van Mierlose artiesten en 
de bekendmaking van het Boerenbruidspaar. De commissie had weer goed zijn best gedaan om een 
aantal leuke artiesten te strikken. In een goed gevulde Weijer vond de alweer 18de editie plaats van de 
verkiezing van de nieuwe Mierlose Carnavalsschlager. Vijf duo's en groepen van eigen Mierlose 
bodem presenteerden op het podium van de Spruwwekooi twee keer hun gloednieuw carnavalslied 
aan het grote publiek. Onder de deelnemers waren weer diverse bekende en vertrouwde namen zoals 
de duo's 'Die Tweije' (Piet van den Eijnden & Harold Liebreks), 'Delfs Rood' (José de Wit & Robin 
Liebreks), 'M & M (Mitchell van Ruth & Mitchell Cornuit), John & Trinet (John en Trinet Jacobs) en 'De 
Bahama Tamoures' (Bas Damen, Koen van de Kimmenade, Rob Adriaans en Hans Klink). Uiteindelijk 
werden John  en Trinet de winnaar met hun nummer “Genderneutraal”. Zij kregen de meeste punten 
van de vakjury en van het aanwezige publiek. 
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Op deze avond werd ook het 39ste Mierlose boerenbruidspaar bekend gemaakt. De onechte 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand Marius van den Eijnden mocht na een spectaculaire 
muzikale onthulling van de boerenfamilie en na flink wat gezever en gezwets bekendmaken dat 
het boerenstel Martina van dun Boerrelinbank, van Tina oit Loesik, van 'Peerke dun Huvener' 
(Maayke van Rooij) en Willem van Frans van 't Pakhois en Marie van dun Muggetent (Wilfred 
Roefs) op carnavalsdinsdag 13 februari voornemens zijn in de onecht te worden verbonden. 
 

 
 
 
Verder bestaat de boerenfamilie uit de vader en moeder van de bruid te weten Nol van Marietje 
en Bertje van dun televisie torre (Arno Saasen) en Anneke oit de Saaang van Cornelia en Toon 
van dun Doornweg (Anja van der Linden-van Lierop) en de onechte ouders van de bruidegom 
Marcus van dun urgenist van ut Spitje (Marc van Gerven) en Niekske van Nilles 'de geminte sik' 
(Veroni Haans). En dan hebben we natuurlijk ook nog de beide gapers (getuigen) van bruid en 
bruidegom, Lieske van Harrie's en Maria van dun Zwanenweijer oit 't Overaecker (Lizan Roefs-
van der Linden) en Cornelis van dun Stepekolk van Johannes Vervoorte van ut hout (René 
Vervoort). 
 
Dit prachtige stel kon niet anders dan een voorbode zijn van een prachtige carnavalsdinsdag!  
 

Receptie Prins Hans d’n Twidde (Zondag 21 Januari 2018) 
 
Het was zondagmiddag (tot vroeg in de avond) een komen en gaan in de Mierlose ‘Spruwwekooi’ van 
bevriende carnavalsverenigingen, het gloednieuwe Boerenbruidspaar, blaaskapellen, clubs, 
organisaties, zijn maten met de gouden keeltjes van de Bahama Tamoures, de Mierlose Dorps 
Quiz, VV Mifano, de kapersgroep ‘de Tweede Hans’, familie, vrienden en vele andere bekenden van 
Prins Hans d’n Twidde en zijn Adjudant Ronald (Groothedde). Ook een afvaardiging van de Club der 
oud-Spruwwejagers Prinsen behoorde zondagmiddag vanzelfsprekend tot de vele honderden 
bezoekers van de zeer geslaagde prinsenreceptie van Prins Hans in de residentie van de Mierlose 
Spruwwejagers. 

Van begin tot eind van de zeer geslaagde prinsenreceptie was Prins Hans d’n Twidde zondag 
jongstleden het stralend middelpunt en genoot hij met volle teugen van hetgeen hem allemaal 
overkwam. Honderden handjes schudden, kussen, onderscheidingen uitreiken en met regelmaat 
proosten met zijn collega Dorstlustige Hoogheden uit Mierlo en de regio. Het werd een belevenis voor 
de 56ste Prins der Spruwwejagers die hij gegarandeerd niet snel zal vergeten.  
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Carnavals zaterdag (10 Februari) 
 
Op carnavalszaterdag gingen de Spruwwe al weer vroeg op pad. Om 10.00 uur werd Prins Hans d’n 
Twidde thuis opgehaald door de raad met de prinsenwagen. Na een hartelijke ontvangst bij Hans en 
Dorien thuis gingen we Spruwwekooi om het carnaval 2018 officieel te openen in samenwerking met 
onze kasteleins Kees, Hans en alle medewerkers. Hierbij werd ook weer de Spruw symbolisch in 
bruikleen gegeven aan onze kasteleins.  
  
Na de opening van het carnaval 2018 in de Spruwwekooi van Sport en eetcafé De Weijer te 
Mierlo werden diverse Spruwwejagers door het bestuur en vereniging een keertje extra in het 
zonnetje gezet. Vier jubilarissen: Anne Nooijen, Indy Tijs, Marius van den Eijnden en Eric de 
Koning. Barend van Hoof en Piet van den Eijnden kregen de speciale Spruwwejagers Huisorde 
uitgereikt en Michelle van Loon werd voor al haar verdiensten geëerd met de titel Lid van 
Verdienste. Ook werden de dames Susan Nooijen en Nicole Sanders bedankt voor de diverse 
jaren begeleiding van de Dansgarde 
 
De optocht verliep dit jaar wat minder, maar dat lag niet aan de Spruwwejagers. Doordat de straten in 
het centrum opengebroken waren, had organisator de Kersepit besloten de route aan te passen en in 
te korten, maar dit verliep niet vlekkeloos. Er vielen grote gaten in de optocht en het duurde allemaal 
veel te lang. Hoogtepunt was de polonaise bij de Albert Heijn / Lidl, waar prins Hans en de Spruwwe 
zich weer van hun gezelligste kant hebben laten zien! 
 
Na de optocht kwamen we in een redelijk gevulde Residentie terug waar we ons te goed konden doen 
aan erwtensoep en werd er al snel de eerste polonaise gelopen. Daarna hebben we nog enkele 
uurtjes gezellig carnaval gevierd. 
 

 
 
 
Het avondprogramma was goed verzorgd met optredens van de Deurzakkers en zanger Bas. Met 
name bij de Deurzakkers ging het dak er af! Wat een heerlijke start van de carnaval was dit! 
 

Carnavals zondag (11 Februari) 
 
De altijd drukbezochte en gezellige carnavalsmis was een goed begin voor dag twee van het carnaval.  
 
Na de mis gingen we weer terug naar de Spruwwekooi, waar we ons op konden maken voor de 
traditionele kindermiddag. Deze was ook dit jaar ontzettend goed bezocht door zowel klein als groot. 
Onder leiding van onze jeugdprins en Adjudant werd een geweldig feest gevierd.  Onze dansgardes 
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hebben op deze middag laten zien tot waar ze in staat zijn. Zoals ook voorgaande jaren was onze huis 
DJ Geert een belangrijke spil tijdens deze middag, net als de Pink Ladies die deze dag het grootste 
deel van de organisatie in handen hadden. Bedankt daarvoor! Voor de meer dan 120 aanwezige 
kinderen was er gratis limonade, chips en een frikandel.  
 
De zondagavond was er een DJ aanwezig en vierden we met de aanwezigen feestvierders ons 
Spruwwefeestje, zoals alleen wij dat kunnen! 
 
 

Carnavals maandag (12 Februari) 
 
Maandag, 11 over 11: “Op de eijer bai de weijer! Op dit evenement kon men weer genieten van een 
heerlijk ontbijt en leuke optredens. Deze editie hadden we ook de Broakese Zotten aanwezig. Verder 
stonden er op de maandag de gebruikelijke evenementen op de agenda. Zo hebben we wederom een 
bezoek gebracht aan Bethanie en aan onze vrienden van de kersenplukkers. De maandag avond was 
het lekker druk in de Weijer en er waren wederom artiesten geboekt. De avond begon met Nelis 
Leeman, gevolgd door de surprise act, die “New Timeless” bleken te zijn. Helaas waren er op dat 
moment al wat mensen weg uit de Weijer omdat het allemaal wat laat was. Maar wat waren zij goed 
en wat een feest was dit! Zeker voor herhaling vatbaar.  
 
 

Carnavals dinsdag (13 Februari) 
 
De dinsdag middag staat traditioneel volledig in het teken van het onecht huwelijk van het 
boerenbruidspaar.  Het voltrekken van het onecht huwelijk bleek voor onze eigen ambtenaar, zoals 
altijd, geen enkel probleem. In een werkelijk bomvolle Spruwwekooi werd, na een aantal beletselen 
die allen verworpen konden worden, dan uiteindelijk toch het onechte huwelijk tussen Martina van dun 
Boerrelinbank, van Tina oit Loesik, van 'Peerke dun Huvener' en Willem van Frans van 't Pakhois en 
Marie van dun Muggetent voltrokken worden. 
 

 
 
 
Het kersverse bruidspaar werd tijdens de receptie door de vele aanwezigen gefeliciteerd. Wat een 
middag was dit! Na de stamp met worst, maakte het boerengebeuren langzaam plaats voor de 
afsluiter van de carnaval in de vorm van de fouten avond. Rond 23.11 uur werd iedereen vanuit de 
zaal naar het cafégedeelte geleid voor de after party die weer geheel in Spruwwe stijl verliep! Er was 
zelfs nog een optreden van de Medlies en natuurlijk onze eigen grootvorst Robin. Wat een mooie 
afsluiter was dit. 
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Slotwoord 
 
Carnavalsvereniging de Spruwwejagers heeft zijn succes te danken aan al het enthousiasme en inzet 
van iedereen die bij de vereniging betrokken is. Zoals onze voorzitter Harold het altijd heeft over 
“samen” is dit binnen onze vereniging heel duidelijk zichtbaar. Iedereen draagt zijn steentje bij. 
Daarom gaat namens het bestuur dan ook de dank uit naar iedereen die zich het afgelopen seizoen 
ingezet heeft voor onze vereniging. En omdat iedereen op zijn of haar eigen manier heeft bijgedragen 
hoeven we niet iedereen apart te bedanken. Want wij zijn de Spruwwejagers en maken er met zijn 
allen, samen, een groot succes en feestje van. Uiteraard bedanken we wel apart onze geweldige prins 
Hans d’n Twidde en Adjudant Ronald voor het geweldige visitekaartje dat zij hebben afgegeven voor 
onze vereniging. En natuurlijk hun partners Dorien en Ilse. Wat was het gezellig! 
 

Persoonlijk bedankje van de secretaris aan de vereniging 
 
Tot slot kan ik als secretaris dit seizoen terugkijken op een heel bijzonder jaar. Ik mocht adjudant zijn 
van mijn beste vriend prins Antoin Delphino d’n Urste bij de Kraaienvangers, en de vereniging heeft 
mij de ruimte gegeven dit te doen. Het was een bijzonder aangename, mooie ervaring om een jaar bij 
een andere vereniging mee te draaien en ik heb er veel inspiratie op gedaan. Ik heb ook van “buiten” 
aan kunnen zien hoe de Spruwwejagers overkomen bij andere verenigingen en ik kan alleen maar 
zeggen dat we grote bewondering oogsten, waar we ook zijn. Dat is iets waar we heel trots maar ook 
zuinig op moeten zijn.  
 
Ik wil iedereen dan ook via deze weg bedanken dat jullie mij en Maike deze kans gegund hebben om 
een jaartje “Kraai” te zijn. In het bijzonder wil ik Harold bedanken die daar vanaf het allereerste begin 
bij betrokken is geweest en mij daarin gesteund heeft. Na nog drie activiteiten als “Kraai” zal ik vanaf 
11 november weer 100% terugkeren als Spruw, de club waar ik thuishoor. 
 
Met vriendelijke groeten 
Jeroen van Dijk 
 
Secretaris 
C.V. de Spruuwejagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


