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Krek Zo Mot Ut, alaaf!
Raod dè is me ók un stelletje, wat un keigoed volk, super lieve
Kon ut nie laote… Nog ekkus un stukske schrieve ien de Foe- minse. Ik bin ut echte Krek gevuul gaon snappe. Dè gevuul is
kepot. Un àantal van ollie kunne mien platte praot waarschijn- nie uut te legge, dè gevuul motte toelaote en van geniete. En als
lijk nie goed verstaon, durrum schrief ik ut mar ekkus op, zal ge nie bereid bint um dè toe te laote, tja dan kan ik oe allènnig
prebiere um ut kort te houwe. Minse ik begin un bietje kriebels mar vertelle dè ge heel veul mist, daor kunde van op àn.. Zo,
te kriege, vrèmde raore kriebels ien mien buuk. Dè kumt umdet geleuf dèt ut vur iederun nou wel duidelijk is dè’k onmundig
er iets gèt stoppe. D’r scheid iets uut… Nog ekkus en dan meug genote heb.
ik mien eige gèn Prins mèr noeme. En as ut un bietje tège zit
bin ik al gèn Prins mèr as gullie dit lèest, want ien de regel kumt Heb de schakelaar toch mar us umgezet, en nie altied ève mèkde Foekepot dur allerlei goeje reeje te laot, en is de “Nije” al keluk, mar bin al wèr druk bezig mit ut “gèn Prins mèr zien”.
gelanceerd en d’n ouwe wèr vergète.
Thuus wèr vanalles an ’t verbouwe, mit vanalles bezig. Ik hou
Gèn Prins meèr zien is zwaor klote, zal er wèr an motte wenne van “vernije”. Niet te lang ien ouwe dinge blieve hange. Hoe
dèt d’r nie mèr vur mien geboge wurdt. Gewoon burger zien. moeilijk ut soms ók is. Gewèst is gewèst. Natuurlijk kiek ik
Vien ut allemaol mar niks. Mar ja tis nie anders, niks án te altied mit heel veul plezier op leuke dinge trug, mar wil toch
doen. En ik zeg mar zo, toen ik Prins was, zien tegeliekertied veural deurgaon ien dit lève. Der zien zoveul móje dinge, als ge
Anick en Liona officiëel Prinsesse geworre. Aangezien die nie ze mar wilt zien. Positief, de kop omhoog, en dan komme de
overnij gekoze worre blieve dè gewoon altied mien prachtige goeje dinge van eiges op oe pad. En nou heur ik heel veul minPrinseskes. Jaja...wâ’n jaor was ut wà, un jaor mit alles d’rop se dinke, jaja Thunnis ge lult goed gij. Klopt…. ik lul goed….
en d’ràn. Un jaor mit zoveul schik, zoveul vrienschap, zoveul mar er is weing keus…of links of rechts, positief of negatief….
samenwerking, zoveul weinig slaop, zoveul Gertjan d’n Urste, kies ik veur ut urste. En ondanks dè ik ók wel us op mien grote
zoveul baby Vince en zoveul baby Bram, zoveul veul bier, zo- bakkes gój, lèèf ik onder het motto “bij mien is ut glas altied
veul ons mam op het podium, zoveul verbazing, zoveul liefde, halfvol!” Wà’n wijsheid wà, jajaja….dink ut zelf ók welles
zoveul geouwehoer……. Már ók zoveul verdriet, heel erg veul heur: Thunnis ge lult goed gij !!!
verdriet…..., zoveul Krek, zoveul nije minse, zoveul Jutters,
zoveul gitaar, zoveul hottube, zoveul Aloys, zoveul praote ien Minse!!!! Bedankt veur alles!! De Thunniskes van de Schatde microfoon, zoveul kriebels, zoveul zoveul… Helemaol mien kuul zien onmundig beveurrecht gewèst. Eneh Aloys…..Volding kunne doen. Mien eige uutgelèft, mój mój mój!!! Vanaf de gende keer doe’k de hele mis….vanaf de preekstoel, en dan
dag dè’k gevraogd wèr ‘m ut te doen, tot ut moment dè’k di zit zonder te vloeken!!!
te schrieve hè’k ut un eer gevonde um Prins te zien. Same mi
mien gezin, samen mi heel Krek, same mi familie en vriende, Alaaf! Alaaf!! Alaaf!!!
same mi Merel en Isabella, same mi de Raod van Elluf. En die
Prins Louis d’n Urste

Bulleke, gewoon een goeie vent

We missen je

De vorige Raad van State eindigde met de woorden: “Ut lukt
altied”. De woorden die onze
Bul altijd sprak als er iets onmogelijks moest gebeuren.
Deze keer lukte het niet. Het
kon ook niet. Hij moest knokken tegen iets wat hij nooit kon
winnen. Hij deed dat met ontzettend veel kracht, liefde en
met een gezonde dosis humor.
Tekenend voor Johan, zoals wij
hem allemaal kennen. Het gemis is verschrikkelijk groot,
maar groter nog is de fantastische herinnering aan een bijzondere man. Met een traantje
in de ooghoek en een glimlach
op het gezicht. Wetend dat je
meekijkt, maken we er een
prachtige Lancering van!
En dan nu, het moment komt
toch wel heel dichtbij. Hij is eigenlijk niet meer weg te denken voor op het Raadspodium,
maar hij gaat de Schiks en de
Steek toch echt doorgeven aan
de Nije. We vragen Dick om
nieuwe batterijen in de Prinsmicrofoon te doen, want die

de

R aad
van S t a t e

Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît neis
van, dur en uut de Raod van Elluf.

zullen wel leeg zijn… Het enthousiasme en het plezier was
‘unmundig’ groot en daar hebben wij oprecht van genoten.
Een heerlijke Prins.
Het leek de Raad ook weer
eens tijd voor een heldere evaluatie en een scherpe zelfreflectie. Hier hebben we een weekend voor ingepland. Je kent het
wel, paar kistjes bier mee (om
echt wat dieper op de materie
in te gaan), een voetbal (om te
zorgen dat we de borg óók
kwijt zijn) en een spelleke. En
niet zomaar een spelleke...
Ranking the Raad. Een panel
van 30 KZMU leden (waaronder de partners van de Raad)
hebben de Raad van Elf gerankt op 3 vraagstukken. Vraag

1 was: Met wie zou je het liefst
op een onbewoond eiland zitten? De Raad heeft zichzelf uiteraard ook gerankt. De verschillende denkwijzen werden
mooi zichtbaar. Zo stond Johnny Jacobs bij iemand op 1 (Kan
ie mooi dat eiland gaan bestraten) en stond ie ook ergens op
nummer laatst (Veel te vroeg
wakker).
Vraag nummer 2 luidde: Wie is
er een beest in bed? KZMU
kent geen censuur… maar toch
maken we hier een kleine uitzondering. Wilt u graag weten
wat hier zoal op geantwoord is,
kom na de Lancering rustig
naar iemand van de Raad en het
zal uitgebreid besproken worden. Maar dat René over uit-

zonderlijke capaciteiten beschikt, wil ik niet onbenoemd
laten.
De laatste vraag, en misschien
wel de meest pikante van allemaal: Wie zou het snelst overstappen van de Raad van Krek
naar de Raad van de Jutters?
Ook hier weer uiteenlopende
gedachte. Zo zou Joep de fanatieke Krekker zijn die dit
noooooit zou doen. Of is dat alleen buitenkant? Thomas zou
zijn familie op kunnen zoeken,
of denken we dan ook weer te
makkelijk? Er werd nog lang
over gediscussieerd en veel
over gelachen. Al met al een
zeer leerzaam weekend…
Raad van Elf

Krisis-Zo-Mot-Ut...

De
Column
Grenzen open of dicht?
That’s the question.
En dan heb ik het eerst over landsgrenzen.
Want verdomme, wat is het eng hè. Zóveel
verkrachtende en rovende, moslimachtige
mensen, zó dicht bij ons vredig dorp. Het kolossale kamp wacht als een tikkende tijdbom
op het juiste moment om dood en verderf te
zaaien in onze regio. En het wordt als maar
groter, als een waterballon op knappen. De
angst is leesbaar en voelbaar.
Hoewel de Nije nog in de baarmoeder van
Raad van Elf zit, wil ik alvast een beroep op
hem doen: Nije, stel je één dagdeel van onze
carnaval beschikbaar aan de maatschappij. Ga
met jouw Raad en eenieder die mee wil, Overasselt in de polonaise, desnoods op bierfietsen
richting Heumensoord. Hijs die mensen in een
clownspak, geef die kinderen snoep en ranja,
stop de ouderen vol met bier en dan ‘die hendjes de lucht in’. Daar kan geen inburgeringscursus tegenop. Misschien willen onze lokale
CDA’ers zich wel sterk maken voor een stuk
subsidie. Dan nodig je de president van de
Strandjutters uit als gastspreker. Met blonde
pruik. Het wordt onvergetelijk.
Vorige week sprak ik met een oud Raadslid
ook over de grenzen van KZMU. Over de
koers van de vereniging. Zijn we nog uniek en
creatief genoeg? Is KMZU opener en toegankelijker dan vroeger? Gaat openheid ten koste
van onze exclusiviteit? Prangende vragen in
het leven van een Krekker. Ik weet de antwoorden niet. Ik sprak eerder dit jaar een nog
ouder Raadslid. Hij vertelde me dat de Zittingen en Lanceringen nog, even zoveel als in de
beginjaren, barsten van creativiteit. En dat we
nog, net als vroeger, op onze eigen, unieke
manier carnaval vieren. Wat ik zelf weet is
waar dit jaar de sleutel tot exclusiviteit én
openheid ligt. Op Heumensoord.
De Columnist.

Krek neemt in het
geheim asielzoekers op
Ik was er zelf
asielniet bij, maar
zoekers
heb blijkbaar
in raadswel een avondjas, sjerp
l
je gemist, zeg!
en steek – of
u
De Krekse veizelfs
een smoU
ling heeft heel
king
kostuum!
n
d’
wat stof op doen
Dan even naar de
waaien. Het hele
kapper voor een leudorp heeft het veike nieuwe coup. Om de
lingboekje gezien, be- saamhorigheid goed te
sproken en heeft zich af- vieren doen ze eerst mee
gevraagd wie die ouwe aan een bierproeverij, gemeuk nog zou willen. Na volgd door een rondje
veel bier en bombarie zijn shotjes Malibu. Op de
er heel wat Euro’s in de muziek
van
voorbije
pot van Krek beland. Als pronkzittingen en DJ Job
het CBS het nog niet wist, dansen we de nacht in op
dan is de economische een heuse discovloer.
crisis in Overasselt dus Als het koud is stoken we
duidelijk voorbij.
haardhout van Joep – we
Inmiddels is er natuurlijk zullen Heumensbos een
wel een andere nationale poepie laten ruiken! De
crisis bijgekomen. Vanuit volgende dag werken we
het oosten trekken de aan de conditie tijdens
vluchtelingen via de Bal- een bootcamp sessie.
kan (nee, niet de Meeu- Voor de volledige inburwenstraat, Vinkenstraat gering volgt ’s middags
of Lijsterstraat) richting un leske plat praote….
Nederland. En wat doet Maar een grote vraag
de gemeente Heumen er blijft vooralsnog onbeaan? Op dit moment nog antwoord: Waar moeten
helemaal niets. Of... toch die mensen dan gehuiswel? Heeft Krek heimelijk vest worden?
Lekker
voor Overasselt een plan centraal in het dorp is nagesmeed om die arme tuurlijk het beste. Dus op
zielen een warm welkom het marktplein zo mooi
te geven? Is de lijst met tussen het Verenigingskavels met dit doel voor gebouw en de Zon in.
ogen gemaakt? Je zou Johnny Jacobs legt een
het bijna denken! Als je mooi stoepje en Robbie
goed kijkt, zoals d’n Uul Theunissen schoffelt de
dat doet, is overal aan hof. Het onderkomen is
gedacht: Na de lange reis ook al geregeld: We neonthalen we de ontheem- men gewoon die tent die
den met een kist appels, Luilekkerland vorig jaar
een sjiek buffet van de carnaval niet gebruikt
Keurslager (kan dat ook heeft. Met de opbrengHalal?) of een high tea in sten van de veiling kan
een landelijke omgeving. Krek die nu wel betalen.
Kleding is er ook volop en
binnenkort zien we de
d’n Uul

1

Trekpleister
Dat ons dorpje speciaal is wisten we al lang. Op de één of andere
manier zit er zoveel creativiteit in dit ‘boerengat’ dat we een hoop
voor elkaar krijgen met elkaar. Ook de gewichtige mensen in onze
gemeente hebben dit al langere tijd door. Het dorp heeft een magnetische werking en zuigt de bepalende mensen van de Gemeente
Heumen aan. Onze Gemeentepastoor Aloys is daar natuurlijk een
mooi voorbeeld van. Hij fietst zich als dertiende apostel een bult
in de broek van dorp naar dorp maar…Overasselt is en blijft zijn
thuishaven. De voornaamste schoefelaars uit de Gemeente Heumen; v/d Ligt, van Eeuwijk en natuurlijk d’n Thunnis, komen al
sinds mensenheugenis uit… Overasselt. Als we naar het college
van de Gemeente Heumen kijken wonen alle drie de wethouders
in… Overasselt. Waar ik natuurlijk naartoe wil is de nieuwe woonplek van onze burgervader. Ja, zelfs Paul Mengde heeft Overasselt
verkozen boven de andere opties binnen de Gemeente Heumen. Ik
denk dat de volgende stap een vlag met het Gemeentewapen op

McMarco’s

Wei dèk
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Gré

het huis van Heer Laurant zal zijn. Namelijk een meester in het
functioneel gebruiken van moeilijk draaiende ‘gebouwen’. Scheelt
ons weer 4 declaraties voor een sociaal fietsplan en over een jaar
strijken we ons oude vertrouwde wapen en zijn we eindelijk weer
… ONS EIGE!

Gemeent
eO
veras

selt

Een impressie van het
nieuwe gemeentehuis,
annex COA, annex
winkelcentrum De
Zomp in Overasselt

ôk klèin

e dakke
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Trekpleister
Als je dan weet dat je dorp een trekpleister is kun je daar, met
3000 vluchtelingen om de hoek, ook wel het één en ander van
verwachten. Vluchtelingen weten als geen ander waar het goed
vertoeven is, dus met behulp van de groeps-app zullen ze, ondanks
de barricades op de Valkstraat, snel hun weg vinden naar ons vredige dorpje. Eerst zullen ze feestelijk worden onthaalt door
Gré(anium) en wat zullen ze raar opkijken als ze 500 meter verder
weer een mooie bolchrysant krijgen! Roos v L. staat al te ‘Soppen’
met een welkomstpakket en zo komen ze eindelijk thuis in ons
warme bad. De eerste lichting zal worden opgevangen in onze
‘multifunctionele’ sporthal die vanaf dat moment dan ook echt be-

staansrecht heeft en de eerste gezinnen kunnen dan al snel doorschuiven naar de leegstaande woningen op de ‘Scheidingsweg’ of
niet verkochte CPO woningen. Hopelijk zijn ze niet teleurgesteld
als blijkt dat de tocht naar de beloofde gouden bergen een Zilverbergrun blijkt te zijn. Dit soort misverstanden kunnen snel opgelost worden door middel van een cursus Plat Praote met Prins
Louis I en daarna de versnelde inburgeringcursus door deelname
aan de Overasseltse Kwis!
Overasselt is er klaar voor!

Hans à Plast

De Maasloper
De pronkzitting van vorig jaar
heeft gedaan wat een pronkzitting, mijns inziens, ook moet
doen. Een hoop stof doen opwaaien. Maar dit jaar was er
een unieke manier van stof
doen opwaaien. Er is al vaker
discussie geweest over wat er
op het toneel gedaan is. Omdat
dit niet had gemogen, wel mag
maar niet kan, wel moet maar
niet hoort, wel kan maar niet
moet, noem het maar op. Dit
jaar was er echter discussie om
wat er níet op het toneel gebeurde. En de discussie liep
zelfs zo hoog op dat het o zo
vervloekte “C-woord” af en toe
viel…
Wat is er dan gebeurd? Voor de
mensen die niet weten waar ik
het over heb, zal ik het even
kort proberen uit te leggen. En
dat valt niet mee, want ik snap
het zelf ook maar half. Wim de
Maasloper wilde graag mee
doen met de pronkzitting. Hij
wilde een stukje doen over
wandelen langs de maas met je
hond. Iets met omdat dit wel of
juist niet mag, maar straks niet
meer of juist weer wel en daar
was hij het dan wel of niet mee
eens. Ik weet niet precies hoe
het zat. Ik heb geen hond.
Hilco vond het stuk niet ge-

Hèij zèij:
“De Maasloper
mag niet mee doen!”
schikt, het zou te veel gaan
over een persoonlijk gewin.
Het bestuur bemoeide zich ermee, daar kreeg Hennie dan
weer lucht van en die nam het
dan weer op voor Wim. Hij
wist wel precies hoe het zat. Hij
heeft wel een hond.
Er werd die bewuste avond, na
de generale, nog flink over gediscussieerd door de artiesten.
De één vond het één, de ander
het ander. En jawel, het Cwoord viel. Het woord waarbij

binnen Krek altijd een doodse
stilte valt. Tenzij je naast Thé
zit. Dan dondert en bliksemt
het. Censuur…
Censuur bij Krek, dat is als
vloeken in de kerk. Artiesten
moeten vrij zijn om zich op iedere gewenste manier te uiten,
op het toneel of middels het geschreven woord. Maar wat is
de nieuwe regel van het bestuur? Men mag niet meedoen
wanneer stukken puur kwetsend zijn, voor persoonlijk ge-

win zijn, of alleen op de politiek gericht. Ik weet niet hoe u
er over denkt, maar ik vind het
censuur. Wikipedia en Van
Dale zijn het overigens met mij
eens. Ik weet niet of ik nou
vóór of tégen ben, maar ik wil u
toch graag informeren. Mochten mijn stukjes voortaan niet
meer in de Foekepot gepubliceerd worden, dan weet u in
ieder geval waar het aan ligt.
De Fietsenmaker

Krek tijd!
Minse, het is weer Krek tijd. Er mot
weer van alles bedacht worden en alle
creatieve breinen binnen de club maken weer overuren. De Dropping hebben we al gehad en daar heeft zich
ook menig creatief brein over gebogen. Al vonden sommigen dat je wel
heel goed moest lezen..., tja dat is
toch meestal met deze dingen. Een
Lancering mot er komme, een Foekepot, nog een Foekepot, een Pronkzitting en natuurlijk de Carnaval zelf met
een wagen veur d’n Optocht. ( misschien kumt er dit jaor wél een Krekrun...) En wat denk je van al die algemene en commissievergaderingen,
liedjes, sketches, decorstukken, grappen en grollen, oh god, we komme nu

al tied te kort! En dan begint het, waar
motte we beginnen en waar zullen we
het eens over hebben? “Want het is
zo rustig ien het durp”. De bakker
bakt, de slager slaagt en de groenteman, tja die is ok druk maar doet eigenlijk niks... Hoe doen de wethouders het? Ja die zien ok druk... zeggen
ze. Ze wonen nou wel moi op een
hupke dus kunnen ze bij de burgervader thuus vergaderen! Laurant gaat
volgens mij wel lekker. Vurrig jaor had
ie Henk’s rioolfoutje hersteld en hij
makt overal zo’n bietje geld van. Maldensteijn moet er aan geloven en zijn
eigen huis staat ook al te koop (voor
weinig...) Daar kunnen we wel een refreintje over maken denk ik! Wat zou

een mooie bestemming zijn voor deze
tent? Een hamburgerketen waar je
kunt blijven slapen, zwemmen en wijn
drinken of een groot fort met kannonen en een ophaalbrug voor bepaald
soort feesten. Ik voel een decor aankomen voor de Lancering... oh god,
misschien is ie wel de Nije! Misschien
één geluk; we hebben al eens een Erik
gehad. En zo wordt iedereen onder de
loep genomen, opgehemeld of dur de
schoerzak gehaald. Zo was er laatst
iemand die een feestje had.....nee lieve Krekkers, dat is weer een ander
verhaal....Blijf scherp en laat de spreuken en coupletjes maar komen!
Un Durpeling...

Mini’s

Krexecutie

Op 12 september leverde de Krexecutie
Verkoop al de eerste fantastische avond
van het seizoen op. Het Vereningsgebouw
gonst nog na van het gebulk, de opwinding en de sensatie. De veilingmeesters
Laurant vs Mengde:
zweetten en de veilingbieders boden tot
Ruilen?
nabij kooppunt. Uiteindelijk vlogen de 70
kavels er in razend tempo uit en leverden
Cees Verhoeven:
ze meer dan €7000 op!
Groot geworden door
Waarom iemand €360 over heeft om zijn
klein te blijven!
tuintje te laten schoeffelen door Robbie
Theunissen bleek later. De gelukkige winHele College in Overasselt:
naar riep: “Nou heb ik eindelijk een ambNu ‘t gemeentehuis nog!
tenaar voor me aan het werk!”
De tweede “duurste” kavel was een
Dick gestopt met geluid:
stoepje leggen door Johnny Jacobs
Ongehoord!
(€310 !) en dat bewijst maar weer dat gewoon eerlijk handwerk geweldig gewaarFief gestopt bij SVO:
deerd wordt. Niet moeilijk doen, gewoon
Instituut uut Instituut
handen uit de mouwen!
Alleen in de eerste van de drie sessies
Piet gestopt bij TO:
gingen nog twee kavels voor minder dan
Genoeg theater
gespeeld!

Sandra:
Eindelijk... Bram van Lin!

Dirigent Kuys gestopt
bij Heilig Zangkoor:
Guus gut naor huus…
Prins Louis stopt:
Mar nog lang
nie uutgeluld!
Krexecutie:
Geknipt voor grote knip

€10 weg. Daarna werden
10, 50 en zelfs 100 Euro
het startbedrag - een
waar gekkenhuis. Of
we dit volgende jaar
weer doen? Gezien
het succes lijkt dat
niet
verstandig.
Dus moeten we
weer iets nieuws
verzinnen.
Namens de vereniging bedanken
we nogmaals alle sponsors, vrijwilligers, draagkrachtige bieders,
gulle gevers, de artiesten, de veilingmeesters en het personeel van ‘t Verenigingsgebouw voor een mooi appeltje voor de dorst
voor de vereniging. Of zeg maar gerust een
hele kist vol.
Het Bestuur

Hier dan de Top-5 meest gewilde kavels:
1
2
3
4
5

Tuintje schoeffelen ........................... door Robbie Theunissen............. €360
Stoepje leggen ................................ door Johnny Jacobs.................... €310
Kunstwerk van KZMU’s scepter ...... door Theo Peters......................... €300
Rondje vliegen ................................. door Thijs Marijnissen.................. €280
Muziek op uw feestavond................ door DJ Job................................. €260
en Buffet voor 10 personen ............. door catering Hermanussen........ €260

Modderigste dropping ooit!

Op zondagmorgen 11 oktober heeft Hennie van Lin de vloer
in de ontmoetingsruimte drie keer moeten boenen.
Zo kreeg Krek Zo Mud Ut’s Obstacle Walk een dag na de
Dropping nogmaals betekenis. Twaalf groepen zochten
door het scannen van QR-codes de juiste route. Maar dan
moet je de QR-codes wel vinden! De groep van Norman,
Lukas en Jeroen maakt er een gewoonte van te
verdwalen en de Dropping niet uit te lopen.
Je vraagt je af waar ze hun IQ’s op zo’n avond
voor inzetten… Waren ze al met de Pronkzitting
bezig? Na de beklimming van de hoogste
skiberg in onze regio volgde een route vol
bospaadjes en zandweggetjes waar je als
kenner van het gebied nog nooit
geweest was. Dat gold ook voor
Roos en Jean-Pierre van Lin.
Degenen die de Dropping wel
uitliepen waren verheugd dat
ze na een zware beproeving
bij de eetpost van
Sandra, Marlieke en
Elles een heerlijk
eitje konden eten.
Na afloop in de

ontmoetingsruimte werd voor het eerst de originaliteitsprijs
uitgereikt aan de groep die de meest originele antwoorden
had. Vol ongeloof keek de groep van ‘vanDammenStolvanHaren’ toen Dick Klabbers en Marcel Theunissen de
originaliteitsprijs won. Gelukkig kregen ze kort
daarna de lach weer vol op hun gezicht toen ze
hoorden dat hun groep de winnaar
was van Krek’s Obstacle Walk.
En zo zijn de ‘vanDammenStolvanHaren’ de organisator van
Krek’s volgende Dropping. De
vrijstellingskaart om de Dropping
in 2016 niet te hoeven organiseren was niet in hun handen…
Organisatie

de vurzitter schrieft...

Beste Krekkers
en Krekkerinnen
Alvorens het vizier te richten op het nieuwe seizoen moeten we stilstaan bij het feit
dat 2015 een bewogen jaar was. Een jaar
van uitersten. Het verlies van Johan heeft
de vereniging diep geraakt. Zijn gemis is
zeer voelbaar en dat zal nog wel een tijd zo
blijven. Aan de andere kant was er ook fijn
nieuws. Twee diepgewortelde Krek-koppeltjes mochten de geboorte van hun eerste
kind vieren. Eerst kwam Vince van Joep
van Romy en toen kwam Bram van Rick
van Merel. En zo is het cirkeltje weer een
klein beetje rond.

met goedwerkende ‘QR-readers’ vonden
de groepen hun weg door onbekend terrein
rondom Alverna en Wijchen. Een vakkundig gebakken eitje tegen het eind voelde
dan ook lekker vertrouwd. Bedankt voor
weer een super-Dropping!

van lidmaatschapskaart (S.V.P. meebrengen). Introducékaarten zijn ook beschikbaar en vooraf te bestellen bij Romy Lieffering tel. 06-39 47 60 70. Deze kosten
€10,- voor volwassenen en €5,- voor jeugd
van 14 t/m 18 jr.

Onze website heeft een volledige makeover gekregen. Veel noeste arbeid is erin
gegaan en het ziet er weer fantastisch uit.
De moeite waard om even zelf te kijken!
Hier blijf je op de hoogte van wat er is
geweest en wat er komt: www.kzmu.nl
Uiteraard vind je daar kersverse programma!

En voor het laatste nieuws blijf je bij
op www.kzmu.nl, via facebook/kzmu of
twitter @KrekZoMotUt.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de
deur. Anders dan andere jaren is het eigenlijk al in september begonnen. De Krexecutie Verkoop was een onverwacht groot
succes. Al snel daarna volgde de Dropping,
dit jaar georganiseerd door een groep gelouterde Krekkers die al heel wat jaartjes
meedraaien. Dat ook zij voorop lopen in
het digitale tijdperk is nu wel duidelijk.
Tijdens de bijna papierloze dropping was
de mobiele telefoon essentieel en alleen

Allereerst kijken we uit naar de komende
Lancering van de nieuwe Prins. Zal Prins
Louis d’n Urste zonder slag of stoot het
veld ruimen? En wie zal de Raad nu weer
uit de hoed gaan toveren? Het gaat weer
een grote verrassing worden. We hopen
jullie graag te zien tijdens de Lancering op
zaterdag 14 november. De Ontmoeting is
open vanaf 19u30, de zaal een half uur later en het programma begint om 20u30.
De toegang voor leden is gratis op vertoon

Dan nog een laatste oproepje: Carnaval bij
Krek wordt ingevuld zodat zoveel mogelijk leden ervan genieten. Want KZMU is
er voor alle leden - de nieuwe generatie,
maar ook voor de oudere garde. Dus als je
een mening hebt, over komend jaar of in de
toekomst? Trek ons aan de jas. Of schuif
aan tijdens één van de vergaderingen. Je
bent van harte welkom!
Alaaf!
Namens het bestuur,
Jean-Pierre van Lin
Vurzitter

