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BESTE BEWONERS VAN HET DUINKNIJNENRIJK
Het is februari en volgens de kalender 
staat de carnaval voor de deur.  Helaas 
is deze anders ingevuld dit jaar en 
hebben de Duinknijnen geen nieuwe 
Prins kunnen kiezen. We gaan ook dit 
jaar niet genieten van de grootse op-
tocht die door ons mooie Zilkse rijdt.  
Vorig jaar gooide de storm roet in het 
eten. Dit jaar is het iets dat wij eigen-
lijk veel liever als een lekker Corona 
biertje zien.  Wanneer we met ze allen 
gezond blijven, kijken wij als Duinknij-
nen er naar uit om volgend jaar met 
een ieder weer een fantastisch carna-
val te vieren. Zoals een ieder van ons 

gewend is laten wij ons namelijk niet 
zo maar vangen. Ook dit jaar doen 
wij dit dus niet. Onze feesten kunnen 
helaas niet door gaan, dus ook geen 
Varia met het volledige feestprogram-
ma en ook geen Proclamatie van de 
nieuwe Prins, maar wel een leuke en 
interactieve Duinknijnen Courant. Dit 
om De Zilk toch het carnavals gevoel 
te geven en hiermee op een interac-
tieve manier terug te kijken en lol te 
beleven aan de vele mooie momenten 
die wij met ze allen gehad hebben. 
De Duinknijnen Courant is gemaakt 
voor jong tot oud en als Duinknijnen 

hopen wij dan ook dat een ieder hier 
veel plezier aan beleeft. Net zo veel 
plezier dan aan de Varia’s die Martin 
Zethof jarenlang voor ons in elkaar 
gezet heeft. Martin heeft besloten 
het stokje over te dragen. Wij zijn blij 
dat wij binnen onze Raad van Elf in 
de persoon van Chris van der Kooij 
iemand hebben die deze Courant in 
elkaar wist te zetten. Met heel veel 
dank aan Martin heten wij Chris dan 
ook van harte welkom. 
Hang de vlag op en versier het huis !! 
Met deze Courant willen wij een 
ieder toch het carnavals gevoel geven. 

Met ze allen kunnen wij dit gevoel 
versterken. Hang dus allemaal van 
12 tm 16 februari gewoon de Duin-
knijnen vlag op en versier het huis in 
carnavalssfeer. Op deze manier maken 
wij het zoals altijd gewoon gezellig in 
ons mooie dorp. Uiteraard zullen wij 
dit belonen met een taart. Eén voor 
de vlaggers en één voor het mooiste 
huis. 

Met carnavaleske groet, 
De pr-commissie.   

SJONNIE & ANITA
Wat een grandioos carnavalsseizoen 
hebben wij achter de rug. Mede 
dankzij de Zilkers hebben wij een jaar 
gehad, dat wij nooit zullen vergeten. 
De Shag Sparrows zullen ons nog 
zeker lang bijblijven.
Ook de soepel dansende Mo & Ho 
zullen wij nooit vergeten. Prinses Anita 
heeft er nog steeds mooie dromen 
over. Helaas mochten wij door het 
slechte weer geen optocht meema-
ken, maar door de flexibiliteit van 
de vereniging hebben wij alsnog een 
geweldige middag en avond mogen 
meemaken. Wij willen onze bouwers, 
bedenkers en ontwerpers van onze 
geweldige optochtwagen, super 
bedanken voor hun inzet en harde 
werken. Onze dochters als reserve 
Prinsessen, zijn precies ingesprongen 
wanneer dit nodig was. Wij zijn dus 
ook super trots op onze dames. 
Uiteraard waren de dansen van de 
dansmariekes een grote toevoeging 
aan de feestavonden. Helaas moesten 
wij ook afscheid nemen van de Stro-

pers en we hopen dat we dit op een 
mooie manier hebben kunnen doen. 
Wat wij zeker niet zullen vergeten, is 
de steun en hulp van onze geweldige 
adjudanten. Zonder hun hulp, infor-
matie, kennis en inspiratie hadden wij 
nooit zo’n mooi seizoen kunnen heb-
ben. Wij kunnen heel lang en heel veel 
dingen benoemen van ons jaar, maar 
daarvoor komen wij pagina’s te kort.
En nu !!!! Covid… Corona.. Lock-
down… avondklok.. geen carnaval.. 
geen feesten… geen gezelligheid met 
de Duinknijnen.. geen nieuwe Prins. 
Het zal een saai 2021 worden. Echter 
achter de schermen zijn de Duin-
knijnen uiteraard druk bezig om zich 
voor te bereiden op een gigantische 
comeback in 2022. In 2022 gaan we 
weer feesten als vanouds en hopen 
wij dat iedereen weer volop komt 
carnavallen in de Duinpan. Wij laten 
ons niet kisten door een virus. Wij 
zullen dit virus verslaan. Wanneer 
wij dit virus hebben verslagen, zullen 
we er met zijn allen een grandioos 

carnavalsseizoen van gaan maken. We 
zullen dan het nieuwe prinsenpaar 
in 2022 laten zien, hoe groots wij als 
Zilkers een feest kunnen maken.  Aan 
de Duinknijnen zal het niet liggen. Wij 
krijgen nu een extra jaar de tijd om 
de feestavonden goed in te vullen. Wij 
kunnen u beloven dat we dan weer 
helemaal los gaan.

Dan gaan we weer echt KNALLUH 
ALS EEN MALLUH.

Blijf gezond,
prins Sjonnie & prinses Anita,
prinsenpaar der Duinknijnen.
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11 JAAR GELEDEN

Eens kijken of uw geheugen nog goed is. Zoek de juiste Prins bij de Prinses  
en er ontstaat een woord. Dat woord kunt u voor 17 februari mailen naar 
senaat@duinknijnen.nl of bij Nick Bakker, Helmpad 10, De Zilk, in de bus doen. 
Uiteraard met uw naam en adres erbij. Onder alle goede inzendingen wordt 
een taart verloot. Veel puzzelplezier!!!
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Naam:

Adres:
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DE PUZZEL VAN DE 
PRINSENPAREN

BESTE CARNAVALSVIERDERS VAN 
DE DUINKNIJNEN, JONG EN OUD
Wat worden wij als “Duinknijnen” uit 
de bollenstreek en ver daar buiten  
beperkt in onze sociale contacten. 
Het heerlijk feestvieren tijdens het 
carnavalsweekend met vrienden, 
vriendinnen, familie, buren en  
kennissen is dit jaar niet.

Maar er komt een tijd dat wij weer 
met z’n allen uitbundig uit ons dak 
kunnen gaan. De Duinknijnen zijn nog 
springlevend, al lijkt dat van niet. Ik 
spreek namens de senaat der Duin-
knijnen. We kijken halsreikend uit naar 
de mogelijkheid om weer bij elkaar 
te komen en plannen te maken voor 
de eerst komende carnavalsviering. 
Als alles in Nederland volgens plan 
verloopt en ’n ieder zich houdt aan 
de maatregels, dan kunnen we me-
dio september, samen met de hele 
vereniging de Duinknijnen, ons 
gaan voorbereiden voor het volgend 
carnavalsseizoen in De Zilk. In dat 
nieuwe seizoen worden er een aantal 
raadsleden, na vele jaren met hart en 
ziel hun bijdrage te hebben geleverd 

aan de vereniging, toegevoegd aan de 
senaat der Duinknijnen.

Dat betekent ook dat er ruimte is 
voor nieuwe mensen die enthousiast 
zijn om onze vereniging te komen 
versterken met nieuwe ideeën en  
handige handjes.
Ik hoop dat er aan mijn persoonlijke 
oproep gevolg wordt gegeven. Ik ben 
sinds 1983 lid geworden van deze 
fantastische groep en ik heb er tot nu 
toe nog steeds heel veel plezier in.

Met carnavaleske groet alaaf,
de voorzitter der senaat der  
Duinknijnen, Henk van Steijn.

In dit bizarre en rare jaar, waarover ik 
niet te veel wil zeggen, kwam bij mij 
ineens een verzoek voorbij of ik als 
ex-prins der Duinknijnen een stukje 
wilde schrijven over mijn ervaringen 
destijds.
Elf jaar geleden alweer Dan denk ik, 
jeetje wat vliegen de jaren voorbij 
en wat kwam dit verzoek voor mij 
onverwachts!!!
Op een avond stond een zogeheten 
lobby-commissie bij Marijk en mij op 
de stoep met het verzoek of wij dat 
jaar het Duinknijnenrijk voor wilden 
gaan als hun nieuwe prinsenpaar.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat was me 
nogal wat… Ik had helemaal NIETS 
met carnaval!!! 
Ja, ik had er wel mee te maken, omdat 
Marijk altijd met een stel vrienden de 

hort op ging en ik dan heerlijk het rijk 
allen had. Ik weet ook dat zij weleens 
zei…nou zoeken jullie een Prins voor 
mij, dan word ik Prinses… En ja daar 
waren ze.
Ik was verrast dat je als buitenstaan-
der ook tot Prins gekozen kon  
worden. Maar toen ik Marijk haar  
pretoogjes zag, ( en van John en Wil), 
kon ik niets anders zeggen dan vol-
mondig…..OKE, WE GAAN ERVOOR!!!!
Het hele carnavals gebeuren was 
voor mij blanco, maar wat hebben wij 
genoten. Vanaf het moment dat wij als 
kersvers prinsenpaar kennis maakte 
met de gehele Raad tot aan het Knijn-
verbranden toe!!!
Het is moeilijk te omschrijven wat je 
in zo’n jaar meemaakt. Carnavalsmis, 
optocht, Prinsenbal, ziekenbezoek, 

gastverenigingen enz.  En nog veel 
meer bijzondere dingen.
Één ding is mij wel duidelijk gewor-
den dat jaar. Hoe je op handen wordt 
gedragen door de vereniging. Gezin 
en familie, de Stropers, de buren uit 
de straat!!!
Niets was te gek om voor ons wat 
te doen. En dat heeft een ieder op 
zijn manier dan ook voor ons gedaan 
waar bij Marijk de nodige traantjes 
gevloeid hebben. Zo fantastisch was 
ALLES.

Ook hebben wij een hele goede band 
overgehouden met onze gastver-
enigingen, Kaninefaaten, Keiebijters, 
Noortukkers enz.
Al met al, wil ik alleen nog maar zeg-
gen dat wij van onze beslissing 11 jaar 

geleden tot op de dag van vandaag 
nog geen minuut spijt heb gehad.
Ik ben nu al 11 jaar lid van de Duin-
knijnen vereniging en hoop dat ook 
nog wel even te blijven in welke vorm 
dan ook.
Volgend jaar als alles weer normaal is, 
pakken wij hopelijk de draad weer op 
met z’n ALLEN. Want wat wij  
mee mochten maken in ons jaar,  
gunnen wij een ieder.
Ik sluit af met de woorden…
Geniet van elk klein geluksmoment  
in je dagelijkse leven…deze zijn zo 
waardevol!

Alaaf, prins Frank & prinses Rijk, 
(42e prins der Duinknijnen). 

OUD 

AMERIKAANS 

PRESIDENT: 

CORONALD REAGAN
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Behoor jij tot de jeugdige carnavalvierders en kan jij heel goed kleuren?  
Kleur dan de bovenstaande mooie tekening en lever hem in voor woensdag  
17 februari bij bakkerij Pompe. Zaterdag 20 februari worden dan de drie  
mooiste tekeningen bekend gemaakt bij de bakkerij en daar kan je ook je prijs 
ophalen. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd in te vullen.  Veel kleurplezier!!!!

Deze tekening en de prijsjes worden mede mogelijk gemaakt  
door bakkerij Pompe.
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Het is nu wel weer eens tijd voor een 
lichtpuntje of een klein verzetje in 
deze lastige tijd.
Vorig jaar geen puzzelrit en geen  
optocht. Dit jaar, zoals jullie weten, al 
helemaal geen carnaval. Ook niet in 
het Duinknijnen-rijk.

Maar dit betekent niet dat wij dan bij 
de pakken neer gaan zitten. In tegen-
deel. De Duinknijnen zijn volop aan 
het brainstormen, hoe we deze  
periode toch nog iets leuks kunnen 
organiseren. En…. dat is gelukt!
Net zoals we met de puzzelrit gedaan 
hebben, organiseren wij nu een digitale 
pubquiz. Hoe leuk is dat. Niks geen 
avondklok, gewoon thuis met een  
lekker biertje of wijntje erbij, knabbel-
tjes op schoot en niet hoeven rijden. 
Haha wij zeggen, doen!

Hou daarom allemaal onze website 
goed in de gaten. Binnenkort worden 
jullie verder geïnformeerd!

Namens ons allemaal, Stay Safe!

PQC (PubQuiz Commissie, we verzinnen 
ze waar je bijstaat).

CORONALAAAFFF!!!
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De carnavalskraker van dit jaar zing je niet mee, maar los je op!!  Voor de 
echte carnaval kenners of een ieder die graag zijn of haar kennis van het Zilkse 
carnaval wil testen, hebben wij de volgende te gekke uitdaging neergezet: Kijk 
of je een echte Duinknijn bent of bijna kan worden. Los onderstaande woord-
zoeker op door de antwoorden op de volgende vragen weg te strepen.  
 
Vragen woordzoeker: 
1:Wat heeft de Prins op zijn hoofd. 2: Bekend van de Stropers en de Varia. 
3: Eindigt carnaval mee. 4: Toen de gulden verdween. 5: Wagenbouwer.  
6: Motorprins. 7: Hier is carnaval voor de kleinste. 8: Maak je voor de  
maandagmiddag. 9: Kwam op de Duitse avond. 10: Als eerste na het vaandel.  
11: Satirische avond bij de Kaninefaaten. 12: Past op het geld. 13: Organiseren 
het jeugdcarnaval. 14: Nog steeds Prins. 15: Feestlocatie. 16: Schreef “Ons 
Dorpje De Zilk”. 17: Bekende carnavalsstad.  18: Heeft niet iedereen  
19: Heel veel ervaring.  20: Prins wordt bekend gemaakt in ..   
21: Jarenlang veel gezien op zondag. 22: Je moet er 11 langs.   
23: Alleen voor de Prins. 24: Millennium Prinses.25: Meest zuidelijk in  
de gemeente. 26: Gevolg van de Prins.  27: Prins met toekomst.  
28: Niet alleen voor de Prins. 29: Onze toekomst.  
30: Veel carnavalsvrienden in …. 31: Carnaval begint met speciale … .  
32: Maanden lang hard aan het werk. 33: Waar De Zilk jarenlang trots op was.  
34: Valt niet altijd mee maar berengezellig. 35: Tweede prinsessennaam.  
36: Hier kwam je met de laatste puzzelrit. 37: 2x in de Raad van Elf.  
38: Steun en toeverlaat van het prinsenpaar.               

Maak je graag de woordzoeker zoals je een woordzoeker maakt, zoek dan de 
woorden op die hieronder staan. Streep deze door en haal uit de overgebleven 
letters je antwoord.
 
Oeteldonk – Raadvanelf – Veren -  Duinpan – Sjonnie – Mooistehoedje – 
Zethof – Geinknijnen – Kawasaki – Saxima – Fred -Tonnenprossen –  
Mechanicus – Dwergknijnen – Penningbewaarder – Steek – Fruhshoppen –  
Adjudant - Denniechristian – Future – Knijnverbranden – Venetie –  
Kroegentocht – Wagenbouw – Cape – Jeugdcommissie – Eurojan –  
Palmboom – Nicokoomen –  Dansgarde – Senaat – November – Lederhose – 
Scepter – Noortukkers – Kokkerhout – Kerkmis – Jubilea  

Wanneer je de overgebleven letters hebt ingevuld, krijg je daar een zin.  
Onder de goede inzendingen wordt een taart of kratje bier verloot.

Stuur onderstaande informatie op voor 17 februari naar  
varia@duinknijnen.nl of lever onderstaande strook in voor 17 februari  
bij Nick Bakker, Helmpad 10, De Zilk. Zaterdag 20 februari worden de  
winnaars bekend gemaakt en krijgen ze hun prijs thuis gebracht. 

CARNAVALSKRAKER

&

Naam:

Adres:

Leeftijd:

O  Taart

O  Kratje bier

Oplossing

Carnavalsseizoen 2020-2021 zou  
geweldig worden. De dansmariekes 
die afscheid van ons zouden nemen 
kwamen op de maandagavond,  
Disco Fever, met het nieuws dat zij als 
verrassing bijna allemaal nog een jaar 
zouden blijven. Met een groep van 11 
dansmariekes zijn wij in september 
gewoon begonnen met trainen. Samen 
met Anne van der Meer, Tessa Meiland, 
Jolien Kortekaas, Alicja Zimoch, Tara 
Huizer, Luna Zonneveld, Danique Smit 
en vier nieuwe dansmariekes: Fleur 
Vermeulen, Anouk Houwdijk,  
Jill Kleverlaan en Fenne de Groot,  
hadden we veel zin in het nieuwe  
seizoen. Maar helaas is alles even 
anders dit jaar, zo ook voor onze  
senioren dansgarde.

Geen trainingen meer, geen dansjes, 
geen pakjes passen, geen panty’s  
kapot maken, geen yell, geen knotjes in, 
geen haarlak in je mond tijdens het 

opmaken, geen selfies met elkaar, geen 
henkies, geen glitters, geen gezonde 
zenuwen voor ieder optreden, geen 
McDonalds tijdens de 5x11+middag, 
geen allerlaatste showdans tijdens de 
Disco Fever avond samen met Mike 
Bakker (is ritueel). Zo kunnen wij nog 
wel even door gaan. 

Wij (Lizz Bakker, Marise Bartels, 
Yulli Geerlings en Maxine van Berkel) 
zijn als leiding mega trots op onze 
dansmariekes en kijken ondanks alles 
met heel veel zin uit naar het moment 
dat de dansmariekes weer kunnen 
knallen op het podium. Wellicht zijn er 
dan wel twee potentiële mini dansma-
riekjes in ons midden, want onze 
beide trainers, Lizz en Marise, zijn 
zwanger!!! 
Wij wensen iedereen veel gezondheid 
toe en hopen u snel weer onze  
dansen te showen!

 Vind jij het leuk om te dansen in een 
groep met leuke meiden? Stuur een 
mail naar dms@duinknijnen.nl of 
neem een kijkje op onze Facebook of 
Instagram.

LIEVE CARNAVALVIERDERS

BEKENDE  VOETBALLER: CRISTIANO  CORONALDO

MEXICAANS GERECHT: TACARONA

ZEG MONDKAPJE 

WAAR GA JE HENE? 

ZO ALLEEN, ZO  

ALLEEN


