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Szoepstengelsbutton alleen voor leden, die contributie 2020 hebben betaald!!
Voor diegene die de kontributie 2020 nog niet hebben voldaan: Doe dit zo spoedig mogelijk, liefst via 
de bank, nr: NL57Rabo0363811109. Wil je een tikkie is dat natuurlijk ook te regelen! ;)

Carnaval 2020:

Zaterdag 22 febr
Zondag 23 febr
Maandag 24 febr
Dinsdag 25 febr

Programma:

Zaterdag: Johny and 
The Heroes
Zondag: The 
Seventies
Maandagmiddag: 
Kroegentocht
Maandagavond: Filthy 
Treasure  
Dinsdagmiddag: 
Dragrace!

Laat maar lopen!
Zaterdag avond 1 februari, 
Na een gezellig quiz over wie 
feitelijk het meeste glans op 
de köttel had was het be-
kend!

Prinsz Mathijs den 
Eerste zal over de 
Szoepstengels 
regeren in 2020!

BELANGRIJK NIEUWS!

Prinsz Szoepstengels 2020:

KRENTJENBUUT

Dit jaar is er weer boerenkool na de kroegentocht, maar ook beginnen we de kroegentocht met 
een lekker ontbijtje. Het ontbijt krijg je van de vereniging, alleen de boerenkool is voor eigen kos-
ten. De kosten voor de boerenkool zijn slechts € 11,50,-. Dit mag overgemaakt worden naar 
NL57RABO0 36 38 11 109.

Graag willen wij jullie vragen voor zowel het ontbijt als boerenkool op te geven. WhatsApp boe-
renkool aan naar Mathijs in de groepsapp of 06 41 72 46 15. Dit graag voor 16 februari zodat hij 
de aantallen door kan geven.
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Vraag 1:  

Lang geleden dat deze vraag zo relevant was..

Zie jij het nut van vochtig toiletpapier??

   Jazeker, met een schrale anus is dat wel prettig!

Vraag 2: 

Hoe heb je je voorbereid op het Prinszenszchap?

   Haha, eerst maar eens een week vakantie opgenomen, 

Daarna elk weekend nog meer drinken dan ik al deed…

Vraag 3: 

Krijgen we eindelijk weer een Prinszenactiviteit?

   Daar is al wel over gesproken.. De plannen zijn er om met de bus naar Arnhem te 
gaan, om Frenkie met een bezoekje te vereren in cafe Dollars

Vraag 4:

Kun je nog een mooie mop vertellen?

   Ooh, zucht.. ff kieken. Die houden we tegoed tijdens carnaval, voor onze hofnar!

Vraag 5:

Hoe ga je je onderdanen beschermen tegen Corona??

   Flink wat Desperado’s en 4 dagen quarantaine bij ’t Hemeltje!

Vraag 6:

Wat is je mooiste, niet nuchtere ervaring?

   Poah, gekkenhuis… ik wilde een taxi pakken na een avond stappen, de chauffeur zei: 
“spring er in” , dus ik met een snoekduik in de taxi… Zeg de taxichauffeur: “d’r uit!!”. 
Toen konden we lopen.

Het grote intervjoe met Prinsz Mathijsz den eerszte 
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Vraag 7: 

Kun je tegen kietelen?

   Nee!

Vraag 8: dilemma’s 

Patat of Pizza? Pizza!

Ochtend of avond? Avond

Gewoon of speciaal bier? Speciaal

Kroket of frikandel? Frikandel

Groot of klein altijd groot!

Carnaval of kermis? Carnaval krijgt de overhand.

Met of zonder? Zonder

Huntenpop of Zwarte Cross? Huntenpop

Jong of oud? Huh? Jong..

Sokken of onderbroek? Sokken

Groen of geel? Groen

Gendringen of Ulft Gendringen

Doen of laten? Doen

Kat of hond? Hond

Voor of tegen? Voor

Nooit meer drinken of nooit meer seks? Sorry Anne….

Hoog of laag? Hoog

Koffie of thee? Koffie

Charizard, Bastoise of Venusaur? Venusaur dan maar..

Warm of koud? Warm

Voor of nagerecht? Voor

Ja of nee? Ja
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Ten eerste:
Ik ben Mathijs
Keizerlijk geboren in doetinchem, 
Nu is prins mijn tweede naam.
Samen met de szoepstengels goa ik noar de kloten. 
Dus ik zeg: loat moar lopen. 

Ten tweede:
Anne zou er graag mee samen wonen,
Door de carnaval kan ik dit door mijn neus boren.
Anne is mijn prinsses zo zal ze me dit jaar ook ondersteunen. 
Dus ik zeg: loat moar lopen.

Ten derde:
Ik werk op een woongroep. 
Op mijn werk moet ik me gedragen, 
Of ik dat thuis doe zal je Anne moeten vragen.
Dus ik zeg: Loat moar lopen. 

Ten vierde:
Zijn jullie me kwijt, 
Kijk dan op de pot. 
Begrijp dan wel dat er dan een biertje met mot.
Dus ik zeg: Loat moar lopen. 

Ten vijfde:
Na de kroegentocht verzorgt vader weer het vreten, 
Daarom steet moede de hele dag in de keuken te zweten. 
Dus ik zeg: Loat moar lopen. 

Ten zesde:
Sjoerd 3  jaar geleden was je prins en ik adjudant.  
Nu zijn de rollen gedraaid, dit jaar word jij dus genaaid.
Dus ik zeg: AD JE Dant

Ten zevende:
Gendringen is te ver om te kroepen, 
Daarom kunnen wij tijdens de carnaval bij sjoerd en shauni zoepen. 
Dus ik zeg: Loat moar lopen. 
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Ten achtste:
Speciaalbier en Whisky gaat er bij mij wel in,
Misschien kunnen we dit jaar tijdens de kroegentocht Schoemaker OOK in.
Vorig jaar was hij gesloten, dat vond IEDEREEN kloten..
Dus ik zeg: Loat moar lopen

Ten negende:
Daniel mijn andere adjudant, Dramatischtype in opleiding
Dat is handig voor als ik zit te schijten, 
Dan kan hij namelijk voor mij pleiten.
Dus ik zeg: AD JE DANT.

Ten tiende:

Als Prins haal ik alles uit de kast,
Daarom komt Shauni als Hofdame goed van pas. 
Mijn andere Hofdame moest zonodig Brabant in,
Gelukkig is Collin er als stand in 
Dus ik zeg: Loat moar lopen, oh en Collin.. AD JE HOF...

Ten elfde:
Nog 1 klein ding, dit jaar maak ik geen schuine bak,
Daarom krijgt bram als hofnar onderuit de zak.
Als troost neem alvast een ADJENAR,  
Dan heb ik nu wel lang genoeg geluld,
Dus IK ZEG:  Loat moar lopen
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ALTIJD WEER DIE SZOEPSTENGELS                                                                             PAGINA 10

Zaterdag 15 februari:

18:00 uur: verzamelen bij het Hemeltje om daarna voor het huis van de nieuwe prinsz te 
versieren en het bord te plaatsen. Locatie: Achterkerspel 34 te Gendringen

Zaterdag 22 februari:

11:00 uur: De vlaggetjes mogen weer opgehangen worden. 
21.11 uur: Muziek: Johny and the Heroes. Entree gratis
Ook: Sleutel overhandiging Prinsz Mathijs en prijzen voor de best verklede.

Zondag 23 februari:

13:11 Optocht kijken of lopen, naderhand biertjes bij het Hemeltje
21.11 uur: Muziek: The Seventies. Entree gratis

Ook: Prijzen voor de best verklede.

Maandag 24 februari:

10.30 uur: Verzamelen bij Cafe het Hemeltje voor das Fruhstuck!
11.11 uur: Vertrekken Kroegentocht
18.00 uur: Voor degene die zich opgegeven hebben: Stamppotbuffet bij het Hemeltje.
21.11 uur: Muziek: Filthy Treasure. Entree gratis
Ook: prijzen voor de best verklede.

Dinsdag 25 februari:

13:49 uur: Dragrace!
18.00 uur: Bachus verbranden. (einde carnaval szoepstengels 2019)

Woensdag 26 februari:

13.00 uur: Schoonmaken en opruimen. Daarna hollandse Tapas en evaluatiegesprek.

PROGRAMMA CARNAVAL

CLUB VAN 100!
Een nieuwe traditie is in het leven geroepen 
door Szoepstengels die hun vereniging een 
warm hart toedragen! Een donatie per jaar 
van € 100,- en je mag je welkom heten bij 
de club van 100 van de Szoepstengels!

Huidige club van 100:
G. Huls.
Dicky B.


	Belangrijk nieuws!



