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presenteer
d:

Prins TOtaloOs





Beste Zotte leeuwen en leeuwinnen, 
 
Na een jaar carnaval met Prins Rob en Roll gevierd te hebben, ben ik trots om 
het stokje over te nemen. Ik “TOtaal loOS”, prins van de Raad van Elf— van ICT 
tot ZZP, van boer tot provisionele ouwehoer— 
presenteer u met trots, mijn rechter enorm grote hand: 
 
Adjudant Dick Knock-out.  
 
Wij zullen er alles aan doen om er voor u weer een top jaar van te maken.  
Dit kunnen wij uiteraard niet zonder onze andere tien raadsleden.  
 
Mede namens de sponsors, vrijwilligers en leden kunnen we jullie weer een 
snoeihard carnavals jaar toewensen. Samen met mijn raadsleden en dans-
mariekes. Wij zullen er  “vol gas” tegenaan gaan , hopelijk gast u met ons mee! 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf, 
Prins TOtaal loOS  
 
 
Mijn raadsleden die er volgas voor gaan zijn : 
Adjudant    Dick ‘Knock-Out’   de Boer 
Frans   ‘Crash‘   van Egmond 
Arno   ‘Kick Start’   Matthijssen 
Arno   ‘Van de Velg’  van de Berg 
Rob   ‘Cross-Broek’  van den Broek 
Piet   ‘Body Protector’  Hilhorst 
Chris   ‘Motorcross’   van Steen 
Jordi   ‘Niergordel’   Lamers 
Jordy   ‘Lief Zijwieltje’  van der Ploeg 
Jan   ‘Wasbordje‘   Kutschruiter 
Jeroen  ‘Bokkie’   Paauw 
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ERE-GALERIJ 
GEZWAM ROND DE DAM 

 

Jaar Winnaar Alias 
2015 Cock Droog uit Emmeloord Joop Zoetemelk 
2014 Marco Nieuwenhuizen uit Kr’burg Jan de Groenteman 
2013 Hans Veenhuis uit Emmeloord Geintje Davids 
2012 Wietse Elsma uit Tollebeek Paparazzi Wijdbeens 
2011 Guus Loman uit Rutten Willem de Wegenbouwer 
2010 Rudy van Steenbergen uit Espel Taxi-Sixpack 
2009 Leo Giessen uit Nagele Robin Hood   
2008 Tom van Baars uit Bant Roestige Rinus 
2007 Guus Loman uit Rutten Bertus van Flip van Urk uit Urk  
2006 Paul v Steenbergen uit Espel Eddy the Eagle 
2005 Frans Vos uit Espel Imamie 
2004 Willem Remijnse uit Kr’burg Willem de Zwijger 
2003 geen Gezwam rond de Dam   
2002 Willem Remijnse uit Kr’burg Willem de Zwijger 
2001 Nico van Mierlo uit Lelystad Cornelus Postzak 
2000 Leo Giessen uit Nagele Postbode Zef 
1999 Ludo Leijten uit Tollebeek Huisman 
1998 Peter Dekkers uit Espel Piet Lekbak 
1997 Leo Giessen uit Nagele Bertus Hulzebosch 
1996 Leo Giessen uit Nagele Dokter van Leeuwen 
1995 Nico van Mierlo uit Lelystad Cornelus Postzak 
1994 Hans Veenhuis uit Emmeloord Hanske Kolder uut de Polder 
1993 Leo Giessen uit Nagele Toine de Mottoman 
1992 Willem Remijnse uit Kr’burg naam onbekend 

 
 



Andre de Boer 
tel. 06-22838241 

Koelhuis Combinatie Kraggenburg 

        
 

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 

 

Programma overzicht: 
 
DATUM  ACTIVITEIT    LOCATIE 
30 januari  Gezwam rond de Dam  Carnavalstent 

5 februari  Junior Buutreednen  ‘t Klokhuis 

5 februari  Jeugdactiviteit   Chez Marknesse 

6 februari   Groot Carnaval   Carnavalstent 

7 februari  Katerloop    HCR Van Saaze 

7 februari   Kindercarnaval   Carnavalstent 

9 februari   Seniorencarnaval   ‘t Klokhuis 

LIDMAATSCHAP: 
U kunt lid worden vanaf 16 jaar.  
U heeft dan gratis toegang tijdens  
Gezwam rond de Dam en Groot Carnaval. 
Het lidmaatschap kost € 10,-.  
    
Aanmelding via: info@zotteleeuwkes.nl  
of via één van de raadsleden  
tot 23 januari 2016 

Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s 
en agenda op onze website: WWW.ZOTTELEEUWKES.NL 

Volg ons via twitter 
@zotteleeuwkes en  

facebook.com/zotteleeuw 



  

 
 
 
 

 

  

  

 

 
 

EGGESTRAAT 37 

8308 AB NAGLE 

Van Campen VOF 
 

Neushoornweg 5 
 

Kraggenburg 

Waterkant 71 — Ens 

Mts Kreulen 
Mammouthweg 8 
8307 PW Ens 
 

06-53713525 

Klepelen van sloten 
Maaikorven 
Pootgoedsnijden 

Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 

Nog eenmaal een woord van (oud)-Prins Rob & Roll. 

De nu net gepresenteerde Prins TOtal loOS heeft een jaar VOL GAS aangekon-
digd. Een thema dat prima aansluit op een Rock & Rollend carnavals jaar. 

Nog voor de start van onze eigen activiteiten zijn we met de raad naar een 
fantastisch evenement in Heino geweest waar de neef van mijn adjudant, 
Prins was.  

Afgelopen jaar hebben we tijdens het Gezwam rond de Dam behalve van 6 
fantastische buuts voor het eerst kunnen genieten van de combinatie tussen 
de Menaemer Feintsjes en De Ûtlopers, wat een feest was dat! Tijdens het 
junior buutreednen heb ik mogen zien dat er bij de Kraggenburgse jeugd een 
hoop buut-talent rondloopt. Hopelijk mogen wij deze helden over een aantal 
jaar ook op het grote podium ontmoeten.  

In Chez hebben we weer een mooi onderonsje tussen de polderjeugd maar 
ook verschillende raden uit de polder mogen meemaken, waarbij ook andere 
Prinsen lieten zien wel van Rock & Roll te houden. Op Valentijnsdag hebben 
we er een mooi feest van mogen maken met vele bezoekers die hebben mo-
gen genieten van een mix van Rock & Roll en Carnavalsmuziek, uitgevoerd 
door twéé verschillende bands! Na een lange avond vol feest moest er ook 
worden bijgekomen tijdens de katerloop. 

Daarna konden we weer fris en fruitig verder bij het kindercarnaval waar we 
weer leuke spelletjes gespeeld hebben en heel veel polonaises hebben gelo-
pen. Daarna zijn we ‘s avonds nog naar Creil en Ens gegaan om bij verschillen-
de buurtraden op bezoek te gaan. Maandag na het opruimen van de tent heb-
ben we (bijna volgens traditie) genoten van de bingo in Espel, ‘s avonds was 
het wederom feest bij onze collega’s in Rutten. Dinsdag hebben we onze car-
navals festiviteiten mogen afsluiten met het altijd gezellige 55+ carnaval. 

Het was een prachtig ‘Rockend’ carnavals jaar! Ik wil graag alle bezoekers van 
de carnavalsfestiviteiten in 2015 bedanken voor komst, creativiteit en plezier. 
Voor dit jaar wens ik iedereen en bovenal Prins TOtal loOS een prachtig carna-
val in 2016!    

   Was getekend,     (oud) Prins Rob & Roll 



  
     

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

Bomenweg 7, Emmeloord, tel. 0527-612329 

Slump  
Catering & Events 

 
Het Rister 11 Bant 
0527-274327 

www.welkombijslump.nl 

Proclamatie  
 
Ik, Prins TOtaal loOS, bij de gratie van mijn adjudant Knock-Out en mijn overige 
rossende raadsleden, doorgaans voorzien van kennis, werklust en dorst, procla-
meer aan alle inwoners van dit prachtige Leeuwendorp Kraggenburg en de verre 
omstreken het volgende: 
 
Ten 1e  Dat we door alle sponsoren, leden en vrijwilligers hier weer staan, 
  en we zo er met zijn alle weer tegen aan kunnen gaan.  
Ten 2e  Dat als u niets wilt missen en alles wilt meemaken, u dan als laatste 
  dient af te haken.  
Ten 3e  Dat er met carnaval geen verschil zal zijn tussen rang en stand,  
  of  mensen met veel of weinig verstand.  
Ten 4e Als je dit weekend moe en weinig thuis bent geweest 
                        zijn wij tevreden, want dan heb je goed gefeest.  

Ten 5e  Probleem? Poar neem’n.  

Ten 6e  Dat we respect moeten hebben voor de mensen die met buutreden 
  in de ton springen, zodat ze er niet na 2 minuten weer uit klimmen.  
Ten 7e  Dat ik tijdens het carnavalsweekend geen tijd heb voor het redden 
  van mens en dier, maar mij zal toeleggen op het soldaat maken van 
  enkele fusten bier. 
Ten 8e  De dansmarietjes, die superleuke meiden,die ons ook dit jaar weer 
  met hun dansen zullen verblijden. 
Ten 9e  Dat wij het geluk hebben dat de junioren raad, ook dit jaar weer 
  naast ons staat.    
Ten 10e Dit jaar staan we met zijn allen weer vol gas voor het starthek, pas 
  op met dansen ga niet op je bek (Frans).   
Ten 11e Hopelijk is iedereen dit jaar volledig in zijn sas, want we gaan dit jaar 
  VOL GAS! 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf, 
Prins TOtaal loOS 



 
 

www.klaaseissens.nl 

Voor al uw constructie, onderhoud en reparatie 
Schokkeringweg 4-I , Nagele 

  

 
 

  
 
 
 

 

 
 

  

Hee hallo, 

Wij zijn de dansmariekes van de Zotte Leeuwkes. We geven jullie een                   
klein kijkje achter de schermen. Paar maanden voor carnaval beginnen                   
we met het bij elkaar zoeken van de liedjes voor de mix, dat is meestal                  
met 2 keer bij elkaar komen     geregeld waardoor we het in elkaar                         
kunnen zetten. Ook proberen we elk jaar een stuk van een liedje toe te               
voegen wat de prins leuk vindt. Daarna zijn we wekelijks bij elkaar om                    
het dansje gezamenlijk in elkaar te zetten! Vorig jaar is Esther  gestopt                    
na 5 jaar bij de dansmariekes gezeten te hebben. Daarom zijn we dit jaar                 
met 5 meiden.  

We  beleven, horen en zien alles! 

We gaan er dit jaar weer een groot feest van maken en VOL GAS er tegenaan! 

Liefs,  

De dansdansmariekes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esther  Iris       Thirsa   Liset        Lian Marieke 



Zwartemeerpad 20 
8317 PG Kraggenburg 

Tel: (0527) 25 34 91 
Mob: 06-29 51 46 32 

Baan 31 - 8307 AS - Ens 
www.pbsoundentv.nl 

MATTHIJSSEN CONSTRUCTIES 
KRAGGENBURG TEL. 06-12071601  

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Loonbedrijf L. van Benthem  v.o.f. 
Ettenlandseweg22 
8316 RP Marknesse 

    
   Beste allemaal,  
 

  Het is weer tijd voor Carnaval! 

De Zotte Leeuwkes is een groep zotten bij elkaar, die met veel creativiteit en 
plezier, het sociale leven in het dorp en daarbuiten op een hoger peil wil     
brengen. Een groep waar iedereen graag bij wil horen of deel van uit maken; 
van jong tot oud, van arm tot rijk, wel of niet gelovig. Een ieder beleeft Car-
naval op zijn eigen manier.  

Soms denk je misschien wel eens, waar zijn die Zotten toch mee bezig?  

Het hele jaar zijn ze er mee bezig om weer een succesvol Gezwam rond de   
Dam en een geslaagd Carnaval te organiseren. Vele vergaderingen zijn daar-
voor nodig, met de gehele raad of commissies. Sponsoren en leden werven, 
want hun inbreng is nodig om dit alles te realiseren. Dit boekje maken, een 
PR-campagne opzetten, tent opbouwen, dansje instuderen, liedje schrijven,   
zwammers benaderen, bands regelen en nog veel meer dingen achter de  
schermen! 

De Zotte Leeuwkes zijn er weer klaar voor. Na een jaar hard werken kan     
het Gezwam en Carnaval weer beginnen. Ik wens Prins TOtaal LoOS,           
zijn adjudant, de Raad van Elf, de dansmariekes, de schaduwraad, de vele 
vrijwilligers en verder iedereen een goed Carnaval! 

  

   Alaaf, 

   

  Voorzitter  Harold van Beekhuizen  



  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

 

Agnes Tijsma - Voorstraat 2 - Kraggenburg 
06-12687707 - a.tijsma@atfinance.nl 

KRAGGENBURG  
06-10944737 

Jongeren van toen  

50+ Carnaval 
 

Datum:  Dinsdag 9 februari 2016 
 Lokatie:  ’t Klokhuis 
  
Tijd:   14.00 – 17.00 uur 
Entree:   Leden: Gratis 
    Overige bezoekers: €2,00 

 (inclusief koffie, plak cake, borrelnootjes, 1 consumptie en het   
 traditionele haringhappen) 

 

 Een middag TOtaal grandiOOS plezier: 
 
 -Waanzinnige live-act van onze eigen Golden Oldies! 
  
 -Met een door u zelf samengestelde Top 5 van Gouwe  
 Ouwe –carnavalskrakers. 
 
 -Een optreden van onze dansmariekes! 
 
 -Een bezoek van onze jeugdraad 
 
 -En zoals u van ons gewend bent en TOtaal  
 grandioOSe bingo! 
 
 -De prijs voor de mooist verklede van toen 
  
 -En niet te vergeten…  het traditionele haringhappen! 



        
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

Even voorstellen…  de vrouw van de prins!! 

 

Ik ben Suzanne Scholtens, de prinses van prins TOtaal loOS. 

Ik kom uit Luttelgeest en ben 24 jaar oud. Ik ben op dit moment vol gas aan   
het studeren, ik doe de Master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit      
Groningen. Als het goed is ben ik komende zomer afgestudeerd.  

In Luttelgeest wordt er geen carnaval gevierd, ik laat me daarom dit jaar bij de 
Zotte Leeuwkes verrassen.  

Ik heb er zin in!  

Toepasselijk bij het thema en de prins, ga ik op deze foto VOL GAS! 



Dit volgende zwammer dingen mee om de titel Flevozwammer 2016. 
 

Cock Droog    Emmeloord  (titelverdediger) 
Gommert Lindenbergh  Emmeloord 
Hans Veenhuis   Emmeloord 
Sietse Broekema   Ens 
Johan Koomen   Ens     (debutant) 
Jaap Veldhuis    Kraggenburg  (debutant) 
Johnbert Dijker   Kraggenburg  (debutant) 

 
 
Dit alles onder begeleiding van blaaskapellen: 
 
        De Menaemer Feintsjes & De Utloper. 

Broezend 
KINDERCARNVAL 

  

 Datum:  Zondag 7 februari 2016 
 Lokatie:  Hol der Zotte Welpen  
     “ HCR Van Saaze “   
 Tijd:   14.00 – 17.00 uur 
 Entree:  Leden + kinderen van leden GRATIS 
     Kinderen van de basisschool € 1,00 
     Ouderen € 2,00 
  

Muziek:  ZOTTE WELPEN DRIVE-INN SHOW 

     
Tijdens de middag  wordt de Kinder-Raad van Elf aan u voorge-
steld. Prins TOtal loOS reikt ook dit jaar weer een prijs uit voor 
het mooist verklede kind. Er is ook een prijs voor de mooiste 
kleurplaat.(zie achterin het boekje).  

 

CARNAVALSBUFFET 
bij HCR van Saaze 
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■Ploegstraat 4 ■ 8308 AA Nagele (NL)  
■ Tel: (+31) 527-652500  
■ Fax:(+31) 527-652916 ■ www.samon.nl   

 

  
 
 

 

 
 
 

 

  

Akkerbouwbedrijf  
Mts Barendregt 

 
 

Tel. 0527-252485 

 
 

 
Teelt en verkoop van kool, 

wortelen en tafelaardappelen  

Zuiderringweg 13 II 
8317 RA Kraggenburg 
tel. 0527 – 252556  

 Annie en Leo’s Buurtsuper 
 

 Voorstraat 34 
 8317 AH Kraggenburg 
 tel. 0527-252110 

0527-258087 
www.cafecafetariathoekje.nl 

Uiterdijkenweg 30 Luttelgeest 
Tel 0527-202866  

 

 

HET GEZWAM ROND DE DAM 
  

Datum:   Zaterdag 30 januari 2016 
Locatie:   Hol der Zotte Leeuwkes  
   “HCR van Saaze” 
Tijd:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Entree:  Leden GRATIS 
   < 16 jaar  €7,50  
   16 jaar en ouder €12,50   

  

 
 

 
  

 

 

Dit jaar wordt alweer voor de 24e keer het Gezwam rond de Dam geor-
ganiseerd. Het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste carnavalsevene-
ment in Flevoland. Ook dit jaar zullen de zwammers u een avond lang 
vermaken met ondersteuning van de twee beste blaaskapellen die  
Nederland telt: 

Dit volgende zwammer dingen mee om de titel Flevozwammer 2016. 
 

Cock Droog    Emmeloord  (titelverdediger) 
Gommert Lindenbergh  Emmeloord 
Hans Veenhuis   Emmeloord 
Sietse Broekema   Ens 
Johan Koomen   Ens     (debutant) 
Jaap Veldhuis    Kraggenburg  (debutant) 
Johnbert Dijker   Kraggenburg  (debutant) 

 
 
Dit alles onder begeleiding van blaaskapellen: 
 
        De Menaemer Feintsjes & De Utloper. 

http://www.samon.nl
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KATERLOOP 
  
 

 Datum:  7 februari 2016 
 Locatie:  HCR Van Saaze 
  Tijd:   10.30 uur  
 Kosten:  € 7,50 
 
  
 Geen beter medicijn tegen een kater dan een frisse loop in de 
 mooie omgeving van Kraggenburg! Ook als niet-fervent  
 carnavalvierder bent u natuurlijk welkom voor een stevige  
 wandeling. 
 
 Aansluitend kunt u aan tafel schuiven voor een heerlijk  
 uitgebreide lunch, bestaande uit: 

- Kop soep 
 

- Verschillende soorten verse 
(warme) broodjes 

 
- Melk, jus d’orange,  thee en koffie 

 
- Verschillende soorten kaas 

en vleeswaren 
 

- Gebakken eieren met spek 
 

- Yoghurt en kwark 



  

  
 
 
 

 

  

  

 
M&P Peen  

 Kraggenburg  

Hallo Leeuwen en leeuwinnen,   

Hier een woordje van een afgetreden raadslid. Na een paar jaartjes gediend te 
mogen hebben in de raad van elf, zit ik nu op de bank deze tekst te schrijven,   
dat is echt mijn ding!!!! 

Terug kijkend op negen jaar carnaval en drie dochters veder: 

Ik weet het nog goed... Bert vroeg me voor de raad. Heb ik wel wat met carna-
val dacht ik. Bert zei: ‘Gezellig man, beetje biertje drinken.. Stelt niets voor’.     
Zo gezegd, zo gedaan. 

Het was inderdaad  een gezellig clubje volk bij mekaar. En zo raak je met het 
carnavalsvirus besmet. 

Verenigingsleven? Ik had er geen kaas van gegeten, maar de wijsheid komt dan 
toch met de jaren. En dan komt toch dat jaar dat je prins mag zijn!!! Die eerste 
keer voor publiek, wat verschrikkelijk… Met microfoon was gewoon                
afzien, maar een week later eet je dat ding bijna op. En ja het is bijna weer zo-
ver;dan mogen we weer. 

Maar eerst even op warmen met Gezwam rond de Dam! Dit is trouwens ook 
een evenement waar je een kik van krijgt om daar aan mee te mogen werken. 
Iets wat ondertussen door de hele polder  gedragen wordt. 

En het zal met carnaval wel een mooie Losse boel worden met onze nieuwe 
prins TOtaal LoOS. Denk dat we nog wel een paar keer gaan Høken met Toos! 
Het blijft toch een dorps jongen met boerenbloed (heeft hij van zijn vader). 
Hebben jullie die handen van zijn adjudant al eens goed bekeken? Moet je eens 
doen lijkt wel schuurpapier (arme koeien), maar die Dick kan piano spelen…
nooit gedacht! 

Maar ja mijn pen is bijna leeg ,dus ga er mee kappen. Ik heb er van genoten en 
voor geen goud willen missen,maar er is een tiet van komen en er is een tiet 
van gaan... en die tiet is nu gekomen. 

Ik wens een iedereen een goed Carnaval.  

Ik heb er zin in. 

Groeten Marcel van de k te k            KARREMAAR 
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Om ze te houden,     
moet je van ze houden... 

Mts. Van Vilsteren 
Kraggenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Zaterdag 6 februari 2016 
Locatie:   Hol der Zotte Leeuwkes  

   “HCR van Saaze” 
Tijd:   20.30 uur  
Entree:  Leden GRATIS 

   16 jaar en ouder € 7,50 
   Onder de 16 jaar € 5,00 

  
 Dit jaar met optreden van 2 bands:  

   

Dit jaar gaan we “VOL GAS” met: 

 

‘N KEER WAT ANDERS 
EN 

5 DAYS OFFLINE 
Gegarandeerd een avond vol 

Feest, Rock en Carnavals Muziek   
 

SPETTENRD OPTREDEN VAN ONZE DANSMARIEKES 



Basalt 2, Kraggenburg 
tel. 0527-252330 
 

Kijk onze bedrijfsfilm op: 
www.lamers-rioolreiniging.nl 

Hertenweg 12 
8317 PN  Kraggenburg 

0527-252550 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

Klaver Koeling 
Zwartemeerweg 56 
8317 PD  
Kraggenburg 
Tel. 252640 

JUNIOR  
BUUTREEDNEN 

 

  
  

 Datum:   Vrijdag 5 februari 2016 
 Locatie:  ‘t Klokhuis 
 
 Tijd:  13.30 tot 14.30 uur 
    (Zaal open vanaf 13.00 uur) 
 Kosten:  Basisschoolkinderen + leden GRATIS 
    Overige: € 1,- 
 
  
 
 
 
Dit jaar gaan de kinderen van basisschool de ton weer trotseren. In 
samenwerking met andere leerlingen verzorgen zij een complete 
buut.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tonpraoters te aanschou-
wen in ’t Klokhuis. Nodig daarom al je familieleden, vrienden en ken-
nissen uit voor deze gezellige middag! 
 
 

 

DAT WILT U NIET MISSEN!! 

 



  

 
 
 
 

 

  

  

Cintegro BV 
Waterkant 19, 8307 AB ENS 
T 0527-251512 / 619695 
F 0527- 253060 

 

JEUGD ACTIVITEIT 
 

Kom op: Vol Gas naar 
Stappers van Strax  
in carnavalssfeer 

 

Datum:  Vrijdag 5 februari 2016 
 Lokatie:  Chez Marknesse 
 
 Tijd:   vanaf 20.30 — 01.00 uur  
  Kosten:  € 2,00  *** 
 Leeftijd:  12 t/m 16 jaar 
 
 Evenals voorgaande jaren organiseren we in samenwerking 
 met de CV Vloertrappers (Espel) en CV De Droogpieren                    
 (Emmeloord) in Chez Marknesse. 
 
 We verzamelen om 20.00 uur bij Van Saaze,  waarna we met   
 volle snelheid gezamenlijk naar Chez gaan met de bus. 
 
 Voor de mooist verklede binnen de gehele groep is er een f 
   fantastische prijs te winnen. 
 
 Om 01.00 uur vertrekken we weer naar ons Leeuwendorp . 
 
 Kom je verkleed, dan maak je dus kans op een  
 FAN-TAS-TISCHE prijs en je betaalt slechts 2 euro entree!!   
 
 *** (Alleen voor jeugd uit Kraggenburg 
          Niet verkleed is 6 euro entree)  
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