
‘Lijd geen dorst, maar maak nat je borst’ 
Publiek van heinde en ver bij De Vallei Tuiters 

 
Carnaval 2017 is voorbij. In Scherpenzeel hebben we er weinig van gemerkt. Dat is weleens anders 

geweest. Carnavalsvereniging De Vallei Tuiters wist wat feestvieren was. Bekende artiesten Corry 

Konings en Arie Ribbens vermaakten de carnavalsvierders. 

 

De Vallei Tuiters is in 1971 opgericht. In het oprichtingscomité zitten de heren Aart Bitter, Wout 

Klumpenaar en Marius Louwers. Op 11 november 1971 wordt burgemeester Jan Heij tot 

‘Oppertuiter’ benoemd. In februari het jaar daarop organiseert de Raad van Elf een Carnavalsfeest in 

Boschzicht. Het is een grandioos feest waarbij de ‘Oppertuiter’ natuurlijk weer aanwezig is. Het is een 

besloten en gekostumeerd feest. De Raad van Elf rijdt Prins Melis de Eerste in een bierton de zaal in. 

Er is een fraaie Feestgids, getekend door Jaro van Rootselaar. Hiervoor krijgt hij van Prins carnaval 

een onderscheiding. Dankzij muziek van de Hofkapel ontstaat een uitbundige feeststemming. Ook de 

verschillende imitaties en sketches dragen bij aan een fantastische avond. Omdat veel 

Scherpenzelers zich opgeven als lid van de Vallei Tuiters, besluit de Raad van Elf tot een ledenstop en 

komen kandidaat-leden op een wachtlijst.  

Activiteiten 

De activiteiten van de vereniging beperken zich niet tot het carnavalsweekend. Zo is een bingoavond 

voor iedereen toegankelijk. Bij de eerste ledenvergadering is de belangstelling gering. Voorzitter Aart 

Bitter constateert dat feestvieren de leden kennelijk beter afgaat dan vergaderen. Het 

carnavalsseizoen begint op de 11e van de 11e met het Prinsenbal. Daarna is er een Boerenbal, het 

Carnavalsfeest, Kindercarnaval, Tienerbal en een Bejaardenavond. De Spurry Kluvers zorgen vaak 

voor de muzikale noot op de feesten. Thuisbasis van De Vallei Tuiters in de beginperiode is 

Boschzicht waar de feesten plaatsvinden. Aan het Kindercarnaval in 1974 in de Eierhal doen meer 



dan tweehonderd kinderen tussen 3 en 14 jaar mee. Prins Carnaval vraagt dat jaar aan het 

gemeentebestuur Scherpenzeel in carnavalstijd om te dopen tot ‘Het Ei’. Dat is kennelijk niet 

doorgegaan. De Vallei Tuiters weet regelmatig landelijk bekende artiesten naar Scherpenzeel te 

halen. Pierre Cnoops, de Limburgse buutreedner, maakt in 1975 zijn opwachting in de spelhal 

(voormalige Eierhal) die is omgetoverd in een feestzaal. Er zijn maar liefst zeshonderdvijftig 

feestgangers aanwezig. Onder hen ook de Raden van Elf van carnavalsverenigingen uit de omgeving.  

Orde der Vallei Tuiters 

De Vallei Tuiters reikt regelmatig de Orde der Vallei Tuiters uit aan dorpsgenoten die zich op de een 

of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt. De opbrengst van de verlotingen op de 

feestavonden komt ten goede aan activiteiten voor kinderen en bejaarden. Prins Harry belooft in 

1975 bij zijn aantreden te zullen zorgen voor gezellige feesten. Zijn motto is ‘Lijd geen dorst, maar 

maak nat je borst’. Ter gelegenheid van het Kindercarnaval is er 1976 een gekostumeerde optocht. 

Het is de eerste carnavalsoptocht die De Vallei Tuiters organiseert. Voor de mooiste wagens en voor 

‘meeloopgroepen’ stelt de vereniging geldprijzen beschikbaar. De Vallei Tuiters beschikt over een 

eigen groep dansmariekes. In 1980 schijnt er een kentering in het enthousiasme van de leden op te 

treden. Hoewel de vereniging veel leden heeft, bezoeken steeds minder Scherpenzelers de 

feestavonden. Het jubileum van De Vallei Tuiters wordt zoals het een carnavalsvereniging betaamt 

tijdens het 11e verenigingsjaar gevierd. De receptie en de feestavond met een optreden van Corry 

Konings is op 28 november 1981. Alsof de vereniging nog niet genoeg activiteiten organiseert, wil ze 

in 1989 meer gaan betekenen voor de Scherpenzeelse bevolking. Op het programma staan een 

zeskamp, een kinderfilmmiddag, een disco, een dropping, kaartavonden, bingoavonden, een 

fietstocht en een autopuzzeltocht. Om de belangstelling te peilen kan een enquêteformulier dat huis-

aan-huis is verspreid worden ingevuld. Kort daarna is de eerste bingoavond waarvoor de vereniging 

een hoofdprijs van 1000 gulden beschikbaar stelt, maar dat is volgens de Wet op de Kansspelen niet 

toegestaan. De pronkzitting in 1989 blijkt naderhand de laatste van De Vallei Tuiters te zijn geweest. 

In dat jaar zijn er nog optredens van Arne Jansen en Arie Ribbens. Niet lang daarna wordt het stil, 



heel stil. De belangstelling voor De Vallei Tuiters loopt terug. Hoewel er uit de wijde omgeving 

honderden carnavalsvierders op de activiteiten afkomen, zijn er meestal nog maar enkele tientallen 

Scherpenzelers aanwezig. De carnavalsvereniging stopt er daarom mee. De inhoud van de 

ruimschoots gevulde kas schenkt men aan goede doelen. Dat kan juridisch gezien pas vijf jaar later. 

Zo geschiedt in 1994. De Heijgraaf, Huis Ter Wheme en de Welfare afdeling van het Rode Kruis 

krijgen allemaal een geldbedrag uitgekeerd. De vereniging heeft vastgelegd dat de naam De Vallei 

Tuiters bij een heroprichting van een carnavalsvereniging in Scherpenzeel opnieuw gebruikt mag 

worden. 
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