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Staat u écht 
met uw mond

zonder tanden?
Tandprothet ische prakt i jk

W.C.G. van Ansem
Den Dries 9, Valkenswaard

Tel. 040 - 2042468

Bogardeind 104, Geldrop

Tel. 040 - 2862989

Reparaties klaar terwijl u wacht.
Vergoeding via ziekenfonds.

NU OOK KUNSTGEBITTEN 
OP IMPLANTATEN

Voor al uw schilderwerken binnen en buitenshuis.

Heeft u na de carnaval nog geld in uw zak
Bel ons 

Dan zetten wij uw huis opnieuw in de lak
( vrijblijvend offerte )

    
Lindenlaan 31   5595 AL   Leende   TEL. 040-2063080

Maas Montage
Systeemplafonds/Wanden

Kerkstraat 15,5595 CX  Leende
Tel. / Fax: 040-2063405, Mobiel: 06-55860201

E-mail: maas_montage@hetnet.nl

Leon Maas

FRANS VERDUIJN

Machinaal timmerbedrijf
Voor al uw timmerwerk.

Deuren, kozijnen,
trappen enz.

Strijperstraat 34a
5595 GD Leende

Tel. (040) 2062245

Cafetaria

‘t Pleintje
Geheel nieuw verbouwd

Friet uit eigen keuken

Geopend: ma / zo: 11:30 - 23:00
Dinsdag gesloten

Lindenlaan 3 5595 AK Leende
Tel: 040 - 2061249
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Voor al uw tegel- 

en natuursteenwerken

Maarten Bax Tegelwerken

Leende 06 12408367
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Warm welkom bij De Lindse Blaos

We hadden in februari 2006 onze huisraad 
nog niet helemaal uitgepakt in ons huis 
aan de Beukenlaan in Sterksel of de eerste 
carnavalsactiviteit diende zich voor ons 
aan: een bezoek aan de tonproatersavond 
in Lind. 
De roem van de tonpraotersavonden 
in Lind was reeds op Ameland tot mij 
doorgedrongen via het SBS-programma 
‘Hart van Nederland’. Uit een reportage 
over mensen die dagen in een caravan 
bivakkeren om verzekerd te zijn van 
toegangskaarten (onder het genot van 
een ‘hormoonpreparaat’ van een bekende 
fabrikant uit Lieshout), bleek hoe groot 
het belang van de tonpraotersavonden 
is. Wat het belangrijkste was voor de 
‘kampeerders’, de toegangskaarten of dat 
drankje was mij overigens niet geheel 
duidelijk geworden, maar dat kwam omdat 
ik alweer bezig was een vriend van mij te 
sms’en. Hieraan ging die dag namelijk een 
grappig voorval vooraf.

Op de dag van de bewuste SBS-uitzending 
stond de gemeente Ameland namelijk met 
twee vermeldingen op pagina drie van het 
dagblad de Telegraaf. Een vriend stuurde 
mij een sms’je met de mededeling: 
“Ameland prominent in het nieuws met 
twee vermeldingen in de Telegraaf, zie 
daar maar eens overheen te komen met je 
nieuwe gemeente Heeze-Leende.” Ik kon 
hem diezelfde avond gelijk van repliek 
dienen met een berichtje terug: ”Nog maar 
net benoemd en nu is Leende al op tv.”

Maar goed, Gerda en ik zouden dus naar 
de tonpraotersavond gaan. De rest van het 
college van burgemeester en wethouders 
was al geweest dus we moesten alleen. Bij 
binnenkomst werden we door de voorzitter 
Peter van Dijk ontvangen. Hij  organiseerde 
snel dat we de rest van de avond werden 
begeleid door twee charmante dames van 
leden van de raad van elf. Dat was niet 
alleen heel gezellig maar ook functioneel 
om de clou van diverse lokale grappen 
ook voor ons begrijpelijk te maken. Zo’n 
kennismaking hebben we als een warm 
onthaal ervaren en dat voelde zeer goed.
 
Die eerste indruk bleek overigens 
toonaangevend. Want naarmate we meer 
activiteiten van de Lindse Blaos bezochten 
en deel mochten uitmaken van het gevolg 
van het fantastische prinsenpaar Freek en 
Willeke, raakten we meer en meer onder 
de indruk van de perfecte organisatie die 
achter deze carnavalsvereniging schuil 
gaat. Daarnaast petje af voor de vele, vele 
vrijwilligers die spontaan voor deze 

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Voelt u het in deze dagen ook weer 
kriebelen? Je raakt toch elk jaar opnieuw in 
de ban van het grootse carnavalsgebeuren 
in Leende. Als je die grote massa 
feestvierende mensen ziet, dan raak je daar 
toch ook bij betrokken, dan wil je toch 
ook meedoen!! Samen vieren en plezier 
maken.

Carnaval is in Leende één groot feest, dat 
door de Lindse Blaos elk jaar opnieuw 
op een voortreffelijke manier wordt 
georganiseerd. Een perfecte organisatie, 
waarbij eenieder zijn taak kent én er 
ook voor staat. Eén grote verbondenheid 
waarbij je op elkaar kunt rekenen. Dat 
mag ook wel eens gezegd worden, want 
dat verdient onze waardering.

Carnaval en de godsdienst hangen samen. 
Om de ernstige dagen van de lange 
vastentijd door te komen, zijn de mensen 
op de vooravond ervan gaan feesten, 
uitbundig en massaal. Het leven mag ook 
van een andere kant bekeken worden. Het 
hoeft niet altijd zo ernstig te zijn. Laat de 
mensen toch genieten en plezier maken. 
Laat ze lachen en blij zijn en zich met 
elkaar verbonden voelen. Is er iets mooiers 
dan die onderlinge verbondenheid? Het 
leven dien je immers te relativeren!! Naast 
de serieuze kant is er ook de ontspanning 
en die hebben we hard nodig. De boog kan 
niet altijd gespannen staan. Het askruisje 
op Aswoensdag doet ons immers weer met 
beide voeten op de grond staan. Hopelijk 
met voldoende energie.

Zo wens ik de nieuwe prins met prinses, 
de jeugdprinses, de raad van Elf en alle 
feestvierenden in ons dorp hele fijne 
carnavalsdagen toe.

W. van Meijl,
pastoor

Vervolg Burgemeester:

vereniging klaar staan.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. 
Velen zijn al druk actief met de diverse 
voorbereidingen voor al de evenementen 
die op stapel staan. Voor ons staat ook al 
vast dat we bij veel van die activiteiten 
weer met genoegen aanwezig zullen zijn. 

Paul Verhoeven,
burgemeester Heeze-Leende 

Blaozers en Blaozerinnekes
 
Als u dit leest is voor velen van ons het 
seizoen al lang begonnen, zo hebben 
we het 2de Linds kampioenschap darten 
al achter ons liggen en is er ook al 
weer een nieuwe jeugdprins gekozen, 
het jaar hebben we afgesloten met ons 
traditionele aauwjaorsfist en zijn het 
nieuwe jaar gestart met het bal der bals het 
prinsenbal, daar is op spectaculaire wijze 
ons nieuwe prinsenpaar gelanceerd. Ik 
wens hen maar ook onze jeugdprinses en 
adjudante met gevolg, vanaf deze plaats, 
van harte proficiat en wens hen een te gek 
carnavalsjaar toe. De jaarvergadering werd 
dit jaar voor het eerst in de geschiedenis 
gehouden in Herberg de Scheuter. Naast 
“De Lindse Blaos” op deze vergadering 
hebben we afscheid genomen van 3 raad 
van elf leden te weten Cellie Vromans (4 
jaar lid), Janus van Ansem( 8 jaar lid) en 
Peer van Lieshout (12 jaar lid). Ik wil hen 
en hun partners hartelijk bedanken voor 
hun inzet in de afgelopen jaren. De vrij 
gekomen plaatsen zijn ingevuld door Wim 
Vlemmix, Peter Snoeijen, Hans Hulsen en 
Coen Heijmans, hen maar ook hun partners 
wens ik veel succes toe in de komende 
jaren. Het afgelopen seizoen is voor de 
Lindse Blaos goed verlopen met zoals u 
van ons gewent bent een druk programma 
voor jong en oud. Ondanks dat er steeds 
minder horecagelegenheden in ons dorp 
zijn kunnen we ons in Lind nog steeds 
prima vermaken. Laten we hopen dat het 
hier bij blijft want met carnaval willen we 
het liefst van KROEGIE naar KROEGIE.
Ook willen we graag onze activiteiten in 
de Meent blijven organiseren, we hopen 
dan ook dat de nieuw te bouwen Meent 
aan al onze eisen voldoet, zodat de Lindse 
Blaos al haar activiteiten in LIND kan 
blijven organiseren. Tot slot wil ik Ex-
prins Freek en Ex-prinses Willeke heel 
hartelijk bedanken voor het enthousiasme 
waarmee zij het afgelopen jaar de kar 
hebben getrokken.
Alaaf!!
Vorst Peter

Beste Blaozers en Blaozerinnekes, 

Het carnavalsseizoen 2007 is weer van start 
gegaan. De festiviteiten van het afgelopen 
jaar waren voor de C.V. de Lindse Blaos 
wederom een succes. Als inspecteur van 
politie kan ik concluderen dat het laatste 
carnaval ook voor de politie aangenaam is 
verlopen. De professionele aanpak van de 
organisatie en de welwillende medewerk-
ing van alle blaozers en blaozerinnekes 
hebben hiertoe bij gedragen. Om 
het komende carnaval wederom een 
succesformule te laten zijn, wil ik toch 
graag iedereen erop wijzen dat alcohol 
en verkeer niet samen gaan. Ondanks het 
maatschappelijke besef dat alcohol niet 
kan in het verkeer, merkt de politie dat er 
nog steeds verkeersdeelnemers zijn die 
achter het stuur kruipen als ze gedronken 
hebben. Zij brengen zichzelf en anderen 
daarmee onnodig in gevaar. Te veel 
gedronken betekent een fikse geldboete 
van minimaal 190 euro, een rijverbod en 
een strafblad. Teveel drinken is immers 
een misdrijf. Niet iets om trots op te 
zijn. De politie zal ook daarom tijdens 
de komende carnavalsdagen aandacht 
schenken aan het rijden onder invloed. 
Alcoholcontroles kunnen ook plaats 
vinden tijdens de ochtendspits, want na 
een nachtje doorzakken en slechts een paar 
uurtjes slaap is het alcoholgehalte in het 
bloed nog lang niet afgebroken en kan de 
rijvaardigheid nog steeds nadelig worden 
beïnvloed. In de wet is bepaald dat het 
verboden is om een voertuig (óók een fiets 
of brommer) te besturen onder invloed 
van een stof waarvan redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat het gebruik 
ervan de rijvaardigheid kan verminderen. 
Dit kunnen zowel alcohol, drugs als 
bepaalde medicijnen zijn. Maak daarom 
verstandig gebruik van bijvoorbeeld extra 
busdiensten of taxi’s om veilig huiswaarts 
te keren. Een andere optie is gebruik 
maken van de Bob. Bob staat voor: Bewust 
Onbeschonken Bestuurder.  Wie is de 
BOB? BOB is degene die geen alcohol 
drinkt als hij/zij nog aan het verkeer moet 
deelnemen. Daarmee stelt hij/zij anderen 
in de gelegenheid om wel te drinken, BOB 
is geen vaste persoon, BOB is gewoon 
BOB! Wie kan BOB zijn? Je buurman/
vrouw, je beste vriend/vriendin, je collega 
en vele anderen. Belangrijk bij de BOB 
is het vooraf maken van afspraken. “Wie 
rijdt er vanavond? BOB drinkt niet! De 
politie blijft voor u tijdens het carnaval, 
maar ook de rest van het jaar bereikbaar 
en beschikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 – 18.00 uur, zaterdag 
en zondag van 10.00 – 16.00 uur via 
telefoonnummer: 0495-590218, of via 

Vervolg Peter Ariens:

telefoonnummer: 0900-8844, bereikbaar. 
Voor spoedgevallen kunt u 112 bellen. 
Tevens kunt u op de site Politie.nl terecht 
voor het doen van aangifte.

Ik wens alle blaozers en blaozerinnekes 
een fijn en vooral veilig carnaval 2007.

Alaaf, 
Peter Ariens, 
Inspecteur van politie te Leende.
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Café terras pannenkoekenhuis

DE CLOWN
Valkenswaardseweg 31-A

5595 XB  LEENDE
Tel.: 040-2063008

W i j  w e n s e n  i e d e r e e n 

e e n  k n o t s g e k k e 

c a r n a v a l  t o e

Alle carnavalsdagen geopend van
11.00 uur tot 19.30 uur.

www.declown.nl

CROOIJMANS
INTERIEURBOUW BV

Biesven 4A              5595 DD  LEENDE
TEL. 040 - 206 63 30        FAX 040 - 206 63 31

Paardenrusthuis
‘Van der Kruis’

Brengt oew perd nar Hans Kruus,

daor vuult ie zich wel thuus.

tel: 040 - 206 2164

Sinds     1926

DRANKENGROOTHANDEL
    Th. GODSCHALX B.V.

Oostrikkerdijk 3
5595 XC Leende

Tel. 040 - 2061715
Fax. 040 - 2061678

Autotel. 06 - 53257769

Telefoon: 036 - 5229955

* Drive in shows  * PA Installaties
* Special Effects  * Lichtshows
* Showtruck   * Artiesten / Dj’s

Telefoon: 06 53906675
Email: info@nooit-gedacht.com

Telefoon: 0495 - 596666

Iedereen die s’woendags na 
de carnaval zun 

 Askruiske komt laote zien  
Krijgt op STREEP

  une blaostester gratisww
w.
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v.d.Kruis
SCHILDERWERKEN
Anjerstraat 20, 6026 XP Maarheeze, (0495) 593179

Eerst fijn
carnavallen

en dan mè oew vuul
kleer vlug naar:

De donker daog stán wir veur de deur
de kummende manden zal  `t regenâchtig en guur weer
os warschienlijk nie bespaord bleve.
Darum as ge `n nej verwarming wilt, of ge zit in de kouw umdè
ie  `t nie duu, zalle wij  `t zo gauw muggelijk maoken.

Centrale Verwarming
A. DE VRIES Lid van de

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

De Geestakkers 5a
5591 RC Heeze

Telefoon (040) 2062005
Fax (040) 2265299

Openingstijden:

   za:    8.00 - 14.00 uur
di-vr:    9.00 - 19.00 uur

en ‘t kumt as 
nieuw terug

Pieters de Werdt BV
Aannemer van aftimmerwerken

Kraanven 45
5595 DA

Leende

Tel/Fax: 040 - 2062166
GSM: 06 - 53330685

Vinde zun echte Finse blokhut ôk 
schôn om in te wone,

of wil de ut als tuinhuisje 
vur in oewe tuin,

dan moete echt us ne keer
bij ons kome,

want wij kennen
blokhutten leveren,

dèr kende alleen mèr van 
drome!!!

VALKENAARS
RADIO - TV - VIDEO

HUISHOUDELIJKE APP.

Reparatie en verkoop van ALLE merken!

GEEN voorrij-kosten

Wij wensen u 
prettige karnavalsdagen.

Pr. Irenestraat 2, Budel-Dorplein
(0495) 518450

Stationstraat 21
6026 CR 

Maarheeze
Tel. 0495-591067
www.geknipt.com

Depot:

Nico de Win
Dorpstraat 74 in Lind

      VKL ** gecertificeerd

***

Voor al uw 
loonwerkzaamheden kunt u 

terecht bij:

Loonbedrijf 
J. van Weert

Past. P. Thijssenlaan43c
6029 RL  STERKSEL

***

U kunt ons bereiken op 
telefoonnummer
040-2262093

Krek dè is ‘t

Camping
“De Zandberg”

Strijperstraat 73a
5595 GB  Leende-Strijp

 Tel:  040 - 2061357
Fax:  040 - 2063452

E-mail: de-zandberg@planet.nl
www.de-zandberg.nl

Stationsstraat 37 - 6026 CS - Maarheeze
Tel. 0495 - 592207 - Fax 0495 - 592179

Ruim 400 fietsen en accessoires.
Gespecialiseerd in kinderfietsen 

(ruim 100 verschillende op voorraad)

Kom gerust eens langs, 
de koffie staat klaar.

Jeugdcarnaval 20
06......

met alleen een handbal pri
nse

s.....

we stoppen nu met  bo
uwen .....

en gaan samen een feestje houwen

Wilt u volgend jaar ook adverteren in 
deze carnavalskrant? Mail dan naar: 

advertenties@delindseblaos.nl
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Handbal is un schon en  
veulzijdigge teamsport, wâr 
in ge veul van oe eijge kwiet 

kaant, mâr ôk veul van 
aander kaant leren. Oe 
eijge meujgelekheejde 
ontdekken, zô wâl induvi-
dueel âs in teamverband. 
Dus un gezonde bizzigheid, 

mâr netuurlek ôk èrreg 
gezellig! En dè laot 
Handba l ve r en i g i ng 

Lido dit jaor meej ut 
jeugdcarnaval in 
Lind instemeer 

zie.

Vier daog 
lang stoppe we 
meej wèrreke 
ân ôs neije 
onderkumme 
ân de Kleine 
Speel en 
baauwe we 
samme meej 
alle kinderen 
eujt Lind en 
umgèèving un fisje. Mâr 
dè kanne we netuurlek nie 
alleen en dèrrum hebbe we 
Bob en al zen vriendjes van 
den baauw ôk gevraogd um 
te kumme.

Zô âs up de fotoos te zie 
is hebbe we nen hillehoop 
meiskes, mâr die zuujke nog 
wanheujpig nèr wâ mannelek 
gezelschap!

De leden van de jeugd raad van 11, van links naar rechts: Claudia van der Sanden, 
Mirthe Stuvel, Sanne van Eck, Pien van der Zanden, Sarah Webb, Zozan Cangiz, Manon 
van Eck, Ilse Vlemmix, Mandy Beks, Leontiene Sarbach, Britt Potton en Inge Noten.

Jeugdcarnaval 20
06......

met alleen een handbal pri
nse

s.....

we stoppen nu met  bo
uwen .....

en gaan samen een feestje houwen

Zozan
Jeugd Adjudante

Sarah
Jeugd Prinses
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VERSTEIJNEN’S 
SLAGERIJ

Midden in het hart van Leende

* stukken beter

* euro’s goedkoper

* ROVER specialist
* Verkoop nieuw en gebruikt
* Reparatie en onderhoud
* APK-keuringen
* Schadereparaties
* Restauratie van oldtimers

Piet van Mierlo
aannemer

Strijperstraat 1 Leende, Tel. (040) 2062674

Hedde iets te bauwe, mar witte oew eige ginne raod,
bij ut er an denke, kriede ut al te kaod,

vat dan gerust den telefoon,
want bauwe is vur os héél gewoon.

Autobedrijf Doorn
Dorpstraat 35
5595 CC  Leende
Tel: 040-2061242

IEDERE DAG OVENVERS !

Wilt u volgend jaar ook adverteren in 
deze carnavalskrant? Mail dan naar: 

advertenties@delindseblaos.nl
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INTEGRATIE
CURSUS

Achmed komt uit een ver Arabisch land. Hij is daar 
ontvlucht en zoekt asiel in Nederland. Hij wil Rita V. 
te vriend houden opdat hij hier mag blijven. Hij volgt 
een integratiecursus. De test van het vak Nederlandse taal is erg 
moeilijk.
Hij krijgt een lijst met Nederlandse woorden voorgeschoteld. Hij 
moet opschrijven wat deze woorden betekenen. Kijk maar eens 
wat Achmed er van gebakken heeft.

Antiloop = middel tegen diarree
Bedacht = bed naast bed nummer zeven
Continenten = inenten op een delicate plaats
Theoloog = Theo vertelde de waarheid niet
Paling = vader van een Chinees meisje
Profeet = profvoetballer aan tafel
Kaarsrecht = recht om kaarsen te maken
Vertrouwen = trouwen in het buitenland
Uurwerk = werk dat per uur betaald wordt
Panama = Vader die moeder voor laat gaan
Politicus = zoen van een politieagent
Coupon = nachtgewaad van een rund
Oordeel = onderdeel van het oor
Verzuipen = drinken in het buitenland
Krakeling = zoon van een inbreker
Kieskeurig = tand in goede staat
Minimaal = kleine maaltijd
Minister = kleine ster
Achteraf = min acht
Misleider = priester

Dat Achmed ‘op herhaling’ 
moet zal U niet verbazen.

Wat is wijsheid? Nou, wijsheid is 
zéker weten dat je je mond kapot 
kauwt op een haffel kopspijkertjes. De 
vraagstelling luidt zo omdat ik van één 
van mijn zwagers een aantal wijsheden 
voorgelegd kreeg waar ik niet omheen 
kon. Ik gooi er zo af en toe eentje 
tussendoor, oké?
Elke zaterdag en vooral zondag gaan 
er weer duizenden mensen richting 
sportpark, mét de auto hé! In al onze 
ijver sportief te zijn, parkeren we de 
auto zowat tégen de ingang aan. Nog 
liever op een invalidenparkeerplaats 
en een bon riskeren, dan enkele meters 
‘teveel’ lopen….
Wat dacht je van deze: op een dag 
ontmoet je de vrouw van je leven en dan 
ben je al getrouwd, natúúrlijk! Hoeveel 
geluk kan je hebben. Och 
ja, het is natuurlijk ook 
allemaal beperkt, je moet 
maar denken: van een mooie 
tafel eet je niet lang. Hoewel, je 
van een lelijke tafel ook niet 
lekker eet, euhhhhhh!
En dan daarbij: ruim twee 
miljoen jaren geleden 
wist niemand dat er 
nog eens óóit brillen 
zouden worden gemaakt 
maar toch hebben ze toen 
al de oren aan de goeie kant 
gezet. Relatieve zekerheidjes 
noemen ze dat. Nou, ik was maar 
wát blij dat ik mijn zwager even houdoe 
kon zeggen en ging als opkikkertje maar 
een biertje drinken bij ‘onze Prins’. 
Kom ik daar aan de praat en vertel 
over mijn pas verworven wijsheden. 
Begint Gerrit, een BOMmetje (Bewust 
Ongehuwde Manskerel) van een vent, 
me nóg enkele vrouw(on)vriendelijke 
wetenswaardigheden aan m’n verstand 
te brengen. Let op: ‘Weet je wat vreemd 
gaan eigenlijk is’ zei Gerrit. Nou kán ik 
me daar wel iets bij voorstellen, maar 
hield me natuurlijk van de domme. 
‘Met je goeie been uit het verkeerde 
bed stappen, ukkel’ begon hij. Ik denk, 
laat ik nou óók eens gevat doen en zeg 

tegen hem: ‘Goh, je moeder vertelde 
me laatst nog, dat je zo’n mooie baby 
bent geweest. Wat jammer dat ze je 
verwisseld hebben in het ziekenhuis’! 
Nou kan het bij Gerritje vriezen of 
dooien, maar joviaal ramt hij me op 
de schouder en brult: ‘Kijk, da’s nou 
een échte vriend! Die vertelt tenminste 
tijdens m’n leven al wat anderen zeggen 
als ik dood ben’!
Vanwege het sfeertje komt Bernadien 
er gezellig bij staan en doet óók een 
duit in het zakje. Ze begint met: ‘Eeh, 
weten jullie waarom ik drink?’ Gerrit 
kijkt op en zegt: ‘Waarschijnlijk omdat 
je anders zodadelijk niks hebt wanneer 
je naar de wc gaat, hahaha’. ‘Nee, 
uil’ roept Bernadien, ‘alleen omdat 
de mannen dan steeds aantrekkelijker 

worden’.
Gerrit giert van het lachen 
en nadat hij een flinke 
hap uit zijn schuim heeft 
genomen, druppelt-ie 
nog wat na: ‘Jullie 

getrouwde mannen 
weten wel 
waarom orkanen 
altijd vrouwen-

namen krijgen, 
hé?’

Nou mensen, als ik die twee zo bezig 
zag moest ik onmiddellijk denken aan 
onze ome Hendrik zaliger die altijd om 
het hardst riep: ‘Verliefd, verliefd? Ha, 
liefde is niet blind jongen. Nee, liefde 
verrekt het om te kijken’. Ja, Gerrit 
en Bernadien zouden eigenlijk best 
een mooi stel vormen. En dan samen 
kinderen krijgen, waar ze -als ze wijs 
zijn-  héél vriendelijk tegen zouden 
moeten zijn. 
Waarom? 
Omdat hun kinderen het zouden zijn 
die later een tehuis uit zouden gaan 
zoeken ………..

Wijsheid

Ut is al wir un jaor geleeje dè we 
planne mâkte vur de waoge van 
vurrig jaor. Ut zag er allemal goe 
eujt en we haan er vertrouwe in 
dè we ne sgonne waoge konne 
maoke tot dè we in Marres stonne 
en dè ut onderstel ut begaaf. 
Nâ vlugge ripperasies konne we 
toch nog meej doe, wârnao we ’s 
aoves nog lange tied in de schuur 
hebbe gestao. Sannerdaogs krèk 

utzèllefde, ut zag er goe eujt tot 
dè de pop eujt de kraon viel. Na 
wir ripperére en ozze fantasie 
gebruukt te hebbe, hebbe we de 
waoge tog wir toonbaor gemâkt. 

Eujteindelek is tog alles wir 
goe gekumme, mèr da wâr nie 
gelukt zonder de hullep van un 
ântal mènse en al ozze sponsors, 
BEDANKT!
Di jaor zèn we nog nie vergèète 
wâ dur vurrig jaor allemal fout 
is gegao, mèr ut vinde van 
unne neije schuur en un aander 
onderstel liep nie echt soepel. 
Hierdur zèn we ‘n bietje verlaot, 
mèr zoals dè mistal bij ôs geej, 
kumt dè wal goe. We gan dur 
net âs aanders meej goeje 
moed teejgenân om zô wir ne 

sgonne waoge nèr te zette. 
We wille alle aander 
carnevalsgroepe alvast 
succes wense, en we 
heujpe jullie allemal 
meej de carnaval neffe 
de kant van den uptocht 
te zieje zô dè gullie 

ozze sgonne waoge kèènt 
bekeejke, die teejge diejen  

tied wal klaor zal zin.

Houdoe

CV de Mafketels

Ja ook dit jaar zijn wij C.G. de 
Smeerkezen weer gevraagd om een 
stukje voor de sgonne carnavalskrant 
te schrijven. Vorig jaar hebben wij een 
kei mooie carnaval gehad, en veel 
plezier gehad bij het bouwen. We 
kwamen iedere avond 
heel vies thuis met meer 
verf op onze kleren dan 
op de wagen, maar we 
heten ook niet voor niks 
de Smeerkezen he! We 
hebben mogen bouwen 
in de schuur van Wil en 
Anja v.d. Kruis in Strijp, 
hun willen we daarvoor 
nog extra bedanken want 
het is natuurlijk geen lolletje 
om zo`n stel smeerkezen 
rond je huis te hebben. 
Gelukkig mogen we er dit jaar 
toch weer bouwen want wij vinden het 
daar hartstikke fijn! . En zonder onze 
sponsors kunnen wij niks beginnen, 

daarom willen wij hun natuurlijk ook 
kei bedanken! Wij vinden het allemaal 
kei gezellig om opstap te gaan in Lind, 
ook al mogen we nog niet altijd in de 

cafés binnen. Niet alleen in 
de bouw- en carnavals-

periode hebben wij veel 
lol ook door het jaar 

heen. We hebben ieder 
weekend wel wat te doen. 
Als jullie een keertje willen 

komen kijken hoe wij 
aan het bouwen 
zijn, kom gerust 
kijken! We willen de 
andere groepen veel 
succes en plezier 
wensen dit jaar en 
we hopen je te zien 

met de carnaval in lind! 
Houdoe! 

C.G. de Smeerkezen.

s



Pagina  10 De carnavalskrant van de Lindse Blaos De Blaospieper �007

Orthopedisch bedrijf

T. Ras
ôk vur schoenreparassie

‘n vertrouwd adres

Dorpstraat 3
Tel. (040) 2062398

Ok de lui uit Hees wille da ge un te 
zot carnaval het.

Vuul leut veur dees daag!

De Natris Witgoed
Lindenlaan 5  Leende

Tel: 040 2063491

P.V. Transport B.V.  Nationale & Internationale transporten

Veestraat 4    5595 GG LEENDE

Tel: 040-2062297   Fax: 040-2061815

Email: pvtransport@chello.nl Website: www.pvtransport.com

Vraag ook eens naar info over onze wasstraat voor bedrijfsauto’s!
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Betonboringen- en betonzagen
Hak- breek- en sloopwerken

JANUS VAN ANSEM B.V.

Beukenlaan 6  -  5595 AJ Leende
Tel. (040) 2061806

Fax. (040) 2062274

keeris Bel voor informatie
040 - 221 64 96

Eindhovenseweg  14a    5582  HS  Waa l re
*  Kunststof ramen en puien
*  Eigen fabricage
*  Snelle levertijd
*  Tien jaar garantie / scherpe prijzen

REHAU PROFIELSYSTEMEN

B o s c h h o v e n  5
5 5 9 5  A N  L e e n d e

Te l  :  0 4 0  2 0 6 2 0 3 1
F a x  :  0 4 0  2 0 6 0 8 7 5

Sanitair

Verwarming

Zinkwerk

Per 1 januari 2007 onderdeel van de
Ons nieuwe adres is: 

Dillenburgstraat 27a, Postbus 7043, 
5605 JA Eindhoven.

Tel: 040-2061336 Fax: 040-2062882

VERHUUR- CATERINGBEDRIJF
A.J.M. KEES

Voor het huren van:
Tenten van 5x5 tot 15x20 mtr.

Verlichting, tap-materiaal,
Tafels, stoelen en servies etc.

Een friteswagen op evenementen 
of voor particulieren

Maar ook verzorgen wij voor u:
Koude/warme schotels en buffetten

en barbeques etc.

Vraag naar onze gratis brochure !

Dus voor een feestje naar KEESJE!!

Dorpstraat 24
5595 CH Leende
Tel. 040-2061858

De Blaospieper �007 De carnavalskrant van de Lindse Blaos Pagina  11
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“Wij wensen 

alle Blaozers & 

Blaozerinnekes 

unne kleurrijke 

Carnaval”
Verdunplein 10
5627 SZ  Eindhoven
Telefoon 040 - 2457700
Telefax    040 - 2452938
E-mail     info@vanderkruijs.nl
Internet  www.vanderkruijs.nl

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

ISO 9001
   VCA**

schildersbedrijf  VAN DER KRUIJS
Kum de meej un groep,

tent of ouw brik,
kum vur un goei 

vakantie
nar d’n ‘Riestenblik’

rekreatie@riestenblik.nl
www.riestenblik.nl

Bax Transport

Mestdistributie

Paaldijk 4 Leende

Tel: 040-2062344



t
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BEKS b.v.
INT. TRANSPORT &
SNELTRANSPORT

Vur al oe transport

groot en klein

moete bij d`n Beks zijn!

BEKS b.v.
Burg. Vogelslaan 2
5595 XH LEENDE
Tel. (040) 2062309
Fax. (040) 2062625

Met een kapotte wagen
moet je je niet te lang 
plagen. Oewe APK-
keuring is ons toever-
trouwd en `n gasinstallatie
hebben we zo ingebouwd.
`n Beurt groot of klein vindt uw wagen
bij ons ook fijn.
Voor dit alles moete bij v/d Linden zijn.

Renhoek 22, 5595 GE Leende. Telefoon (040) 2061235

AUTOBEDRIJF Th. van der Linden

Kroonakker 23a

5595 HA Leende

GSM: 06 51 36 35 97

De speciaalzaak op het gebied van:

Ook verhuur van instrumenten
Onze openingstijden zijn: dinsdag, woensdag & vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur / donderdag van 9.00 

tot 20.00 uur & zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur / op maandag zijn wij gesloten

Drumsets
Marchingtrommen

Orkestslagwerk
Percussion instrumenten

Passier Muziek Drums & Percussion
Koningsplein 248-249, 5038 WK  Tilburg    Tel:  013  581 0464
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Ge het wal us van die tijj, ge wit wal, dan 
moete wirres nèr ut ziekenhuus. Ik zal 
mèr zegge, vur un onderhoudsbeurt. Ik 
wor tenslotte ôk al wâ aauwer. Ge zalt 
ut nie geleujve âs ge me ziet (ôzze 
Harrie zeej altied, meidje, meidje wâ 
ziede dur toch goe eujt!) mèr ik mag 
eujver nie al te lange tied al un vuuftig 
plussers kârtje ânvraoge. Ik heb me 
laote vertelle degge meej dè pasje ôk 
korting kriet bij den dokter, ziekefonds 
en nie te vergète den tandarts. Nou, 
ôzze Harrie en ik togen up unne 
vrijdiggemiddig nâr ut Sint Anneke. 
Ik doocht âs ik nou laast heb van die 
onderhoudsbeurt, kan ik zatterdigs en 
zondigs goe eujtreujste en doe ôzze 
Harrie ut huushaauwe! Ik verschoot al 
toen we up de parkeerplats kwame. 
Ut waar mèr goe dè we meej den auto 
waare. Want dur hing un grote plaot: âs 
ge meej de fiets kumt, moete um meej 
un grote ketting ân ut hek vaastmaoke. 
Doede dè nie, dan haole ze um bekant 
onder oe kont weg! Ut ston daor, echt 
waor! Âs ik toch zônne fietsendief in 
méén haand kreejg hè! Mèr meschien 
is ut ôk wal un idee van de geminte um 
die plaot up te hange. Want dan kumt 
iedereen meej den auto en die moete 
allemal parkeergeld betaole.  Wordt de 
geminte toch wir verrekkes gespekt! 
Want dè is dus kassa! Wij 
nâr binne. Ik moet 

zegge, ik 

waar verrekkes 
zenuwèchtig, dus ut waar mèr goe dè 
ôzze Harrie méén tasje meej de pepiere 
vaast hâ. De waachtkammer zaot vol 
meej sikkeneurige mense, dur kon 
ginne goeiendag aaf. Afijn, we gân daor 
zitte en ôk mèr wâ stom zitte keejke, net 
âs de miste .Allenig, ik kôs méén ogen 
nie van inne mens aafhaauwe. Hij zag 
dur goe eujt, daor nie van, mèr hij hâ 
unne grote pier eujt zen neujs hange. 
Dieje mens hâ dè nie in de gaote en ut 
waar un verrekkes smerrig gezicht. Ik 
zaot te dubbe of ik daor iets van zaauw 
zegge of um un pepiere zèkdoekske 
zou gèève. Ǒzze Harrie hâ dur méén 
gebliek ôk in de gaote watter ân de hand 
waar. Die zag de beuj al hange en siste 
in mun ôrre dè ik mun eijge nerreges 
meej moes bemoeie. Flaauwerik, ik wil 
allenig mèr altied hèllepe en dan mag 
dè nie!  En van die plaote die daor ân de 
muur hange, wierde ôk nie vrolek. Veul 
bloed, eujpe gesneeje lichaamsdele en 
gevaorlek eutjziend gerizzep. Nééé, 
dè waar heul gereujststellend! Toen, 
in inne keer nen hoop herrie in de 
gang. Ut begos meej bore, dè duurde 
èfkes toen wier ut stil, heul èrreg stil. 
Dur kwam unne wèrrekmens vurbei, 
zôn dik prupke, meej peejpe, heul veul 
iezere peejpe.  Nao un tiedje kwam ie 
wir trug, duumstok eujt zun konttéés 
hange en zunne mik van zen boks 
zôwâ up zen kneije, ge kèènt dè wâl. 
Èfkes latter, nen hoop gekletter, ut 

leek wal of heul ut ôperasiegeridschap 
teejge de vlakte viel. Ik waar toch wel 
neijsgierig geworre, Mèr ja, wâ doede 
in zôn geval. Âs ge upstat, dan kiekt 
iedereen : wâ geej die doe, die is nog 
nie ân de beurt! Toch kôs ik ut nie 
laote, ston eujverènd en onverschillig 
keejkend kuijerde ik nèr de gang. 
Daor ston ôs hendig mènneke. Up nen 
trap, de plefonplaote stonne teejge de 
muur, zôdè ge teejge un heul dreuj- en 
beujzenstelsel ânkeejkt. Hij hâ vast iets 
teveul losgedreijd, want der waare wâ 
peejpe neffe zun orre gevalle. Ik deej net 
of dè dè heul gewoon waar, detter altied 
nen hoop peejpe in un ziekehuusgang 
ligge en ut plefon eujpe. En dè deej hij 
ôk. Alleen ôzze Harrie keejk lillek. Tot 
detter nen broeder meej un bed, meej 
un schriel aauw menneke der in veurbij 
moes. Nou waar dieje broeder der wal 
inne van ut kaliber “ik heb ut hier veur 
ut zegge, niks meejpraote, ligge, speijt 
dur in en slaope. Mèr dan hattie nie 
up dizze werrekmens gerèkend. Die 
verrèkte ut um van zunne trap aaf te 
kumme. Broeder Torso, zette, dè moet 
ik um naogève, ut bed nog èfkes up de 
rem. Streujpte zun witte maauwe up en 
trok ôzze klusser ân zun bokspeejpe 
van zunne Isoarbogoegekeurde trap. 
Ut menneke wis nie goe wâttem  
eujverkwam en zaot wâ onwezenlek 
teejge de muur ân te keejke. Mèr hij 
zeej niks. Torso viet meej één haand 

dun trap, klapte die dicht en 
gôjde die tusse de peejpe. 

Aachteraaf denk ik dè 
dieje mens in dè 
bed expres zun 
oge dicht hâ. 
Nie tege praote, 
teejge Broeder 

Torso, dan kriede dur ôk gin ruzie 
meej! Broeder Torso reej wir ân meej 
zun vrachtje en nog steeds zeej ut 
peejpemenneke niks en deej niks. 
Ǒzze Harrie waar méén gebliek vort 
zat en meej un knikske begreejp ik 
dè ik moes kumme zitte. Daor hâ ik 
hillemal ginne zin in, mèr ik wier dur 
de rèèst in dieje waachtkammer nogal 
vuul  bekeejke dus veureujt dan mèr! Ut 
bleejf nog èfkes stil en toen kwam ôzze 
klusser wir veurbij. Hij hâ allenig mèr 
wir zunne duumstok bij. Ik doocht, hij 
zal wal wâ hullep gan haole. Môj nie, ut 
duurde èfkes en daor kwam ie wir ân, 
meej peejpe, heul veul iezere peejpe. 
Dè waare dezellefde âs waar ie meej 
ângelope was. Ik makte wir ânstalte 
um up te stao, mèr ôzze Harrie leej 
zun blaejke weg en ging meejpesant 
up munne voet stao. Sorry, zittie.  En 
toen waare we ân de beurt. Ik zal oe 
de details van die beurt bespaore, 
allenig dè ik wir vur un jaor goegekeurd 
ben en alles mag hebbe, behalve 
kwatta. Toen we dur de gang liejpe 
wâr ut peejpemenneke nerreges mir te 
bekenne. Zun gerizzupkist stôn der nie 
mèr, alleen die peejpe heul veul peejpe 
en plefonplaote stônne nog teejge de 
muur. Der zaot dus nog steeds un groot 
gat in ut plefon. Ik ben aafgewerkt zal ie 
gedoocht hebbe. Dus âs ge eerdaogs 
nèr ut Sint Anneke moet, kiekt dan goe 
eujt vur ut peejpemenneke en nie te 
vergète, ôk belangriek Broeder Torso!

Tour
den Blaos

Ieder jaar is er weer de alom beken-
de Tour den Blaos. Afgelopen jaar 
hadden we een iets andere route 
met toch wel grote en spectaculaire 
spellen alleen het weer werkte niet 
écht mee. Dit mocht weliswaar de 
pret niet drukken. Zo zagen we 
dat het tentje in de Julianastraat 
goed werd bezocht als tussenstop 
en schuilplaats voor de regen. 
Er stonden bandjes in te spelen 
en de polonaise werd uitbundig 
uitgevoerd. We kwamen zelfs 
deelnemers tegen uit het oosten 
van het land welke jaarlijks 
deelnemen aan dit festijn. Ook 
dit jaar zal er weer een Tour den 
Blaos zijn met verrassende spellen 
en opdrachten. Helaas wordt het 
aantal cafés steeds minder, daarom 
maken we steeds meer gebruik 
van buitenposten. Voor de jeugd 
van de basisscholen was er weer 
de skelterrace waar de getrainde 
racers streden voor de eerste plaats. 
Ondanks het mindere weer kunnen 
we toch  terug kijken op een mooie 
“Dolle Dinsdag” waarvan het aantal 
deelnemers zeker niet terug loopt. 
We hopen dan ook dat de regen 
van afgelopen jaar geen drempel 
is om dit seizoen weer met volle 
moed deel te nemen aan de TOUR 
DEN BLAOS. Tot Carnavalsdinsdag 
in Blaosdonk.

Alaaf Commissie 
Tour den Blaos.

De fysiotherapeut knijpt er tussenuit.
De logopedisten zijn sprakeloos.

De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de neus 

genomen en wordt een oor aangenaaid.
De oogarts ziet het somber in.

De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.

De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.

De anesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.

De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
De geriater krijgt er grijze haren van.

Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.

De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.

De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.

De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De tandarts ziet er geen gat meer in.

Oh ja en de patiënt? Die is er goed ziek van

Commissies 2006-2007

Versiering Toos v. Poppel 
Kaartverkoop Peter v. Dijk 
Krant Pieter Maas 
Openingsbal Piet v. Mierlo 
Prinsenbal Hans v.d. Kruis 
Jeugd Piet Looijmans
Techniek Quint Schellekens
Optocht Jac Schepens
Heilige Mis Pieter Maas 
Tour d’n Blaos Hans v. Hooff 
Ton Praot Eric Jaspers 
Receptie Ad Kees 
Opening Peter v. Dijk
Radio  Ronald Tax
Auwjaorsfist Jan v. Poppel
Podium/PW Ad Kees
Fotograaf Ronald Tax
Folders Gera Geurts
Website Ger Geurts

BENT U AL LID?
De carnavalsvereniging de 

Lindse Blaos staat een groot 
gedeelte van het jaar klaar om  

activiteiten, zoals 
het openingsbal,  

de tonpraotersavonden,
het aauwjaorsfist, het prinsenbal, 

de receptie en de optocht, te  
organiseren. 

Wilt U ook bij deze club horen, 
wordt dan lid en stort € 7,00 op 
rekeningnummer 127401903 

t.n.v. cv de Lindse Blaos.

Ouderen niets meer waard? Hoezo? 
We zijn een fortuin waard! We hebben 
zilver in onze handen, goud in onze 
tanden, gas in onze darmen, stenen in 
onze nieren, lood in onze schoenen, 
staal in onze heupen en plastic in onze 
knieën. Vol met dure medicijnen lijken 
we wel op goudmijnen. Een mens met 

zoveel mineralen is met geen miljoen te 
betalen. Daarom, ga fier door het leven, 
neem kritiek op als een spons, want 
door bovengenoemde rijkdom, drijft de 
economie nog steeds op ons.
      
D. Foppele-Van de Boom
Overgenomen uit ‘PLUS’

Leve de Ouderen!!

e
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Bende meej de dolle
daoge euijt oe dak 

gegao...........

Wij maoke 
ut vur oe!Dorpstraat 77, 5595 CD Leende

Tel. (040) 2065093

voor:
- in- en verkoop

- reparaties-onderhoud
- schadetaxaties en -reparaties

- APK autokeuringen tot 3500 kg
  (gratis bij grote beurt)

www.autobedrijf-vanmensvoort.nl

Valkenswaardseweg 32   5595 CB  Leende
Tel: 040 206 2683        Fax: 040 206 2580

“Proef de sfeer van          
het buiten leven”

* Hovenierswerk
   tuinontwerp, aanleg,
   onderhoud 

* Workshops bloemschikken
   
* Creatieve 
   kinderfeestjes

Kerkhof 11A, 5591 TD Heeze. Tel 040-2264797

TUINCENTRUM
Leo en Gertie
v. Lierop

Voor al uw 
minigraafwerkzaamheden

Maken van: sleuven
  opritten 
  slootjes
  vijvers  
  bouwputjes

Gehele renovatie van tuinen en  
plantsoenen

Het versnipperen van takken

Afvoeren van materialen

de Boelakkers 19
5591 RA Heeze
Tel 040-2266954

Mobiel 06-51665438

accountancy

Voor fiscale en financiële
adviesgeving kunt u terecht bij

Voor nadere informatie:

Tel.  (0495) 591938
Fax. (0495) 599495
e-mail: weve@hetnet.nl

Uw contactpersoon:  William Vromans

Bloemenboetiek

Langstraat 20 LEENDE
Telefoon 040-2062362

Met wa bluumkes in huus

is ut nog wa gezelliger thuus.

Wij hebben vul keus en kwaliteit

en van alles wa goe gedijt.

Wij wensen iedereen plezier en leut

en op zijn tijd een neut.

TUINHUISJES OP MAAT

Wij maken tuinhuisjes op maat,
naar de wens van ieder mens,

met dakpannen of mec.
Twee of drie wanden en een dak,

dat gaat met gemak!
Voor al dit moet u zijn bij:

de Groot
Langstraat 2d

5595 AA LEENDE
Tel. (040) 2065054

Op zondag 14 januari 2007 zal zijne
Dorstlustige Hoogheid Prins Ger dun 

Urste en Prinses Gera met Raad van Elf 
van c.v. de Lindse Blaos recipiëren in 

gemeenschapshuis de Meent te Leende 
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt zeer op 
prijs gesteld.
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De Breedvennen
Carnaval in de Breedvennen 
leeft. Een jaar of zes geleden 
namen een aantal buurtgenoten 
het initiatief om onze buurt 
tijdens de carnavalsoptocht te 
vertegenwoordigen. Wij profileren 
ons ieder jaar onder de grote 
groepen. Ons motto meedoen is 
belangrijker dan winnen, gaat de 
laatste 3 jaar niet geheel op. Een 
aantal fanatiekelingen uit de buurt 
tracht de laatste jaren een leuke 
creatie neer te zetten hetgeen is 
beloond met 3 eerste prijzen op rij. 
Medio oktober begint het bij deze 
mensen te kriebelen: Wat gaan 
we doen ? Iedereen zit boordevol 
ideeën Met de vaste commissie 
wordt uiteindelijk het idee geboren. 
De wagenbouw-, de muziek-, 
dans- en kledingcommissie gaan 
uiteindelijk met  het idee aan de 
slag. Tussentijds vindt er overleg 
plaats naar de stand van zaken. 
Vanuit de buurt wordt op allerlei 
manieren ondersteuning verleend. 
Het bouwen gebeurt altijd bij Michel 
Zentjes. Hij stelt zijn kelder onder 
de loods voor ons ter beschikking. 
Omdat onze buurt ook uit het 
bedrijventerrein bestaat, worden 
wij door de bedrijven gesteund in 
de vorm van materialen. Het gezin 
staat in onze buurt voorop. Dit 
betekent dat zowel jong als 
oud mee kunnen 
doen tijdens de 
optocht. 

Niet  alleen meedoen maar ook 
op andere manieren wordt door 
deze mensen ondersteuning 
verleend. Kinderen helpen mee 
met schilderen, ouders timmeren 
etc.  Het mooie aantal van pakweg  
50 mensen vertegenwoordigen 
jaarlijks onze buurt tijdens de 
optocht. Na afloop is er altijd de 
After Party bij Michel in de kelder, 
op weg naar de prijsuitreiking. 
Dit alles wordt op dit moment in 
goede banen geleid door de vast 
commissie bestaande uit: Anton 
Dierking, Tonnie de Bruin, Guus 
Thijssen, Peter Vos, Ied Staals, 
Henk Snelders, Huub van Weert 
en John Galama. 

Via deze weg willen wij namens C.V. 
de Breedvennen iedereen alvast 
een fijne carnaval toewensen.       

Terwijl wij onder het genot van un 
lekker pilske hard aan ’t zwoegen 
zijn op een mooi stukske voor in 
de carnavalskrant, is het buiten 
nog zo’n 20 graden. 
Gelukkig is van ’t weekend de 
klok verzet, anders was het ook 
nog licht geweest… 
Je kunt je niet voorstellen dat 
’t hele circus weer begonnen is, 
maar toch hebben wij de eerste 
pittige discussies alweer achter 
de rug!
En om maar heel eerlijk te 
zijn: nou het begin gemaakt 
is, hebben we er allemaal weer 
heel veel zin in!  
Gelukkig wil de familie Hulsen 
ons ook dit jaar weer de winter 
doorhelpen! Dus zoals ôs 
moeder altijd zegt: we zijn weer 
van de straat af! Dit jaar wordt 
het alweer de achtste keer dat 
wij met z’n allen carnaval gaan 
vieren.
Toch heb je altijd baas boven 

baas. Bij deze willen wij 
daarom de Plekzakken 
feliciteren met hun 11 jarig 
bestaan! We zullen proberen 
om het ze samen met de 
andere groepen, ook dit jaar 
weer een klein beetje moeilijk 
te maken. Met z’n allen gaan 
we zorgen voor een mooie 
optocht en dat doen we 
natuurlijk voor jullie! 
We kunnen dit niet alleen, 
dus bij deze willen wij 
iedereen bedanken voor alle 
hulp die wij ieder jaar mogen 
ontvangen!
Voor wie zich verveelt: er 
is altijd werk zat en de luie 
mensen onder ons mogen 
ook gewoon een pilske komen 
drinken. Koud is ie zeker! 
De echte fans kunnen ook nog 
een kijkje nemen op onze site:

www.fistbisten.nl

Als jullie op carnavals zondag 
op tijd langs de weg staan, dan 
zorgen wij dat we er ook zijn! 
We maken er een mooi feestje 
van!

Gegroet C.V. “De Fistbisten” 

Hallo Blaosers en Blaoserinnenkes!

We zijn ook dit jaar weer gevraagd om 
een stukske voor de carnavalskrant te 
schrijven. Maar aangezien iedereen 
ons inmiddels wel kent en onze 
inspiratie een bietje op is zullen we 
het kort houden. Maar voordat we het 

vergeten willen 
we bij deze 

natuurlijk eerst even C.G. De 
Plekzakken feliciteren met hun 11- 
jarig bestaan !!
Verder zijn we nog steeds in de 
wolken van de prestaties die we vorig 
jaar hebben geleverd . Het was echt 
``gekkewerk`` maar met al jullie steun 
is het goed gekomen. Dus moeten we 
het volgende ff kwijt: Iedereen die 
ons geholpen heeft en alle sponsors 
hartstikke bedankt! Ook dit jaar gaan 
we weer vol goede moed er tegenaan 
en hopen we weer op jullie te  kunnen 
rekenen.
Gelukkig is de familie Bax ons nog 
niet beu en mogen we daar weer 
een paar maanden in de weg lopen, 
zodat we op carnavalszondag weer 
uit kunnen rukken om een schonne 
optocht te rijden. Maar voordat het zo 
ver is moet er nog een hoop gebeuren. 
Dus we breien er snel een eind aan en 
dan kunnen we weer gaan bouwen!!
Wie niet zo lang kan wachten  en 
benieuwd is wat wij allemaal uitvreten 

in de schuur in Strijp moet vooral ff 
langskomen om de wagen te 
bewonderen en een pilske te komen 
vatten. Ginne tijd? Kijk dan ff op onze 
website:

 

www.lolmakersleende.tk 

En anders tot 18 februari. 

Alaaaaaaf !!!!!

Carnaval tweeduuzendzeujve is wir 
in zicht. Ut 22ste jaor zitter vur ôs dus 
al wir up en we kanne trug keejke up 
un goei jaor. De start vur dizze waoge 
begos wâ moeizaam, mèr eujteindelek 
hebbe we toch wir ne sgonne waoge 
op straot nèr kanne zette. Ut thema 
van ozze waoge waar: Al 22 jaor un 
spelleke. We halde hier den vuufde 

pries meej.
Via dit stukske tekst wille we dan ôk 
èfkes  àl ozze sponsers bedanke die 
dur vur gezurregd hebbe dè we dit jaor 
ôk wir ne sgonne waoge hebbe kanne 
baauwe, want zonder ozze sponsers is 
ut in dizze tied zôwâ onmeujgelek um 
nog te kanne baauwe. Ôk de aander 
waogebaauwersgroepe wille we veul 
succes wense vur de kummende 
uptocht. We zalle dur meej z’n alle wir 
ne sgonne carnaval van maoke.

‘t Bultje
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BRABANTSE
ASPERGES

040-2062537

FAM. BAX
VEESTRAAT 8

LEENDE
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MODELSLAGERIJ VAN HOOFF B.V.

VERTROUWD ADRES SINDS 1947

RUNDS-, KALFS-, VARKENS- EN LAMS-SLAGERIJ

Nieuwendijk 36, 5591 JK Heeze - Tel. (040) 2261354

Uw Barbecue-,
koud en warm

buffet-specialist
www.slagerijvanhooff.nl

C. VAN ROY & ZN. B.V.
Plafond - wandafwerkingsbedrijf

RENÉ VAN ROY

KATTESTRAAT 6

5595 CL LEENDE

TEL. 040-2061631

FAX. 040-2062978

Plus Smetsers  
Dorpstraat 68 Leende

 

Plus Smetsers aan de 
Dorpstraat, staat ook met 

carnaval voor u paraat!

Opgeteld de beste !
Op zondag 14 januari 2007 zal zijne
Dorstlustige Hoogheid Prins Ger dun 
Urste en Prinses Gera met Raad van 

Elf van c.v. de Lindse Blaos recipiëren 
in gemeenschapshuis de Meent te 

Leende van 14.00 uur tot 17.00 uur.

uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld 



De Blaospieper �007 De carnavalskrant van de Lindse Blaos Pagina  1�

Het zal je maar gebeuren dat je als 
man van middelbare leeftijd, in de 
fleur van je leven, de eretitel “ouwe 
zak” toegevoegd krijgt. Dan wordt het 
natuurlijk tijd voor een moment van 
bezinning, heroriëntatie en innerlijke 
beschouwing.
Je hebt zakken in velerlei soorten en 
maten, maar in de meeste gevallen 
hebben we het toch over een voorwerp 
van leer, papier, textiel of plastic om 
wat in te stoppen,  te vervoeren of te 
bewaren.
Het kan natuurlijk ook een hulpmiddel 
zijn in een jas of broek om je handen 
in te stoppen bij koud weer of om ze 
eeltvrij te houden.
Als je het even niet meer 
ziet zitten, zit je in 
zak en as. Als 
je keps 

bent, 
heb je niks 

op zak, ook al heeft 
er iemand tegen 

je gezegd 
dat je dat 
maar in je 
zak moest 
steken.
Heb je 
iemand 
in je zak 

dan  is ie 
een open boek voor je, maar daarbij 
kan ie ook in zijn eigen zak liegen en 
daar word je dan weer geen zak wijzer 
van.
Je krijgt “de zak” als ze je buiten 
schoppen  op je werk en je loopt 
natuurlijk de kans dat er in dit bij-
zondere geval ook nog lijfelijk contact 
in de onderbuikregio plaatsvindt. 
Om al die ellende dan maar gauw te 
vergeten ga je dan maar vlug naar 
een buitenlands restaurant voor een 
portie “asikoewe-zak-zozie” wat een 

gerecht schijnt te zijn waar volgens de 
smaakpolitie het haar soms op staat.
Nou wordt iedereen in zijn leven 
wel eens voor zak uitgemaakt maar 
als dat “ouwe” er voor komt te 
staan, dan krijgt het woord “zak” 
natuurlijk een heel andere dimensie. 
Of het veelvuldig gebruik  van 
de uitdrukking “ouwe-zak” zijn 
oorsprong vindt in de toenemende 
normen- en waardevervaging of de 
explosieve vergrijzing van 
onze samenleving 
is mij niet 

he lemaal 
duidelijk.

Voor mij staat het wel 
als een paal boven water dat ze 

het niet hebben over zo’n ouwe jute 
zak waar al zo’n 10.000 kilo errepel 
in vervoerd zijn geweest en die vol 
zit met gaten en rotte stukken. Ze 
bedoelen ook niet  die plastic zak 
die op ’t land aan een stok hangt te 
wapperen om vogels af te schrikken. 
Beste carnavalsvrienden, leest en 
huivert over wat mij laatstelijk is 
overkomen………….
Sta ik me daar een week of zes geleden 
toevallig naar het voetballen van DOS 
Lind te kijken (bij de Valk zeggen ze 
altijd (tenminste vroeger, toen ze zelf 
nog konden voetballen) DOS Lomp). 
Laat er nou net een derby gespeeld 
worden ,dus ’t  ging er nogal op en 
ook de wederzijdse supporters lieten 
zich niet onbetuigd. Ik stond daar 
tussen een groepje achtenswaardige 
55 plussers van Leendse origine met 
een bovengemiddelde levens- en 
vooral voetbalervaring. 
Het was voor ons dus niet moeilijk om 
onze mening over hetgeen wat er op 
het veld plaatsvond op een duidelijke 
en niet altijd  even fijnbesnaarde wijze 

uit te dragen.
Een en ander betrof dan het vertoonde 
voetbalspel, maar toch vooral de acties 
van de fluitist en niet te vergeten de  
grensjager van de bezoekende club.
Laten er nou toevallig 5 meter 
verderop een paar 
“supporters” van 

de tegenpartij 
staan, een paar knapen 

in de nadagen van hun 
pubertijd, die er al 

een zwaar 
hoofd in hadden al was ‘t alleen maar 
van al dat goud- en koperwerk dat ze 
mee moesten sjouwen. En die knapen 
waren ‘t natuurlijk weer niet met ons 
eens wat ze kenbaar meende te moeten 
maken door ons voor,
jawel hoor, ouwe zakken uit te maken. 
Hieruit bleek dat ze niet echt bang voor 
ons waren, maar dat was natuurlijk 
omdat ze ondanks al dat gewicht, toch 
harder konden lopen. 
Met alle verbale creativiteit die we 
bij mekaar konden schrapen hebben 
we toen maar een nieuw scheldwoord 
bedacht, namelijk ”jonge zakken’’, 
waaruit blijkt, dat de moraal van dit 
verhaal ook nu weer ouwe wijn in 
nieuwe zakken is….
Steek dat maar in je zak!

Rommie Tas

Wijsheden 
en 

uitspraken 
van onzen 
ome Sjef

•	 Unne Lektor is de 
plâtsbekleder up aarde van 
Pastoor van Meyl âs ut gin 
echte Mis is.

•	 Ik lig liever in den ballenbak 
bij Piet K, dan up ut aander 
kerkhof

•	 Wilde mij executeren, ik 
kan nie kumme.

•	 As ge unne stok wilt 
gebreujke kaande lichelijk 
unnen hond vinne

•	 Un gat is niks, mâr ge 
kaant er wel oewen nek 
uvver brèke

•	 Vrouwen van vrijgezellen 
en kinderen van maagden 
hebbe altied goei maniere

•	 Die de kleijnste eier legge, 
kaokele ut hardst

•	 Alcohol is slecht vur oew 
gezondheid veural ’s 
anderendaogs ’s merges

•	 Mannen liegen uvver hun 
inkomsten en vrouwen 
uvver hun eujtgaove

•	 Ze zegge dè vrouwenogen 
up zun schônst zin âs ze 
groot, zwart en vochtig zin.	
Dè zin meejn vuut ôk dus 
heb ik schôn vuut.

•	 Witte wâ de uvvereenkomst 
is van jou meej un zebra?  
Ge het allebei un vrouw 
meej un streejp er dur.

•	 Dè menneke van ôos 
Marietje is zo’ne knappe 
vent, ut is er krek inne eujt 
un breiboek

•	 Ik ben in vurrem. Dè 
buukske heurt bij dieje  
vurrem. Begreejpe?

•	 Âs m’n boks aafzakt 
kreejge we rèègen of den 
ellestiek is kapot

•	 Wâ zou ut miste upbrenge 
vur de pliesie: parkeren 
zonder scheejf bij den Aldi 
of harder rijen dan 30 km/h 
dur de kom van Lind?? 

•	 ‘Heel Sterk Lind’ is nog 
steeds unne bèètere naom 
dan Heeze - Leende

•	 De uvvereenkomste 
tussen unnen ezel en de 
gemeente Heeze – Leende 
zin:

o	 Ze zin koppig
o	 Ze kanne goe balken
o	 Ze zin nie te 

besturen
•	 Hij heej zôveul 

zellefvertrouwen dettie un 
scheejt durft te laoten âs ie 
ân den dunne is.

•	 Lekkere soep hè. Hij smâkt 
of dè ik zellef ut blikske heb 
eujpegemâkt.

Ouwe zakken .....  
Jonge zakken ......

.

Zô rond begin oktober wier ik al gebeld, of 
eigellek wier ôs vrouw gebeld :Of jullieje 
Wim mèr wir ’n stuk wouw schréve in de 
caranavalskrant, want dè kon ie zô schon..! 
Ik zeej teejge ôs vrouw, is dè nie wâ vruug 
begin Oktober ??Er is toch nog niemus 
mééj carnaval bezig!!En toen daocht ik 
toch wir in inne keer ân al die mense van 
De Lindse Blaos die al laaaaang mééj 
Carnaval ân de gang zèn....De Raod van 
Elf en zô...Ja ja..ze kanne van de redactie 
dan wal hope dè ik schon gao schréve...
ahum...Dè kan wel zô zèn,mèr..... ’t één 
jaor is ’t aander nie, en ik herrinner me nog 
wal dè ik vurrig jaor nogal positief waar 
tegeneuver al die mannen die aachter de 
De Lindse Blaos zitten, en dè ben ik nog 
steeds.  mèrrrrrrr..........Wâ gebeurt er toch 
allemal..!!!’t Eén krantebericht nâ ’t aander: 
Lindse Blaos houdt Cabaretavond....
De “Lindse Blaoscabaretavond” 
volledig uitverkocht....En ik mèr 
naodenken euver diejen cabaretaovond..

Carnavalsverenigingen  zèn er toch 
um Carnaval te organiseren !!??.Wâ 
is dan toch die drijfveer aachter die 
cabaretaovond..???? Ik 
denk dè ik ut weet:...... . . .
............GELD !!!!
.....Ja misschien 
ben ik wal ’n bietje 
selours umdè ik zellef 
meej nog ’n paar aander 
Lindse mensen Cabaret 
probeer te brengen. En âs 
ge dan heurt dè ut gewoon 
tonpraoters zèn eujt ‘n 
aander durrup die 
hun al lááng versleten 
teksten nog ‘ns ne 
keer in Lind wille 
laote heure..... veur 
geld !!En..... âs klap 
up de vuurpijl haauwe ze dan 
in Hèjs ôk nog zogenaamde 
“Trai ouwts “   ik weet nie 

hoeveul van die zeveraars aachter mekaar 
um eujt te zuuken wanneer en of de mense 
wal of nie lache um hun meestal gebietste 
grappen......En dan te wete dè heul veul 
lindse jongens en meiskes eigenlek ôk wal 
in de ton zouwe wille mèr ut eigellek nie 

nie durve te waoge...want misschien gan 
ze wel aaf....Ik zeg oe dit :Hoe meer 
tongepraot  hoe eerder de mensen dè 
gezever muug worre en hoe moeilijker 

ut wordt veur ons eigen Lindse mensen 
um nog originele teksten te bedenken..
en daor giggut euver.... originele 
teksten... Nee nee âs ge de tonpraoterij 

kapot wilt krege dan moete onder 
ut veurwendsel van GELD al 

héél vruug en overdadig veul 
tonpraoters veurleije aan ut 
publiek...zôwâ ut héél jaor 
dur...en noem ut dan um het 

publiek te misleiden gewoon 
“Cabaret”.....  ????

a
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Tevens grote voorraad gebruikte
tractoren en machines

Internationale Handelsonderneming en
Landbouwmechanisatiebedrijf

Soerendonk
Raadbroekweg 5
Tel. 0495 - 591401

Bergeijk
Eijkereind 26B
Tel. 0497-555558

VAN  G   STELD
A

S
Patrick Das
Tel.:  003211-726434
Fax:  003211-726484
Mob:   06-51024315

Frank van Gastel
Pomperschans 90
5595 AW Leende
Tel.:  040-2061106
Fax:  040-2063837
Mob:  06-22075036

TEGELWERKEN V.O.F.

In- en verkoop 
en reparatie van:

Landbouwmachines en 
traktoren

Tuin- en parkmachines

Bent u op zoek naar een leuk kado voor geboorte, bruiloft, jubileum etc, 
kom dan eens vrijblijvend kijken, ook voor uw naam/logo op kleding, 
handdoeken, gastendoekjes, petten etc. 
Informeer naar de mogelijkheden. Geopend na afspraak.

Kinderatelier & Borduurstudio Josette
Josette Cardinaal
Strijperstraat 65
5595 GB Leende (Strijp)
040 - 2061891
www.josette-kb.nl
info@josette-kb.nl
* Stoffen
* Patronen
* Fournituren
* Borduurmaterialen
* Persoonlijke kado’s

Strijperstraat 65  
5595 GB Leende (Strijp)

Tel: 040 - 206 18 91
E-mail : info@josette-kb.nl

www.josette-kb.nl
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•	 Naar verluid kan er voorlopig niet gewandeld 
worden met behulp van de knooppunten-
wandelkaart, daar de knooppunt-wandelingkaart-

ontwerp-tekenaar van onze gemeente de weg 
kwijt is. Deze man is het laatst gesignaleerd 
tussen de Achelse Kluis en Waterloo.
•	 De aanvraag van gemeentelijke subsidie 
door de Sectie Ontspanning en Muziek 

van de Ex-Prinsen is voorgelegd aan de 
Monumentenzorg. De verwachting is dat 
de aanvraag dan pas gehonoreerd zal 
worden zodra de gemiddelde leeftijd van de 

leden van dit gezelschap de 65 jaren zal overschrijden. 
Volgens de secretaris van dit gezelschap is dit weldra het 
geval.

•	 Een saillant nieuwtje van het gemeentehuis: Zoals wellicht 
bekend is zijn er twee nieuwe interieurverzorgsters uit Leende 
benoemd. Maar er gaan geruchten dat ze op het gemeentehuis 
seksueel geïntimideerd zijn. Beide dames constateerden na 
thuiskomst een blauwe plek op de linkerbil. Andere bronnen 
spreken deze geruchten tegen en opperen de mogelijkheid 
dat ze deze blauwe plekken hebben opgelopen tijdens het 
volksdansen met de club van de wethouder.

•	 Bij de recente peiling van de klantvriendelijkheid van het 
gemeentehuispersoneel in de regio Zuidoost Brabant, scoorde 
de gemeente Heeze-Leende erg goed. Alleen de gemeenten 
Valkenswaard, Geldrop, Cranendonk, Someren, Asten, Deurne, 
Helmond, Nuenen, Waalre, Bergeyk, Best en Son scoorden 
beter.

•	 Op het vliegveld Zanderije van Paramaribo is enige commotie 
ontstaan toen enige Leendenaren werden gearresteerd op 
verdenking van bolletjesslikkersgedrag. Na toediening van de 
nodige laxeermiddelen bleken onze dorpsgenoten de darmen 
gevuld te hebben met keiharde brokmoppen. Na grondige 
reiniging zijn de brokmoppen via de zwarte markt in de vrije 
verkoop gegaan. 

•	 De marktmeester van de Halfvastenmarkt in Leende heeft 
de volgende omzetcijfers bekend gemaakt: Brokmoppen: 2 
ton; Vogelkastjes: 220 stuks; Ongeregelde goederen: in de 
prijsklasse van 50 tot 25 eurocent 1255 stuks en 1 geit. Na 
afloop was er een gezellig samenzijn op het terras. Ieders 
omzet bleef achter bij de uitbater van het terras. Diens omzet 
was 22 vaten bier en drie flessen Spa. 

•	 De marktmeester van de Lentebraderie op de Kleine Kerk 
heeft de volgende omzetcijfers bekend gemaakt: 25 hemdjes, 
15 broekjes, 7 stofdoeken, 2 pakken Spic en Span, en twee 
zakjes vogeltjespinda’s. Na afloop ging iedereen gezellig naar 
huis. Ieders opbrengst bleef veilig in de eigen portemonnee. 

•	 De Maatschap van Cardiologen van het St. Annaziekenhuis 
staat erg welwillend tegenover het plan van een actiegroep 
om de Bypass Zevenhuizen te realiseren. Zij stelt tegen 
gereduceerde prijs geneesmiddelen beschikbaar om de 
stroperige besluitvorming te verdunnen.

•	 Uit Rome is vernomen dat Zijne Heiligheid Paus Benedictus de 
16de een verbod heeft uitgevaardigd tegen de bestrijding van 
de Processierups

•	 Goed nieuws voor de verzamelaars van omgereden palen. De 
volgende palen zijn omgereden: Hoek Dorpsstraat – Kattestraat; 
hoek Vier Linden - Schoolstraat; hoek Schoolstraat – Vier 
Linden en een paal speciaal bij de verkeersfuik naast het eerste 

Leendse ramkraakpand. Tot 
slot een paal in het Vogelpark 
die gesneuveld is tijdens de 
festiviteiten ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan.

•	 De voorzitter van de 
vereniging van voorzitters 
van Bejaarden Bonden in 
Zuidoost Brabant heeft een 
Koninklijke onderscheiding 
ontvangen omdat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, niet kapot te 
krijgen is.

•	 De extra subsidie voor innovatieve ontwikkelingen die onlangs 
met terugwerkende kracht is verleend aan Leenderhof, 
dreigt te moeten worden terugbetaald. De pas geopende 
rollatorwasplaats die met deze subsidie is gefinancierd, blijkt 
te pas en te onpas misbruikt te worden voor het tegelijkertijd 
douchen van rollatorende bejaarden.

•	 De feestversiering die door de Ondernemers vereniging van 
Leende telkenmale aan de Leendse lantarenpalen wordt 
aangebracht zal volgend jaar ingrijpend gewijzigd worden. Om 
de geneugten van deze gratis slaapkamerverlichting deelachtig 
te laten worden aan andere personen dan voorgaande jaren, 
zal deze verlichting aan de andere kant van de straat worden 
opgehangen.

•	 Er gaan geruchten dat de financiële situatie van de Rabobank 
Leende verre van rooskleurig is. In het weekend zou de directie 
druk bezig zijn met het inzamelen van gelden om de Pinautomaat 
aan te kunnen vullen. Hiermede is het veelvuldig defect zijn 
van deze geldverstrekker in het weekend verklaard.

•	 Er zijn nog steeds veel klachten over de aannemers die 
de Houttuinen hebben gerealiseerd. Zo blijken de meeste 
stopcontacten op de slaapkamers te zijn voorzien van slechts 
één gaatje. Er wordt nu onderzocht of dit euvel is op te 
lossen door twee van deze stopcontacten vlak naast elkaar te 
plaatsen.

•	 Een van de nieuwe bewoners heeft grote opschudding 
veroorzaakt door bij de aannemer te gaan klagen dat hij veel 
water in de kelder had. Toen de uitvoerder van het bouwplan 
zich op de hoogte kwam stellen van dit euvel bleken in de 
kelder 3 kratten Spa blauw en 2 kratten Spa rood aanwezig te 
zijn.

•	 Weerbericht: Het weer is weer een weer van niks. Weer zullen 
de dikke donkere wolken boven de politieke horizon hardnekkig 
in het zicht blijven. De depressie blijft naar verwacht nog enige 
tijd het politieke klimaat beïnvloeden. Het weer is mogelijk 
gemaakt door de drie coalitiepartijen van de gemeente Heeze-
Leende.

•	 Uit de archieven van de gemeente Leende 
zijn een aantal weerspreuken opgedoken 
die wij U niet willen onthouden:

Als daar is de maand van Mei,
en de koe schijt in de wei,
is de regenworm weer blij.

Als daar is de maand december,
is de wulpse vrouw geremder,
want de vreemdgegane man,
is in de Kersttijd boven Jan.

Kort nieuws uit de gemeente Heeze-Leende

Wâ is ‘r schonner dan samme carnaval 
viere? Ôk di jaor stan we ân ’t begin van 
de drie zotste daog van ’t jaor wir èfkes 
stil bij d’n oorsprong van carnaval âs 
’n christelijk fist. Samme meej pastoor 
Van Meijl, muzikanten en zangers van 
eijge bôjem, de suisse en heujpelijk veul 
Blaozers en Blaozerinnekes beginne we 
up carnavalszaoterig um halluf  aacht 
(saoves) dees drie fistdaog meej un 
schon mis in ozze eijge Lindse kèrrek, 
war ôk ozze carnavalsvereniging nar 
vernuumd is. In dees mis wulle we 

samme Gods Zegen vraoge vur ne 
goeje carnaval meej goei weer, mar 
wulle we ôk stil stao bij al die Blaozers 
en Blaozerinnekes die van ’t jaor ginne 
carnaval kanne viere. Carnaval viere 
doede toch samme. Zurrigt dèrrem 
dè ge ôk di jaor wir van de partij 
bèènt. En vergèt nie um oew schonste 
carnavalspèkske ân te trekke, want 
bij ’n fist heurde d’r toch schon up te 
stao.
Pastoor Van Meijl ziet ôs allemal gèèr 
kumme.  

De carnavalsmis

v



1. Wim van der Palen
2. Robert Verbeek
3. Quint Schellekens
4. Johan Bax
5. Eric Jaspers
6. Jac Schepens
7. Ad Kees
8. Jan van Poppel
9. Peer Engelen
10. Ger Geurts
11. Coen Heijmans

12. Peter van Dijk
13. Hans Hulsen
14. Wim Vlemmix
15. Wienand van der Laak
16. Piet van Mierlo
17. Piet Looijmans
18. Hans van Hooff
19. Peter Snoeien
20. Pieter Maas
21. Ronald Tax 
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Zijne dorstlustige hoogheid Prins Ger dun Urste, meej de grasie van Prinses 
Gera, meej de Raod van èllef, meej alle Blaozers en Blaozerinnekes en 
meej iedereen die mâr un bietje carnavalsgek is in heul Blaosdonk;
• Prins carnaval 2007 en heerser van de drie gekste daog van ut jaor;
• Vorst van de Breedvennen en de rèst van Lind tot ân Hèès toe;
• Baron van Streejp en de Kuulkant tot ân de Achelse Kleus;
• Graof van de Bruggerhuus tot ân de Zeujvenhuus en van de Klein 

Kèrrek tot ân ’t Bultje;
• Grootmister in ut handhave van de orde up de Mèrt in Striepersgat
• Gazant in ut gève van hulp an iedereen die dur nar vraogt, mar ôk ân 

die mense die dur nie um vraoge
• Bestrijder van alle criminaliteit en in ut biezonder drugs, mâr dè is 

nogal weedus
• Expert in ut uplosse van rellen bij de Mobiele Eenheid
• Opperblaozer up de gruune mat bij ut voetballe van DOSL “G”
• Voetbalkoning bij Obelisk en in de zaol;
• Grootstofhapper meej ut mountainbike
• Grootmister in ut maoke van ântèkeninge tijdens vergaderingen en in 

ut maoke van oranje strooifolders
• Grootexpert in de carnavalscontacten meej de krant, de tillevisie en de 

radio
• Opperspreekstalmister tijdens ut tonpraote en bij alle aander activiteiten 

van De Lindse Blaos
• Beschermheer van alle kleijn Blaozers en Blaozerinnekes;

Proclameert de volgende èllef artikelen, wâr ge oew eijge ân te haauwe 
het:

Art 1: Dè carnaval 2007 in Blaosdonk wir un fist mag zin vur groot en 
kleijn en dè we ôk wir allemal van de partij zalle zin;

Art 2: Dè ut nie eujtmakt of ge prinses, prins, maxima, minima, boer of 
pliesie bèènt, want meej dees daog zin we allemal geliek;

Art 3: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes meej de carnaval nie magge 
maauwe of uvver vruuger magge praote;

Art 4: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes meej de carnaval de touwkes 
zèllef in de haand hebbe en dè ge dus altied ân ut kortste of ân ut 
laangste end zalt trekke;

Art 5: Dè iedereen meej doet meej di fist mar dè ge oew eijge nie zalt 
gedraoge âs un bist;

Art 6: Dè we up tied nun BOB eujt moete zuuke, zodè niemes wâ van di 
fist heujft te misse;

Art 7: Dè alle mobieltjes meej de carnaval vakansie hebbe, behalve die 
van de Prins;

Art 8: Dè de polonaise dur meej de carnaval zikker bijheurt, mar dè ge 
wel aachter de Prins moet ânsleujte;

Art 9: Dè dur wir heul veul mense neffe de straot stân um nar de grote 
uptocht én de jeugduptocht te kumme keejke;

Art 10: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes wir meej doen meej d’n Tour 
den Blaos en dè ut wir één groot spektakel zal worre;  

Art 11: Dè we dees daog gân belève âs één groot fist en dè ge dur zikker 
alle daog moet zin gewist;

En dè we dan up dinsdig meej mekare kanne zegge, dè we dur sâmme wir 
un kei schôn en vur ôs un onvergètelijke carnaval van hebbe gemakt

Prins Ger dun Urste en Prinses Gera proclameert:
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De blaospuzzel 2007
Ook dit jaar hebben wij gemeend de hersenen     van onze lezers te moeten laten kraken. Dit maal willen we 
jullie massaal laten speuren, zoeken, uitpluizen en noem alle superlatieven maar op. De opdracht is de volgende: 

De oplettende lezer ziet kriskras door de krant een enkele losse letter staan, van verschillende grootte en 
in verschillende stijlen (lettertypen voor intimi). Verzamel deze letters en maak er een woord van. Stuur je 
oplossing per mail naar het volgende emailadres: puzzel@delindseblaos.nl of inleveren op adres Breedvennen 
56 in Leende. Uit de goede inzenders wordt een winnaar geloot.  
De winnaar ontvangt naast allerlei eervolle vermeldingen ook een leuke prijs!! 
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de opening van het carnaval in de Meent.

Om de queeste niet al te moeilijk te maken (het moet tenslotte leuk blijven, we komen nu eenmaal allemaal uit Lind!) 
volgen hierna enkele tips;
Tip 1: alle letters staan al in de juiste volgorde.
Tip 2: vul de letters in in de onderstaande vakjes en je woord is compleet.
Tip 3: ja, het woord heeft met carnaval te maken.

1 3

2

4 6 7 9
11

8

13

14

15

10

12

5

1 Thea Tax 9 Judith Janssen
2 Toos van Poppel 10 Marga van Dijk
3 Henriëtte Snoeyen 11 Melony Harks
4 Wendy Matheeuwsen 12 Inge van Mierlo
5 Marij van der Palen 13 Corry Schepens
6 Jacqueline Vlemmix 14 Marjolein Looijmans
7 Anja Kuijpers 15 Carolien van der Meulen
8 Gera Geurts

Art 1: Dè carnaval 2007 in Blaosdonk wir un fist mag zin vur groot en 
kleijn en dè we ôk wir allemal van de partij zalle zin;

Art 2: Dè ut nie eujtmakt of ge prinses, prins, maxima, minima, boer of 
pliesie bèènt, want meej dees daog zin we allemal geliek;

Art 3: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes meej de carnaval nie magge 
maauwe of uvver vruuger magge praote;

Art 4: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes meej de carnaval de touwkes 
zèllef in de haand hebbe en dè ge dus altied ân ut kortste of ân ut 
laangste end zalt trekke;

Art 5: Dè iedereen meej doet meej di fist mar dè ge oew eijge nie zalt 
gedraoge âs un bist;

Art 6: Dè we up tied nun BOB eujt moete zuuke, zodè niemes wâ van di 
fist heujft te misse;

Art 7: Dè alle mobieltjes meej de carnaval vakansie hebbe, behalve die 
van de Prins;

Art 8: Dè de polonaise dur meej de carnaval zikker bijheurt, mar dè ge 
wel aachter de Prins moet ânsleujte;

Art 9: Dè dur wir heul veul mense neffe de straot stân um nar de grote 
uptocht én de jeugduptocht te kumme keejke;

Art 10: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes wir meej doen meej d’n Tour 
den Blaos en dè ut wir één groot spektakel zal worre;  

Art 11: Dè we dees daog gân belève âs één groot fist en dè ge dur zikker 
alle daog moet zin gewist;

En dè we dan up dinsdig meej mekare kanne zegge, dè we dur sâmme wir 
un kei schôn en vur ôs un onvergètelijke carnaval van hebbe gemakt

Prins Ger dun Urste en Prinses Gera proclameert:
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Wilt u volgend jaar ook adverteren in 
deze carnavalskrant? Mail dan naar: 

advertenties@delindseblaos.nl
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“Laoj de kanonnen, want carnaval is 
begonnen”. Um dizze zin dreijde het 
vurrig jaor ozze waoge. Wal lètterlek 
gezie, anders waare we nie wiet 
gekumme. Mar ge zalt oe die piraten en 
die moordwijven nog wal kanne herinnere. 
En misschien worde van die moordwijven 
’s naachts nog wal ‘s wakker. Zô nie, dan 
kiekte nog mar ‘s up ozze website:

www.plekzakken.nl
Âs wij de carnaval van ’t vurrig jaor ôk 
wir ‘s trug in ozze herinnering haole, dan 
denke we wir: wâ waar ut toch schon. 
Goei, mar kaauw weer meej d’n uptocht, 
veul vollek en veul en schon deelnemers 
ân d’n uptocht. D’n Blaosdonkse uptocht 
mog er wir zin….. en die waar d’r dan ôk. 
Dèrrem ôk di jaor wir un woord van dank 
ân al die mense, die het vur ôs meujgelijk 
maoke, mar ôk meujgelijk hebbe gemakt, 
um unne waoge te baauwe. Die mense, die 
ôs meej geld, materiaol en un locatsie 
veureujt hèllepe en veureujt hiellepe, 
zin een goei en stevige fundering, wârup 
wij âs plekzakken kanne baauwe. En dè al 
bekant èllef jaor lang. Dèrrem ôk di jaor 
wir allemal HARTSTIKKE BEDANKT!!!
“Mar wâ is nou èllef jaor?”, heure wij oe 
al denke:
Èllef jaor is âs ge veureujt kiekt unnnen 
hille tied, mar âs ge trug kiekt is dè 
mar èfkes. Mar in die èllef jaor is er 
ôk veul veraandert: wij zin allemal èllef 

jaor aauwer geworre (gelukkig mar!), 
Lind wier Heeze-Leende (mar Blaosdonk 
bleejf Blaosdonk, gelukkig!), de gulden 
wier (0,45) euro en de carnavalswaoges 
wiere technisch nog veul vernuftiger 
en wiere ôk meej ’t jaor grôtter (of 
de weejg smaller en de lantèrnpaole 
ligger?). 
Één belangrijk ding is d’r in al 
die jaore gebleejve: de 
samhorigheid tussen én 
de behulpzaamheid 

van al die Lindse waogebouwers, de 
carnavalsvereniging en iedereen in Lind 
of van d’r beujte die carnaval un wèrrem 
hart toedraoge. Want of ge naauw in 

die lèste naacht nog un klèdje vèrref, 
wâ purschuum of nog krèk inne plank 
tekort kwaamt, binnen ut hallef uur wâr 
dè prebleem wir upgelost.

Èllef jaor is nie alleen trugkeejke, mar 
ôk veureujt. Hoe d’n uptocht d’r de 
kummende jaore eujt zal zie, kanne wij 
helaas nog nie zien in ozze glazen bol. 
Wij zalle d’r in ieder geval ozze bijdrage 
ân bleejve lévere.

Èllef jaor is in ut carnavalswirreldje 
un goei reeje vur un fistje. En ôk wij 
wille die trâdiesie uvverènd haauwe. 
Wij nodige dèrrem iedereen eujt vur 

ôs jubileumfist up zatterdig 10 februari 
2007 vanaaf 20.30 uur in het café ân de 
Durpstraot 132, war ex-Prins Freek dun 
Urste en ex-Prinses Willeke dan nog 
steeds d’n scepter zwaaje. Âs upwèrmer 
vur de carnaval wille we er samme meej 
jullie vur zurrege dè ut dak bij Roothans 
d’r vanaaf geej. Wij zurrege d’r samme 
meej Freek en Willeke vur dè ge niks 
tekort heujft te kumme en dètter 
goei meziek is. Zurregde gullie vur de 
gezelligheid? Ge bent allemal van harte 
welkom. Hoe laang dè ge bleejft is nie 
belangriek, âs ge d’r mar gewist bèènt!
Èllef jaor is wâ ôs betreft nie alleen un 
felicitasie ân de Plekzakken, mar ôk ân 
de carnavalsvereniging. Dur de nodige 
aandacht te hebbe vur de waogebaauwers, 
ze meej raod en daod te steune en up 
z’n tied nâr ze te luustere, is het niveau 
van d’n Blaosdonkse uptocht nog hôgger 
kumme te ligge, wâ ôk de echte belèving 
van carnaval wir ten goede is gekumme 
en nog ten goede zal kumme. 
Ôk ozze Lindse collega-waogebaauwers 
wille we, weliswaor âs lèste mar nie âs 
de minste, in dit jubileum betrekke. 
Dur meej mekaar de concurrensie ân 
te gao, zin we d’r allemal stèrreker van 
geworre.

En wâ betreft de waoge van di jaor: wij 
zurrege d’r vur dè wij d’r wir zin meej 
unne waoge. Heujpelijk bende gullie d’r 
ôk meej of zonder waoge of âs pebliek!

11 jaor Carnavalsgroep ‘de Plekzakken’

’T is me wat! Jaren vrijgezel geweest en 
dan toch nog voor de bijl gegaan. Eigenlijk 
meer voor kerk en wet. Ik ben getrouwd! 
Met die van ons en dat bevalt nog ook. 
Op wat gezanik na over ’t grasmaaien en 

over ’t ophangen van 

e e n 
borduurwerkje. 
Of over een uit de hand 
gelopen avond katten in de 
bierwinkel, met als gevolg dat de 
activiteiten de volgende dag wat minder 
zijn. Maar dat zal overal wel zo zijn!
Maar goed, ik ben onder de pannen en 
na verloop van tijd kwamen er nazaten. 
Tjonge jonge wat een karwei! Niet ’t 
maken van de kroost maar de afwerking 
daarvan. Die van ons had er elke keer 9 
maanden voor nodig voordat ze uit de 
verpakking mochten. En wat waren ze 
lelijk! Net schoonmoeder, maar dan in 
het klein. Kromme beentjes, hangvel, 
vouwen in de billen en net zo hard 
schreeuwen. Ze zijn naderhand toch goed 
bijgetrokken en best wel aardige ventjes 
geworden. Dat kan ik van schoonmoeder 
niet zeggen!
Dat het zulke mannetjes geworden zijn 
ligt veel aan de culinaire hoogstandjes 
van mijn eega. Buiten de chinees, 
frietboer, pizzatent en shoarmatent wil 
ze ook wel eens een blik groenten open 
trekken. Voor de vitamientjes. Of van die 
luiwijven soep maken. Je kent dat wel. 

Water koken, poeder-met-klonten erin, 5 
minuten koken, klaar. Voor het oog wat 
Unox soepballen er in. Daar gaat het de 
jeugd om! Want als die ballen eruit zijn 
gevist mag ik, als tafelvoorzitter, de rest 
van dat flauw poederwater oplepelen. En 

dan rode bieten of pap. Aan de luiers te 
zien en te ruiken zal er best wel 

wat naar binnen zijn gegaan, 
maar het meeste hangt 

toch in de gordijnen. 

En je krijgt 
die rommel 
er nooit meer 
uit!
Ach ze hebben ook hun goede 
kanten. Zo willen ze altijd helpen als 
ik eindelijk zo’n borduurwerkje op wil 
hangen. Of iets ga repareren wat ze eerst 
zelf gesloopt hebben. God o God, wat 
een ramp elke keer! Dat helpen bestaat 

voornamelijk schroevendraaiers verloren 
maken, spijkers en schroeven over de vloer 
uitzaaien, de rolmaat uit zijn behuizing 
trekken, butsen in de kast timmeren of 
met het afteken potlood artistieke figuren 
op het behang tekenen. Je zou ze erachter 
willen plakken.
Of ze gaan mee de kippen voeren. Het 
begint met het op de grond laten vallen van 
het bakje met het kippenvoer. Bijvoorkeur 
buiten de kippen ren. Dan baggeren ze 
vrolijk door elke kippenstront die ze zien. 
Dat plakt zo lekker onder de schoenen, 
waarmee ze meteen daarna over het pas 
gezogen tapijt van de kamer lopen. Die 
van ons ook weer blij! Ze moeten en 
zullen ook de verse eieren dragen. We 
eten dan die dag steevast pannenkoeken 
of iets anders waar geklutste eieren in 
zitten! De uilskuikens.
Aankleden ook zoiets! Altijd de 
truien binnenstebuiten, onderbroek 

achterstevoren, linkse schoen aan de 
rechter voet en de rechter schoen aan 
de linker voet. En als die van ons een 

rood T-shirt klaarlegt moeten 
ze een blauwe aan. Hebben ze 
een blauwe aan willen ze een 

groene of gele. En probeer niet 
om een en ander in goede banen te 
leiden, dat lukt niet! Dat leggen ze 

wel uit in hun prachtige vocabulaire. 
Als die van ons dan eindelijk toch 
gewonnen heeft met het aankleden 
komt er zoiets als: “ik haat jou”, lief 

hé?
Ja met die vocabulaire kundigheid halen 
ze voorlopig de Nobelprijs voor de 
letterkunde niet. Maar dat heeft ook zo zijn 
voordelen. Als rond etenstijd de telefoon 
gaat, dan is dat gewoonlijk weer zo’n 
onweerstaanbare aanbieding met gratis 
dit of dat, een hypotheek voor bijna niets 

of iets anders wat ik absoluut zou moeten 
hebben. De heren mogen dan de telefoon 
aannemen en dat gaat ze goed af. Ze komen 
niet verder als wat onsamenhangend in de 
telefoon brabbelen. Dat werkt wel! Sinds 
enige tijd hebben we geen last meer van 
dat soort zeurende figuren.
Het zijn lieverdjes alle drie. Zijn we op de 
kermis dan willen ze in de mallemolen. 
Zitten ze erin, willen ze niet meer en kan 
d’n ouwe als een malloot mee rondjes 
draaien. Anders blijf ik met die kaartjes 
zitten! Ze moeten op stel en sprong een 
suikerspin hebben. Als ze na drie happen 
van die zoetigheid zowat aan elkaar 
plakken, hoeven ze hem niet meer. Zo ook 
met oliebollen. En dan maar proberen om 
op een milieuvriendelijke manier van die 
zooi af zien te komen. Achter de coniferen 
van Solmar Tours dus. Aan de bende te 
zien ben ik niet de enige met kroost op 
de kermis!
Thuisgekomen moet er al die plakrommel 
weer vanaf, bad in dus. Laatst hebben 
we er een familieaangelegenheid van 
gemaakt. Gezellig met z’n vijven onder 
het water. Dat ging goed tot de oudste 
ging zoeken bij het afvoerputje. Toen ik 
hem vroeg wat hij zocht, zei hij dat hij 
mama’s pielie zocht, want die was weg! 
Het was hem opgevallen dat hij, zijn 
broertjes en papa een pielie hadden, maar 
mama niet! Ga dat maar eens uitleggen!
Maar ik moet ophouden. Ik mag er 
weer een paar uit elkaar gaan halen. Ze 
slaan elkaar zowat de kop in over een 
stuk speelgoed. Alsof dat het enige stuk 
speelgoed is dat ze hebben. Je struikelt er 
over!

Wil je ze niet hebben voor een week?

Swa van het Zwaonegat

Nazaten!
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Prettige Karnaval
KILOSLAGERIJ

JAN TOMASSEN
SPEULHEUVELSTRAOT 31, SUMMERE

TILLEFOON (0493) 494640

(ver)zuipen, dè’s zund,
‘t is bèter dè ge zwemme 

kunt

Oostrikkerstraat 26
5595 AE Leende

Inlichtingen:
Sandra Loots 

tel. 040-2062233 
www.oostrik.nl

ZWEMSCHOOL OOSTRIK

 VERHOEVEN BESTRATINGEN 
BRAM

VERHOEVEN

KWALITEIT IN BESTRATINGEN

Julianastraat 30
5595 CN   LEENDE

TEL 040 2138526
MOBIEL 0652007262

FAX 040 2138527

Financiële analyses
Pensioenen
Hypotheken 

Particulierenverzekeringen
Bedrijfsverzekeringen
Bancaire Producten

Z e l f s t a n d i g  i n t e r m e d i a i r  v a n  d e  C V B  B a n k

Dorpstraat 83, 5595 CD  Leende  -  Tel. 040-206 1270  -  Fax 040-2062865
E-mail: info@adviseursmetvisie.nl

www.adviseursmetvisie.nl

tweewielerspecialist
paul tonnaer
jan deckersstraat 12
5591 hs  heeze
telefoon 040 - 2265744
‘s maandags gesloten

Dealer: Batavus
Koga-Miyata 

Gazelle 
Locomotief

Sparta   Ion

O
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Uitslag optocht 2006 uitslag

WAGENS

Laoj de kanonnen, want carnaval is begonnen C.G. De Plekzakken 1

Gekkenwerk C.V. De Lolmakers 2
Goocheltruc(k) C.V. De Fistbisten 3
 ‘t is goe mis C.V. De Mafketels 4
Al 22 jaar ‘n spelletje Wagenbouwers ‘t Bultje 5
We zin in de wolken C.G. De Smeerkezen 6
We gan nar de Taptoe C.V. de Wipneuzen 7
Indianen-stam-kroeg De Durdauwers 8
GROTE GROEPEN
Piet Piraat heft z’n zwaard, verdeeld de buit met z’n scheve schuit Buurtschap de Breedvennen 1
Wij kleuren de optocht Buurtschap de Kuulkant 2
Obelisk doet oe meej carnaval d’n das um Buurtschap Obelisk 3
Het is goed meevaren in de Lindse optocht Buurtschap Strijp 4
Als ‘t prinsenpaar gej stappe, kanne we zelluf ok wel tappe! Buurtschap Oranjeplein 5
KLEINE GROEPEN
Wij zijn weg Lonneke, Floor, Annemiek, Inez 1
Wij (d)ouwe Egberts Mirthe, Elke en Rik 2
Anton Heijboer is dood, zijn bruiden in nood Moeders mooiste 3
Snoepkonten De zonnige hippies 4
Wij dansen mee carnaval hil Lind dûr De zonnige hippies 5
We lopen vur schut Vriendengroep de Langste Fiets 6
We maken de optocht nie mooier… Uit met mate(n) 7
INDIVIDUELEN
Beloven en geloven Eric en Tom 1
Doedelzak Jan en Jan 2
Moeilijke stoelgang Marga van Dijk 3
As ie woensdag nie fluit èèt ik um ôp Jan Hurkmans 4
T’is niet wiet weg Lian en Mieke 5
We hebben een goeie band Maatjes XL 6
As je wilt leze moete vort naor Heeze De biebmiepen 7
Queen mums Moeders van het prinsenpaar 8
In de lach schieten De Clown 9
Pluk me maar kaal, ik he ze allemaal Lian en Mieke 10
PUBLIEKSPRIJS
Laoj de kanonnen, want carnaval is begonnen C.G. De Plekzakken
BESTE SPELER
Doedelzak Jan en Jan 

Uitslag jeugdoptocht 2006 uitslag

WAGENS
Obelisk doet oe meej de carnavals de das om Buurtschap Obelisk 1
We zien wel waar het schip strand Buurtschap de Breedvennen 2
Jeugdprinsenwagen Buurtschap Oostrik 3

Individuelen
Twee dikke vriendjes Elle Barten en Bram van Weert 1
We hebben een hut vol herrie De bende van vijf 2
Met carnaval gaat bij ons het dak eraf Maikel en Kim 3
Met carnaval zetten we alle bloemtjes buiten De bloemenmeisjes 4
Alles loopt op rolletjes De rollende drollen 5
De dikke vrienden De laatbrassers 6
De schippertjes van Lind Daniëlle Bas Rudy Dirk 7
De snoepkonte De snoepkonte 8
’n echte Blaozer De Blaozers 9
Wij trekken elkaar over de streep Mirte en Elke 10
De trekzakken De trekzakken 11
De kameleon Gert-Jan Twan Bart Giel 12
Wij komen uit het worteleindje Perry Marije Bertine 13
Wij veroveren carnaval Marly en Carla 14
Als ’t prinsenpaar gej stappen, kanne we zelluf ok tappe Pim en Max van het Oranjeplein 15
Muzieksliert Simon Joshua Thom Wouter Bas Iris 16
Werk in uitvoering Loek en Inge Noten 17
We vissen naar een complimentje Miranda en Bas de Haas 18
Kunst over de toren Familie van Weert 19

Uitslagen Skelterrace
Groep 3 - 4
1 Giel van den Boomen 28,12
2 Dirk Jutten 28,22
3 Max Simons 28,94
4 Gert-Jan vd Palen 28,96
5 Ralph Geelen 29,53
6 Maikel Maas 29,65
7 Kees Galema 29,81
8 Thomas de Bresser 29,88
9 Derek van den Heuvel 30,84
10 Kwint de Knegt 31,25
11 Raoul Simkens 32,16
12 Jorg Cupido 32,59
13 Rick Bekkers 32,91
14 Jeroen Cardinaal 34,75
15 Stefan Steeghs 36,25
16 Anouk de Bresser 36,88
17 Rick van Hooff 38,45

Groep 5 - 6 
1 Chris Verhallen 23,24
2 Jelle de Bresser 24,56
3 Evelien vd Palen 26,03
4 Mike Cardinaal 26,53
5 Marianne Bax 26,77
6 Freek Barten 26,84
7 Janus van de Sande 27,22
8 Denise Groenen 27,32
9 Jan Bax 28,23
10 Rudy Geris 28,31
11 Dirk Maas 28,44
12 Lars Bekkers 29,25
13 Toon van de Sande 30,19
14 Kelly Cardinaal 30,75
15 Tom van Hooff 30,78
16 Willem Bax 31,68
17 Tim Kuijpers 32,37
18 Anne Cardinaal 35,16

Groep 7 - 8 
1 Alex Kaerts 23,22
2 Niels van den Boomen 24,38
3 Marlin de Bresser 24,44
3 Joep Maas 24,44
5 Esther van Hooff 24,94
6 Bjorn Verhallen 25,31
7 Frank Bax 25,62
8 Nienke Gerlings 25,84
9 Stan Jutten 25,97
10 Marijn Bax 26,47
11 Bas de Haas 29,13

Uitslagen Tour d'n Blaos
Kaartprijzen:
1e Flair
2e Doorzettertjes
3e Frits en Bram Thijssen
Grote groepen:
1e Groep Horror: Zo eng was ....
2e Vriendeclub "START"
Jeugd groepen:
1e Spreekwoorden
2e De vrienden van Robin Hood
Jeugd Individueel:
1e Tjitske
2e Rolien
3e Familie van Laarhoven
Beste idee volwassenen
1e Kunst onder de Toren
2e de "Wiezen" uit de Achterhoek
Beste idee jeugd
1e Jongens doe eens niet zo flauw!
2e Nordig Blaozers
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Meej un lekker
stukske vlis,
geej ut mi

carnaval zeker
nie mis.
Tel. (0495) 593188

Fax. (0495) 591512
www.slagerijvanmeijl.nl
info@slagerijvanmeijl.nl

Met ‘n Erkend Schilder
bent u gegarandeerd beter af

Glas & Schilderwerk
Wandafwerking

Biesven 5, 5595 DD  Leende
Tel.: (040) 2061367

Mobiel: 06 - 53341328
Fax: (040) 2061156

ERKEND
SCHILDER/
GLASZETTER

COPPENS

STALINRICHTING OP MAAT!

constructie en stalinrichtingen bv

tegen concurrerende prijzen

VARKENSSTALINRICHTING RUNDVEESTALINRICHTING

             VERDER OOK   

* Kraamhokken, ligboxen in   
 meerdere uitvoeringen.
* Biggen- en vleesvarkenshokken,  
 ook in kunststof uitvoering.
* Brij- en droogvoerbakken,   
 complete watervoorziening.
* Daltec voerinstallaties en silo’s.
* Voerstations / groepshuisvesting.

* Diverse uitvoeringen in ligboxen,
 voerhekken en drinkbakken.
* Windbreekgaas voor open stallen.

* Elektrische afrastering van het
 kwaliteitsmerk Gallagher.
* Beregeningspompen en   
 materialen.

Heyerdijk 1  -  5563 BP  Westerhoven
T: 040 - 20 41 323 - F: 040 - 20 45 190
i n f o @ c o p p e n s - c o n s t r u c t i e . n l
w w w . c o p p e n s - c o n s t r u c t i e . n l

Batavus-Gazelle
Fiets- en bromfietsonderdelen tevens reparatie

Visa- Euro- Mastercard
24 uur tanken met local autofoodcard - multitank

travelcard - bankpas - giropas
autowasserette + autostofzuiger

www.noten-leende.nl

De Blaospieper is nu ook 
digitaal te bewonderen op 

www.delindseblaos.nl
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De hele dag had ik op mijn knieën voor 
het stopcontact gezeten. En maar turen 
naar die twee gaatjes in de muur. Wat denk 
je? Geen zuchtje wind te bespeuren; een 
bevestiging van mijn vermoeden maar 
als parttime zelfverklaard wetenschapper 
ga ik grondig en gestructureerd te werk. 
Het ultieme experiment zou voor eens en 
altijd uitsluitsel geven. Enkele dagen later 
was het zover, een compleet windstille 
dag, ideale omstandigheden voor de 
lakmoesproef; ik drukte op de aan-knop 
van de televisie en ja hoor, dacht ik het 
niet, die doet het gewoon. Het stond nu 
onomstotelijk vast; geen wind en wel 
energie, da’s dus geen windenergie! 
En toch gaat een gedeelte van mijn 
belastinggeld middels regelingen en 
subsidies als de energie-investeringsaftrek 
(EIA), vrije afschrijving milieu-
investeringen (VAMIL), regulerende 
energiebelasting (REB) en de 
subsidieregeling energievoorziening 
non-profit en bijzondere sectoren (EIP) 
naar windturbineprojecten. Dat is toch 
niet eerlijk? Tijd voor veldonderzoek.
Aan het eind van 2005 telde Nederland 
1707 windturbines, samen nominaal 
1219 Megawatt.
Waar staan die dingen dan? Ik stapte op de 
fiets en ging op zoek. Aan het eind 
van de dag had ik heel Leende 
in kaart gebracht, alle 
turbines in Heeze 
geteld en een vrij 
nauwkeurige schatting 
van het aantal in Sterksel. 
Nadat ik de aantallen 
geanalyseerd en in een 
grafiek weergegeven had 
kwam ik tot de volgende 
verbijsterende conclusie: er staan hier 
nul windturbines.
Ik riep mijn collega wetenschappers 
van de universiteiten van Soerendonk, 
Luyksgestel en Hoogeloon bij elkaar voor 
een topconferentie. Ook zij kwamen tot 
dezelfde conclusie; geen windturbines.
Aangezien we het meest intelligente deel 
van Brabant in kaart hadden gebracht, 
en dan tel ik Heeze tegen beter weten 
in voor het gemak maar even mee, kan 
de conclusie niet anders luiden dan dat 
alle Brabanders meebetalen aan die 
dure windturbines maar er geen profijt 
van hebben. Met andere woorden, wij 

betalen de energie voor de westerlingen. 
Wederom wordt Brabant een poot 
uitgedraaid door de Randstad.

Nu zijn we het inmiddels wel gewend 
dat we door de grote bekkelingen uit het 
westen niet voor vol worden aangezien, 
en dat is ook allemaal niet zo erg zolang 
we als Brabanders elkaar nog hebben en 
we carnaval kunnen vieren. Maar zowel 
carnaval als Brabant worden in hun 
voortbestaan bedreigd.
Het volgende is er aan de hand: door 
de opwarming van de aarde stijgt de 
zeespiegel. In het laag gelegen Westen 
zal een onleefbare situatie ontstaan. Als 
ratten zullen de harde “G’s” vluchten naar 
hoger gelegen land. Hoger gelegen land 
wat ook wel Zuid-Oost-Holland wordt 
genoemd, voorheen bekend onder de 
naam Brabant. Zeg maar doeiii Brabantse 
koffietafel, doeggg Brabants bont en dag 
dag Houdoe.
Of waarom dacht jij dat ze momenteel met 
man en macht aan de snelwegen  in Brabant 
werken? Om ons te plezieren? Kom nou, 
dat zijn allemaal voorbereidingen voor 
de Westerse invasie.

Kunnen we 
dan niets doen? 
Tuurlijk wel, ik heb 
een plan bedacht waarmee we onze 
identiteit behouden en carnaval zullen 
kunnen vieren tot in de lengte der dagen. 
Het is eigenlijk heel simpel; we kunnen 
onze provinciegrenzen niet sluiten 
voor de Hollanders maar we kunnen 
er natuurlijk wel landsgrenzen van 
maken en dan bepalen we zelf wel wie 
we binnen laten. Wel op zijn Brabants 
natuurlijk, rustig aan, zonder geweld 
en met een pilske erbij. Het lijkt me 
verstandig om onze Vlaamse vrienden te 
betrekken bij ons plan. Ook zij hebben 

last van vreemd pratende mensen in hun 
land die een Bourgondische levensstijl 
afkeuren. Bovendien hebben zij ervaring 
met het strijden voor autonomie. Immers, 
in het jaar 1830 hebben zij zich al eens 
losgemaakt van de Nederlanden. Over 
inzicht gesproken!
Samen zullen wij een onafhankelijke 
en autonome Brabantse staat inrichten 
waarin altijd ruimte en tijd zal zijn voor 
carnaval en andere culturele en sportieve 
hoogtepunten zoals buikbowlen, 
streepkestoepen en stropdasdrinken.

Indien we straks samen met onze 
zuiderburen een nieuwe staat vormen 
voorzie ik wel een probleempje; we wonen 
dan niet meer in het zuiden van het land 
maar in het noorden en onze zuiderburen 
zijn niet meer de noorderlingen maar 
zuiderlingen. En als wij in het noorden 
van het land wonen en niet meer in het 
zuiden wat voor effect heeft dat op onze 
identiteit? En waar zal straks de zon 
opgaan, in het westen?
Om te voorkomen dat we door deze 
veranderingen hopeloos gedesoriënteerd 
raken zullen we de vier windstreken 
hernoemen. Noord wordt zuid, oost 

wordt west en vise-versa. Wij 
zullen dan weer gewoon net 

als vroeger in het zuiden 
van het land wonen.
Bijkomend voordeel is 
dat ik in ons autonoom 
Brabants paradijs een 

tuin op het zuiden zal hebben 
waardoor mijn huis in waarde 
stijgt. Met deze overwaarde 
kan ik de komende jaren 

mijn carnaval bekostigen. 
Rondje voor heel Leende.

Zou ik geen goede politicus zijn? Met 
halve waarheden en hele onwaarheden 
grote groepen mensen kwetsen en 
beledigen, veranderingen in gang zetten 
die gedoemd zijn te mislukken en er 
zelf beter van worden, da’s politiek voor 
gevorderden! Nee laat maar, daarvan 
hebben we er al genoeg. 
Gelukkig hebben we met Carnaval wel 
goede leiding, proost! 
 
Groet,
Argus van de Ogen

Een autonoom Brabant als
redding van Carnaval?

Woord van dank...
Terugkijkend op een seizoen waarin we, 
als Buurtschap Oostrik samen met onze 
Jeugdprins Stan, Jeugdprinses Esther, 
Adjudant Jolien en de Raad Van Elf leden 
Menno, Tim, Jelske, Marjon, Marloes, 
Tom, Hilde, Stan en Lisa, het jeugdcarnaval 
2006 mee hebben georganiseerd wil ik 
graag in deze carnavalskrant een woord 
van dank schrijven. Allereerst wil ik kwijt 
dat het hartverwarmend was om te zien 
hoe onze buurtleden zich spontaan hebben 
ingezet op de vele voorbereidingen, 
uitvoering en opruimwerkzaamheden bij 
alle activiteiten.  De commissie “jeugd” 
van De Lindse Blaos die ons hebben 
bijgestaan in raad en daad. Leuk om te 
ervaren dat ook niet RvE leden (Toos, 
bedankt voor je hulp) hierbij betrokken 
zijn. Natuurlijk de commissies “techniek, 
krant, carnavalsmis, Tour Den Blaos, …” 
waarmee we in een fijne sfeer hebben 
samengewerkt. Bestuur en overige leden 
van de RvE die er waren als ze er moesten 
zijn! De medewerking en het vertrouwen 
van John en zijn medewerkers van 
gemeenschapshuis De Meent maken dat 
het slagen van de diverse jeugdactiviteiten 
een stuk makkelijker verlopen is. Het 
motto van onze jeugdprins “Maak plezier 
en gein, Carnaval is voor groot en klein” is 
gelet op het grote aantal aanwezigen in de 
Meent waargemaakt. Het was voor ons als 
buurtschap een druk, leerzaam, en vooral 
‘n kei-leuk seizoen!!
BEDANKT ALLEMAAL !!

Sjef Verhoeven
Voorzitter Buurtschap Oostrik

Wij, Stan en Esther, vonden het keileuk om jeugd-
prins en jeugdprinses 2006 te zijn. We hebben veel 
leuke dingen gedaan. Zoals de tonpraotavond, 
de recepties en de carnavalsdagen. Het was 
ook leuk met prins Freek en prinses Willeke. Ook 
dat we hun op de motor samen met de raad van 
elf mochten ophalen. Het was kei leuk! Wij willen 
daarom ook iedereen bedanken hiervoor. 
Speciaal onze buurtschap Oostrik en alle mensen 
die hebben meegeholpen om zo’n leuke 
carnaval te hebben!

Wij wensen Lido net zo’n goede carnaval toe 
met veel plezier!

Groetjes van de Jeugd Prins Stan en jeugd Prinses 
Esther , adjudant Jolien en raad van Elf
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Voor uw nieuwbouw, 
verbouw en renovatie,

als ook machinaal 
timmerwerk

frits
van

meijl B.V.TIMMERBEDRIJF

Klooster 18  5595 GJ Leende
(040) 2062701

Aannemingsbedrijf

CHINEES-INDISCH
SPECIALITEITENRESTAURANT

“SHANGHAI”

DORPSTRAAT 15 LEENDE
TEL. (040) 2062348

Openingstijden:

Maandag  gesloten
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.00 uur
(Vanaf 1 April t/m 30 Sept) 16.00 - 22.00 uur
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 uur

Voor uw geluid
bij al uw evenementen

Geluidsinstallaties

VAN GENNIP

Dorpsstraat 21

Soerendonk

(0495) 591526
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Met Leende kermis zat ik met 
mijn kleinkinderen in de rups. 
Plotseling was daar die flos 
aan dat touwtje. Een snelle 
reactie en ik had hem. Mijn 
gedachten gingen terug naar 
vroeger. Onze vader zwierde 
op vrijdag, de visdag, een 
paar haringen aan een touwtje 
over de tafel. Ge moest dan 
snel zijn, anders had je niks. 
Dat was iedere week weer een 
gevecht van jewelste. Met z’n 
negenen strijden om een paar 
haringen.
Maar ieder nadeel heeft zijn 
voordeel. Op de kermis was de 
rups ons domein. De flos was 
voor één van ons. We hadden 
thuis helemaal niks, nog geen 
armoede. De jongste had een 
oud versleten fietsje waar d’n 
oudste op had leren fietsen, 
waarna de rest volgde. Geen 
skelter, geen lerenbal geen 
playstation, geen televisie op 
de kamer. Niks, alleen wat 
ouwe rommel.
Met de jong uit de buurt 
speelden we ‘s zomers buiten 
en ‘s winters op de schelft. 
Speelgoed hadden we geen 
nodig bij verstoppertje of 
moespot. Doktertje spelen was 
ook heel geliefd 
D’n oudste was dan dokter, de 
rest patiënt. Het kolenhok was 
de wachtkamer het washok de 
praktijk. We mankeerden van 
alles, oor- en keelpijn, van 
een gebroken been tot een 
gekneusde rib. Een oude deur 
diende als operatietafel. Het 
gekke was, als het etenstijd 
was, waren alle klachten 
verholpen. Daar kunnen de 
doktoren van tegenwoordig 
nog wat van leren.
Bij ons in de buurt woonde 
Driek Tand. Ze noemden hem 
zo, omdat hij nog maar één 
tand in zijn mond had. Driek 
dronk veel, geen water maar 
jenever. We zeiden tegen 
hem, dat hij niet zoveel moest 
zuipen, en dat hij zo niet oud 
zou worden. Zijn antwoord 
was steevast: ‘’ Iedere dag 
dronken is ook een geregeld 
leven.” En over oud worden. 
Er zijn meer oude dronkaards 
dan oude dokters. Hij 
is heel tragisch 
om het leven 
gekomen. 

Dat kwam door het zeiken. 
Ik moet dat even uitleggen. 
Driek stond met zijn handen 
in zijn zakken voor op de 
hoogkar. Zijnen Bels, een ruin, 
moest lossen en wat doet hij 
dan. Die stopte plotseling en 
ging goed breed staan Driek 
donderde voorover eraf met 
zijn gezicht op de keien. Driek 
heeft het niet overleefd.
We kregen nieuwe buren. 
Ze kwamen van de stad, en 
volgens ons waren het rijke 
mensen, want ze reden unne 
grote wagen. Ze hadden al 
televisie en het vrouwvolk 
rookte sigaretten. Ze droegen 
ook van die heel dunne hoge 
hakken onder hun schoenen. 
Wij vonden dat een kunst, 
dat ze daarop konden lopen. 
Ze hadden twee honden. D’n 
ene liep op 3 poten. Dat was 
lachen als hij moest pissen. 
Dan vergat hij geheid welke 
poot hij miste en van de 10 
keren lag hij 8 keer op zijnen 
uitlaat. D’n andere was een 
soort Jack Russell, maar dan 
drie maal zo lang en dik. Zijn 
losplaats hing nog net vrij 
van de grond. Bijten dat kon 
hij, een echte rot joekel. Die 
moesten we eens goed te 
pakken nemen. Mijne maat, 
ook Nillis geheten, en ik 
riepen hem op een middag. 
Hij heette Soekie. En als je zei: 
“Pak de beestjes”. Dan kwam 
er vaart in. In een diepe sloot 
wezen we hem op een plaats 
waar de beestjes zouden zitten. 
In een mum van tijd had hij zich 
zo diep ingegraven, dat alleen 
zijn achterstel nog zichtbaar 
was. Nu hadden we de kans, 
en we gaven hem een lel. Diep 
in de slootkant hoorden we 
een gedempt geluid en toen 
wegwezen.
Nou vergeet een hond niet 
gauw iets, maar hij kon nooit 
gezien hebben, wie hem een 
opsodemieter gaf.
In de grote vakantie 
moest eerst 
de oogst 

b innen . 
D’n  hele dag 

in die warme zon 
over die roggestoppels 

klossen. Bij het zetten van de 
roggemijt moest je de gerwen 

bijgooien, dat noemden ze bij 
ons “naschieten”. Als de oogst 
geklaard was, dan gingen we 
een dag naar Animali. Dat was 
me wat, d’n hele dag weg. Al de 
jong uit de buurt gingen mee. 
Met de fiets. Ons moeder en 
ons tante Drika namen dan een 
grote tas met boterhammen 
mee, en nog een met drinken. 

U weet wel van 
die Exotaflessen. 

Levensgevaarlijk waren 
die dingen. Als je ze ontkurkte 
knalde het net zo hard, als 
dat de jagers van streep 
aan hun jachtseizoen waren 
begonnen. Meestal was het 
ook nog vechten geblazen met 
die stadsejong. Voorschieten 
dat deden ze en dat namen 

wij niet. Op het einde van de 
dag gingen we naar huis met 
vuile kleren, kapotte knieën 
van het vallen, een dikke lip of 
een dik oog. Maar dat gaf niks, 
we hadden toch het echte 
vakantiegevoel 
geproefd.

De jeugd van 
tegenwoordig lachen je uit 

als je met die verhalen komt. 
Die komen tegenwoordig niks 
tekort, of misschien hebben 
ze het wel te goed. Maar wij 
hadden het op ons manier ook 
hartstikke mooi. Diegenen die 
hun jeugd hierin herkennen, 
die moeten ongeveer zo oud 
zijn als ik.

Ne schonne carnaval.

NILLIS.Vruuger
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Van Blaosdonk,
voor Blaosdonk,
door Blaosdonk.

Anders gezegd van Lind, 
voor Lind, door Lind. Want 
dat is uiteindelijk de kern 
van de zaak, daarom zijn 
de tonpraotersavonden zo 
bekend. 
De tonpraotersavonden 
zijn van Lind, maar ze 
zijn dat geworden door 
Lind, omdat enkel 
mensen uit Lind, 
of die een levende 
band hebben met 
Lind, op het podium 
komen en daar, hun 
vaak onverwachte 
talenten tonen aan 
de andere mensen 
van Lind. Zo wordt het 
deze keer weer. Een 
dikke driehonderd 
mensen zijn aan 
de gang om ook de 
zevenendertigste editie 
tot een succes te maken. 
Wat het zo bijzonder 
leuk maakt, is dat het 
ieder jaar weer een 
geweldige bijdrage 
vormt aan de 
gemeenschapszin. 
Niet enkel de saamhorigheid 
op de avonden zelf, maar 
vooral de saamhorigheid 
groeit onder artiesten, 
zangers en zangeressen, 
tonpraoters, dansgroepen, 
werkgroepen, koren en 
muziekgroepen. Elk jaar in 
augustus of direct daarna 
starten zij met het bedenken 

van hun act, met het oefenen 
en repeteren. Vanaf augustus 
groeit er in elke groep een 
band met elkaar, door het 
nastreven van dit bijzondere 
doel. Een band die vaak 
blijvend van aard is. Een 
band die mensen van alle 
leeftijden aan elkaar bindt 
en elkaar op het podium 

brengt tot amateurprestaties 
van vaak bijna professioneel 
niveau. Een band die zijn 
verlengde vindt en wordt 
teruggevonden in het 
verenigingsleven. Heel veel 
verenigingen werken hier 
samen omdat dit, door de 
act op het podium of hun 
medewerking aan de avond, 

een promotie is voor de 
eigen club onder de vlag van 
de Commissie Tonpraoten 
van De Lindse Blaos. Dat 
maakt dat de Lindse Blaos 
een beetje het middelpunt 
is gaan vormen, zowel voor 
de viering van het carnaval, 
als ook daarbuiten in het 
ondersteunen en stimuleren 
van doelstellingen van 

andere verenigingen. 
De andere mensen van 
Lind maken het dubbel 
waardevol omdat 
ze komen kijken 
en luisteren naar 
al die artiesten. 
Zij laten zich 
iedere keer weer  
verrassen  door de 
prestaties op het 
podium. Eigenlijk 
is dit geschreven 
stukje dan ook een 
lofzang op Lind, op 
al die mensen die er 

iets voor presteren 
en al die mensen die 

komen luisteren en 
kijken. Het is eigenlijk 

een compliment voor 
u zelf. Wij van De Lindse 

Blaos weten dat 
de inzet van alle 
medewerkers dit 

jaar weer torenhoog is. Het 
programma is weer dik voor 
mekaar. Wij vertrouwen er  
op dat ook de belangstelling 
van de mensen uit Lind 
eveneens weer voor elkaar 
is. 

Tot ziens bij het Tonpraoten 
2007.

Tonpraoten 2007

Na het succes van vorig jaar stond ook 
dit jaar het openingsbal in het teken van 
het darten. Op zaterdag de elfde van de 
elfde was het dan zover: Het 2e Open 
Linds Dart Kampioenschap.
In een tot dart tempel omgebouwd 
gemeenschapshuis stonden de bijna 200 
deelnemers klaar om te gaan strijden voor 
de titel. Op de in het totaal dertien borden 
streden de darters in twee voorrondes 
om een plaats in de halve finale. Onder 
het genot van de muziek van Dj Frank 
Groenen en een lekker drankje vlogen 
de pijlen in de dartborden, maar helaas 
voor sommige darters soms ook er naast. 
Na de eerste ronde werd het licht op de 
dartborden uitgedaan en kwam er het 
eerste optreden van volkszanger Ronald 
van der Lee die een gezellige mix bracht 
van Nederlandstalige meezingers en 
lekkere swingende popmuziek. Ook was 
er na het einde van de eerste ronde de 

mogelijkheid voor het “prinsraojen” waar 
weer gretig gebruik van werd gemaakt. 
Nadat zanger Ronald van der Lee klaar 
was met zijn eerste optreden was 
het tijd voor de tweede ronde. 
Na het optellen van de scores uit de 
eerste en tweede ronde gingen de vier 
darters met de hoogste score door naar de 
finale. Op het podium stond het dartbord 
voor de finale al te wachten. De mensen 
in de zaal hoefden niets te missen, omdat 
alles in de zaal op een groot scherm te 
zien was. In de finales onder leiding van 
master caller Maurice Geerings werd er Maurice Geerings werd er 
teruggegooid van “311” naar nul punten.  
In twee spannende halve finale partijen 
werd uitgemaakt wie de uiteindelijke 
finale zou gooien. De twee gelukkigen 
waren Johan Cleven en Robbert Dielis, 
Herbert van Breugel en Mark Smits 
speelden om de 3e en 4e plaats. Na twee 
gewonnen legs kwam Johan Cleven als legs kwam Johan Cleven als kwam Johan Cleven als 

winnaar uit de bus en won 
daarmee het toernooi. 
Na de finale was het 
weer tijd 
voor 

gezellige 
muziek van 

Dj Frank Groenen en 
zanger Ronald van der Lee. De 

gezelligheid was op en top, zodat er ook 
nog enkele spontane optredens werden 
gegeven door bezoekers. Maar helaas 
kwam er aan al die gezelligheid ook weer 
een eind. Tot slot kunnen we terugkijken 
op een zeer geslaagd evenement dat 
volgend jaar zeker een vervolg zal 
krijgen.

De uitslag: 1e Johan Cleven
 2e Robbert Dielis
 3e Herbert van Breugel  
 4e Mark Smits

De beste vrouwelijke speelster was 
Nathalie vd Palen

Openingsbal
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Dankbetuiging
Het bestuur, 

Prins en Raad van Elf 
dankt langs deze weg 

alle kasteleins, die ook dit 
jaar onze vereniging zo 

royaal hebben gesteund. 
Tevens danken wij onze 

hoffotograaf Fred de Werdt 
voor de vele en keurige foto’s 

die hij weer voor dit blad 
beschikbaar stelde. 

Ook onze adverteerders 
hartelijk dank  voor hun 

advertentieopgaaf. Zonder 
hen was het onmogelijk 
geweest om dit mooie 
propagandamiddel en 

nieuwsblad GEHEEL GRATIS 
onder de Blaozers en 

Blaozerinnekes te verspreiden.

CV De Lindse Blaos
Wenst u

unne goeie Carnaval!

De Wagen-
bouwers 
bedanken 

alle 
sponsoren 

die 
Carnavals-
optocht in 

Lind mogelijk 
maken!
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Eetcafé “Du Commerce”
Voor uw complete
verzorging van:
* Bruiloften tot 100 pers.
* Koffietafels
* Recepties
* Feestavonden
* Warm en koud buffet

Langstraat 8, 5595 AA Leende
Tel. (040) 2062019

Tot ziens bij Elle en Twan 

...Vur ‘n goei pilske en éte op ‘t end,
smakt ‘t dubbel zo lekker as ge dur bent...

Gullie ok VEUL PLEZIER!

Nico de Win
Mode - kleinvak - fournituren
Hedde een vlekske op oe pekske?

Bij Niek en Sjan maoke z’er wir wa van

Al kumde in oewe boerekiel

of meej oeuw hart up oeuw ziel

meej oeuw boks te binnestebeujte

of meej unne jas tot op oeuw keuite

meej nog wa smink op oeuw gezicht

meej die daog zin wij toch dicht

 Gezichts- en

lichaamsbehandelingen 

 Elektrisch ontharen 

 Pedicure - Manicure 

Visagie

Houdt de seizoenen buiten, haal Verhoeven 
binnen !!!

U vindt de zuinigste HR ketels en de mooiste 
decorradiatoren in onze showroom.

Met een passend service abonnement staat u bij 
ons niet in de kou.

Tijdelijk stroom of lucht nodig?

Industrial Rental Services

www.abird.nl

Verhuur van: aggregaten, compressoren & toebehoren

Biesven 15, 5595 DD, Leende.  Telefoon: (040) 206 2068 - Fax: (040) 206 1765

Vur alle blaozers en blaozerinnekes, 

hebbe wij wir volup 

carnavals kleding en prularia.

Tel. 2061456

040 206 19 67St. Jacob & St. Annastraat 3, Leende 

info@pb-protection.nl
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74/75	 Jan	en	Jo	Maas
	 Thieu	van	de	Kerkhof
	 Toon	Roothans
	 Cor	Heuijerjans
	 Dorus	van	de	Palen
	 Tinus	Verhoeven
	 Sjef	Vromans
	 Jan	de	Waal
	 Wim	Baudoin
1976	 Janus	Snoeijen
	 Frans	Bax
	 Cor	Sweegers
1977	 Willem	Janssen

1978	 Jo	Versteijnen
1979	 Jac	van	de	Baar
1980	 Harry	Nijpels
1981	 Piet	van	Weert

1982	 Henk	van	der	Heijden
1983	 Jan	van	de	Kerkhof
1984	 Hugh	Fraser
	 Annemarie	van	de	Graaf
1985	 Tieleman	Adams
1986	 René	Hurkens

1987	 Koos	Smulders
1988	 Harrie	Beliën
1989	 Peter	van	Elderen
1990	 Mien	de	Waal

1992	 Noud	Fransen
1993	 Mia	en	Frans	Rutten
1994	 Jan	Bakker	(Pico	Bello)
1995	 Cor	Kwappenberg
1996	 Wim	Adams
1997	 Eric	Kerkhofs

1998	 Peter	de	Werdt
1999	 Peter	Lammers
2000	 Cor	Hendriks
	 Bert	van	Doorn
2001	 Wim	Hurkmans
2002	 Hans	van	der	Kruis
2003	 Peter	Liebregts
2004	 Marc	Peeters
2005	 Wienand	van	der	Laak
2006	 Thea	Janssen
	 Nel	van	Asten

Orde van het Gemene Leve

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende  
hebben besloten om de

“Orde van het Gemene Leve” 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt
- Al jarenlang bij alle bals aanwezig is
- Al jarenlang daarbij vooraan staat / zit
- Actief is als muzikant bij muziekkapel tijdens  

carnavalsactiviteiten
- Actief is geweest tijdens de tonpraotersavonden
- Humor bezit en dit niet onder stoelen of  

“bànkskes” steekt
- Goed thuis is in financiële handel en wandel
- Al jarenlang de penningverkoop (mede) voor haar reke-

ning neemt

De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aan-
leiding om de “Orde van het Gemene Leve”, uit te reiken aan:

Nel van Asten
Burgemeester en Wethouders gemeente 

Heeze-Leende

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende  
hebben besloten om de

“Orde van het Gemene Leve” 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt
- Al jarenlang bij alle bals aanwezig is
- Al jarenlang daarbij vooraan staat / zit
- Jarenlang actief is geweest bij de begeleiding van de 

dansmariekes
- Goed thuis is in financiële handel en wandel
- Al jarenlang de penningverkoop (mede) voor haar reke-

ning neemt

De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om 
de “Orde van het Gemene Leve”, uit te reiken aan:

Thea Janssen
Burgemeester en Wethouders gemeen-

te Heeze-Leende

Orde van VerdiensteWij Prins Freek dun Urste en Prinses Willeke
bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging 

“De Lindse Blaos”, Prins en Prinses van Blaosdonk in 2006,
hebben gemeend de speciale

“Orde van Verdiensten” 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Jarenlang met anderen de verzorging van het kerkhof op 

zich neemt 
- Een actieve bijdrage heeft geleverd aan de renovatie / 

verbouw van het onderkomen van de Koninklijke Fanfare 
Philharmonie

- Jarenlang begeleider is tijdens de carnavalsoptocht van de 
bezoekende fanfares

- Jarenlang bestuurslid was bij voetbalvereniging D.O.S.L
- Vanaf de oprichting actief lid is van Buurtschap Oostrik
- Jarenlang terreinknecht was bij voetbalvereniging 

D.O.S.L.
- Jarenlang consul was bij voetbalvereniging D.O.S.L.

De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om 
de “Orde van Verdiensten”, uit te reiken aan:

Jan Bekkers
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen

Blaosdonk, 25 februari 2006

Prins Freek dun Urste  Prinses Willeke  Vorst Peter van Dijk

1977	 Noud	van	Weert
1978	 Harrie	v.d.	Broek
1979			 Thieu	Kluskens
1980			 Koos	Smulders	van	Hunsel
1981			 Thieu	v.d.	Kerkhof
1982			 M.	Bruurmijn
1983			 Jan	de	Waal
1983			 Mw.	Rooymans	van	Asten
1984			 Toon	Roothans
1985			 Tinus	Verhoeven
1986			 Pastoor	van	Loon
1987			 Ber	Baudoin
1988			 Jo	Versteijnen
1989			 Jan	Louwers
1990			 Hennie	van	Weert
1991			 Riek	van	Engelen
1992			 Toon	Maas
1993			 Aldi	van	Kuijk-v.	Eert

1993			 Wim	Baudoin
1994			 Piet	Willems
1994			 Anneke	Volgels
1995			 Frans	van	Asten
1996			 Sjaak	van	Kuijk
1997			 Cor	Heuijerjans
1998			 Antje	Maria	Hurkens	
	 Bieshaar
1999			 Janus	de	Vocht
			 Sjef	de	Vocht
2000			 Joop	Kummeling
2001			 Wim	Pompen
2002			 Jan	de	Zwart
2003			 Pastoor	M.J.	de	Vries
2004			 Frits	van	Lieshout
2005	 Jac	Staals
2006	 Jan	Bekkers

De Blaospieper is 
nu ook digitaal te 

bewonderen op 
www.delindseblaos.nl
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Natuursteenbedrijf

HANIQUE B.V.

SPECIALITEIT IN
* GRAFMONUMENTEN

Strijperstraat 3  5595 GA Leende
Telefoon (040) 2061934

P. v. Dijk & Zn
Boomkwekerij/Potcultuur

Strijperstraat 16b
5595 GC Leende

Telefoon (040) 2062053

SERVICE WAAR MEER IN ZIT
Uw adres voor:
 de vogels en duiven
 de honden en katten
 de kippen en de konijnen
 de paarden
 de varkens en de koeien
 en alle verdere benodigdheden
 Ook verkoop aan particulieren

J. van Hooff
diervoeders/kunstmest

Strijperstraat 24a Leende
Tel. (040) 2061503

www.jvhooff.nl

Schildersbedrijf
van Hout - Van Meijl

LEENDE en DOMMELEN
TEL. 06-55763256

Van Meijl
Kraanven 11

5595 DA  Leende
Privé: 040-2062887

Makt meej carnaval veul leut,
wij zette ozze kwaast meej 
deez daog wel in de peut.......

SPECIALIST IN HET RESTAUREREN
VAN DAKBEDEKKINGEN EN
KAPCONSTRUCTIES VOOR:

* BOERDERIJEN  * VILLA’S
* RECREATIEWONINGEN

HEERSTRAAT 1 LEENDE
(040) 2061992

3a

Fascinerende kunst 
op de vloer, zie:

WWW.MONDIALTAPIJTEN.NL

De Blaospieper is nu ook digitaal te 
bewonderen op www.delindseblaos.nl
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Ook dit jaaroverzicht begint met 
november/december van het voorgaande 
jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken 
met de komst van de nieuwe Prins van 
Blaosdonk. Die heugelijke gebeurtenis 
wordt immers steevast gelardeerd 
met de presentatie van een nieuwe 
carnavalskrant van Blaosdonk. En het 
is toch ‘Den Blaospieper’ waarvoor we 
deze jaarkroniek alweer een aantal jaren 
achtereen samenstellen. Als een van de 
oprichters van De Lindse Blaos doen we 
dat met veel genoegen. Ter afwisseling 
kozen we ditmaal voor het weergeven 
van de belangrijkste gebeurtenissen in 
Leende – of all places - in chronologische 
volgorde.

Op de bon
Het nieuwe 
carnavals jaar 
opende voor 74 
automobilisten 
niet zo prettig. 
Wegens te 
hard rijden 
werden ze op de 
Langstraat door 
de politie op de 
bon geslingerd. 
De berichten dat het kerkbezoek verder 
was teruggelopen werden niet gedeeld 
door pastoor Wim van Meijl. Hij vond 
dat ook de uitvaarten daarbij betrokken 
moeten worden. In Leenderhof richtten 
vader Sjef en zoon Peter Rutten een 
fototentoonstelling in over ‘Veranderingen 
in een boerendorp’. De kieken gingen terug 
tot circa 1920. Michael en Anny van Dijk-
Kneepkens begonnen 2006 met het vieren 
van hun gouden bruiloft. Kinderopvang 
Boefje verhuisde van de Nachtegaallaan 
naar het centrum van Leende (hoek 
Dorpstraat-Valkenswaardseweg) en ging 
tevens op in een grotere organisatie, 
Korein. De openbare bibliotheek startte 
in Kempenverband met het uitlenen van 
luisterboeken. Cafetaria Trompie sloot 
zijn deuren, maar is daar later toch weer 
op teruggekomen. De naam ’t Zwaanegat 
bleek in de archieven al ten minst 200 
jaar te bestaan. De bouwactiviteiten die 
er zijn begonnen leiden misschien ook 
tot het bestaan op een straatnaambordje... 
De grootscheepse Centrumplannen 
voor Leende werden bekendgemaakt. 
Niet iedereen was gelukkig. Een 
kleiner gemeenschapshuis? Minder 
parkeermogelijkheden? Aantasting van 
het Leendse karakter? De gemeente nam 
afscheid van waarnemend burgemeester 
Jaap van der Linde, die in de loop van 
het jaar in die hoedanigheid weer in 
Veldhoven werd aangesteld. En daar al 
meteen een heikele fraudekwestie voor 
de kiezen kreeg. Oud-ministerpresident 
Dries van Agt hield in Kasteel Heeze en 
op uitnodiging van Publiek Domein een 
lezing over eerlijke voorlichting. Prins 
Freek en Prinses Willeke kregen een 
drukke receptie, die ook door – incognito 
– de kort vóór zijn aantreden staande 
burgemeester Paul Verhoeven zou zijn 
bezocht. De Drie Dorpen Bridge Drive 
haalde zijn tweede lustrum. Op het 
gemeentelijke Sportgala in Sterksel werd 
schoonspringer Christian van Tongerloo 
uit Leende uitgeroepen tot Sportman 2005, 

en het eerste team van handboogschutterij 
Willem Tell verwierf de titel Sportploeg 
van het Jaar. In Leenderstrijp streken 
grote aantallen knobbelzwanen en hier 
zeldzame witte reigers neer. Na Jack 
Mikkers en Harrie Nuijten werd weer een 
Heeze-Leendse wethouder voorgedragen 
voor het burgemeesterschap. Het was 
Wilma Delissen-van Tongerloo uit 
Laarbeek, inmiddels al eerste burger van 
het Maasstadje Grave. 

Dorpstraat
De gemeente 
maakte bekend dat 
ze de ondermaats 
gebleken nieuwe 
klinkerbestrating 
van de Dorpstraat 
zuid wilde vervangen door een 
asfaltwegdek. De aanwonenden – die 
volgens de gemeente c.q. de wethouder 
ingestemd zouden hebben – wezen een 
macadambestrating als on-Leends van 
de hand. Filevorming op de autosnelweg 
leidde weer eens tot grote verkeerschaos 
in Leende en zelfs Leenderstrijp. De jagers 
van Strijp e.o. startten een nachtelijke 
strijd (met lichtbak) tegen Reintje de 
Vos, die veel schade zou berokkenen. De 
Nimrods legden zo’n 80 vossen om. De 
bevolking van Heeze-Leende liep in 2005 
terug met 59 personen, voornamelijk als 
gevolg van een groot vertrekoverschot. 
Bevolkingsafname was trouwens in heel 
de regio aan de orde, men sprak zelfs van 
een dieptepunt.

Sinterklaasmis
Waarschijnlijk voor het 

eerst beperkte 
Sinterklaas zijn 
bezoek aan 
Leende niet tot 

de gemeenschaps-
huizen De Meent 

en ’t Bruukske. 
Daags vóór 
Surpriseavond 

2005 – toevallig 
een zondag – stond de gezinsviering in 
het teken van de Goed Heiligman. Petrus 
ontving Nicolaas, zou je kunnen zeggen. 
Dit jaar weer, op zondag 3 december. 
De komende raadsverkiezingen wierpen 
hun schaduw al vooruit, het politieke 
krachtenveld leek overzichtelijker te 
worden: minder fracties. Voor het 25ste 
jaar maar tevens voor de laatste keer 
‘teerde’ gilde Sint Catharina en Sint 
Barbara in cafégildenhuis Olympia. Is 
dat etablissement nu definitief gesloten? 
De drumband van de Koninklijke Fanfare 
Philharmonie behaalde in Etten-Leur op 
concours een eerste prijs met promotie. 
Dankzij onder meer zanggroep Switch en 
ondernemersvereniging OVL ontstond 
er veel (overdekte) kerststemming. 
De gemeente Heeze-Leende had nog 
een douceurtje van 26 mille voor de 
afbouw van het paviljoen in sportpark 
De Kleine Speel (tennis en handbal). De 
uitstroom van vele gemeenteambtenaren 
in Heeze-Leende betekende uiteraard 
verlies van veel ervaring. Over de 
onderlinge samenwerking op een 
aantal concrete punten toonden de 
vier gemeenten Cranendonck, Heeze-

Leende, Valkenswaard en Waalre zich 
zeer tevreden. RTV10 kwam opnames 
maken in Leenderhof, die later op 
televisie werden uitgezonden. Voor onze 
sociaalvoelende dorpsgenoot Pierre 
Jonkers werd in Leende de uitvaartdienst 
gehouden. Pierre was mede-eigenaar van 
ruitersportcentrum De Molenberg en 
vooral in Eindhovense carnavalskringen 
een bekende persoonlijkheid. De gemeen-
te kondigde aan dat het jaarexperiment 
met het langer mogen open houden van 
de cafés niet zou worden voortgezet. De 
proef hield een uur later sluiten in. Het 
Jeugdprinsenbal en het Aauwjaorsfist van 
De Lindse Blaos beleefden een succesvol 
verloop.

Buitengebied 
De provincie 
dreigde het 
bestemmings-
plan Buiten-
gebied niet 
goed te keuren, 
met alle 
consequenties 

van dien. Op de Tonpraotersaovenden 
van De Lindse Blaos werd nauwelijks de 
draak gestoken met de politiek. Toch niet 
bij gebrek aan stof? Nog weinig schot 
in het privatiseren van de gemeentelijke 
sportaccommodaties. Heeze-Leende kreeg 
uitzicht op 150 km meer aan wandelpaden, 
uiterlijk in 2007. Het onderhoud van 
wegen een obsessie voor de gemeente? 
Theehuis Kings & Queens ging creatieve 
workshops organiseren. De gemeentelijke 
Monumentencommissie hield voor de 
gemeenteraad een forumbijeenkomst over 
(gebrek aan) monumentenzorg in Heeze-
Leende. Terwijl schoonspringer Van 
Tongerloo droomde over deelname aan de 
Olympische Spelen in 2008 mocht Maar-
ten Bax als leerling-tegelzetter meedoen 
aan de Europese Kampioenschappen in 
het Spaanse Valencia. Met het oog op de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
gingen de vijf lijsttrekkers met elkaar 
in debat, georganiseerd door Heeze-
Leendse ondernemers en geleid door oud-
ingezetene Lout Donders van Omroep 
Brabant. Er ontstond commotie over 
mogelijke grondvervuiling bij de aanleg 
van het Zwarte Pad. In Leenderhof startte 
een computerclub voor senioren. De 
openbare bibliotheek werd met opheffing 
bedreigd. Staatsbosbeheer begon met 
aanpassingen in de Groote Heide, Piet 
Kuppens (CDA), intussen voorzitter 
van het Parochieel Missiecentrum, werd 
aan het einde van zijn loopbaan als 
wethouder/raadslid Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Met het vertrek van 
Henk Antonissen en zijn gezin naar Zuid-
Frankrijk verbleven daar tot voor kort 
drie Leendse families: ook Luc en Marja 
Simkens-van der Linden met kinderen, 
en Erny van der Velden (meer bekend 
als Madonna) getrouwd met de bekende 
kunstschilder Jos Leurs uit Valkenswaard. 
Antonissen c.s. zijn sinds kort terug in 
Leende. Jan Verhees (85) en Harrie van 
den Broek (95) overleden. Harrie woonde 
30 jaar lang in Leenderhof.

Carnavalsorde
Vrijwilliger Jan Bekkers (o.a. voetbalclub 

en parochie) ontving van DLB de 
carnavalsOrde van Verdienste. Nelly 
van Asten en Thea Janssen-van Hirtum 
beiden die van het Gemene Leven van 
de gemeente. De voorleesgroep van 
Leenderhof vierde haar eerste lustrum 
met de aanbieding van een geïllustreerd 
boekje. Oud-burgemeester Noor Planje 
(60) vocht het BMC-rapport over haar 
functioneren aan. Ze wilde eerherstel om 
nog ergens aan de slag te mogen. Er werd 
een WMO-platform opgericht in verband 
met de nieuwe wet Maatschappelijke 
Ondersteuning per 2007. Op haar 
jaarvergadering luidde toneelvereniging 
KNAL met het aansnijden van een 
feesttaart haar 75ste bestaansjaar in. Een 
bibliotheek in het nauw manifesteerde 
zich in de Leendse carnavalsoptocht. 
Slijterij Godschalx ging over naar 
Winters in Maarheeze. Om plaats te 
maken voor woningbouw, ook het 
naastgelegen boerenbondsgebouw moet 
daarvoor wijken. De provincie bood de 
gemeente hulp aan om toch te komen 
tot een goedgekeurd plan Buitengebied. 
OJO, ontmoetingscentrum voor jonge 
ouders, bestond 20 jaar en hield daarom 
een reünie van alle (oud-)bestuurders. 
Het jeugdorkest van de Koninklijke 
Philharmonie was er al vijf jaar eerder. 

Coalitie
De raadsverkiez-
ingen achter de 
rug. Die van 
Strijp verloren 
hun stembureau, 
moeten voortaan 
in Leende gaan 
stemmen, als ze 
willen. De coalitievorming begonnen. 
De grootste fractie (CDA) werd zonder 
overleg buitenspel gezet. Uit democratisch 
oogpunt niet netjes. Oud-Leendenaar 
Henk van der Heijden kwam met een 
boek over kadastrale percelen in Leende 
en de eigenaren daarvan. De UEFA Cup-
Tour deed Leende aan. De Philharmonie 
hield een aangekleed Music Surprise 
Concert. Drie gloednieuwe wethouders, 
en er was al een nieuwe burgemeester. 
Renovatie in optima forma. Marten deMarten de 
Lange uit ‘de bungalows’ en afkomstig 
uit Twente werd door Frans Maas VOJ als 
welzijnswethouder afgevaardigd in het 
nieuwe college. Gymnastiekvereniging 
Olympia wees bestuurslid Paul Martens 
aan als nieuwe voorzitter. Voor het 
25ste jaar alweer werd – georganiseerd 
door Leendse vrouwen - een beurs in 
gedragen kinderkleding en gebruikt 
speelgoed gehouden. De Valkenswaardse 
Rotaryclub hield in De Schammert 
een Kunst of Kitsch happening. Het 
parochiebestuur liet een onbestemd beeld 
van een van de torenzolders naar beneden 
halen voor een deskundige diagnose door 
conservator Léon Liebergen van het 
Religieus Museum in Uden. Deze stelde 
vast dat het om een uit het midden van 
de 19de eeuw daterend, niet helemaal 
meer intact beeld van de H.Lucia ging. 
Gemengde zangvereniging Leendse 
Accoord organiseerde voor de 6de keer 
een tapzingavond. 
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- STEUNZOLEN
- SUPPLEMENTEN
- MAATSANDALEN

- ORTHESES
- MAATSCHOEISEL
- ORTHOPEDISCH SCHOEISEL

GE KENT IN LIND TERECHT, WEL
EFKES HELMOND BELLEN!!

Lid N.V.O.S.
J.A.M. RAS 
Orthopedisch Schoentechnicus

Tiendstraat 38  5701 PC Helmond

Tel. (0492) 540639

Fax (0492) 521787

Te gek!!!
Nu super sexy bruin
voor een dolle prijs

4 x €7,- = €23,=
WELLZIJN

VALKENSWAARDSEWEG 29a

LEENDE

TEL. (040) 2062955

BAX MEUBELEN b.v.

Paaldijk 11
5595 XL Leende

Tel. (040) 2061708

Autobedrijf Roothans Leende
Dorpstraat 136  5595CK  Leende  Tel. 040-2061246

www.roothansleende.nl

Keuze uit ruim 90 occasions van alle merken

Autoschade + taxatie alle merken
Reparatie ruitbreuk
Modidashi techniek
(uitdeuken zonder spuiten)
Airco service

Al onze quality-line occasions zijn op 88 punten gecontroleerd
en met minimaal 1 jaar volledige garantie.

Ook het adres voor uw totaalonderhoud, Apk en reparatie alle merken.
Tijdens reparatie en onderhoud gratis vervangend vervoer.

Loop gerust eens binnen en kijk wat
Autobedrijf Roothans voor u kan betekenen

internet: www.orthopedie-ras.nl    Email: j.a.m.ras@planet.nl

machineverhuurbedrijf

Leende

040 - 206 16 01

W. Verhoeven
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De ondernemers van de Klein Kerk, 
waaruit De Win Sfeervol Wonen gaat 
verdwijnen, hielden weer een drukke 
Lentebraderie. Staatsbosbeheer stelde vast 
dat zich in boswachterij Leende massaal 
heikikkers ophielden. Bij de Achelse 
Kluis werd de onder de gemeente Heeze-
Leende vallende St. Benedictuslaan 
eindelijk opgeknapt, geasfalteerd. Ook de 
huisartsen in Heeze-Leende moesten zich 
aansluiten bij de nieuwe huisartsenpost 
in Geldrop. Op de Veilig Fietsdag in de 
gemeente bood de NS een defibrilator 
als cadeau aan. Het bestuur van de PvdA 
afdeling Heeze-Leende stapte op, uit 
onvrede met de ondemocratische gang van 
zaken bij de collegevorming. Later heeft 
ook een VVD-bestuurslid om dezelfde 
reden zijn mandaat teruggegeven. 
Nieuwbakken wethouder De Lange nam 
stilzwijgend circa 1100 handtekeningen 
in ontvangst, hem aangeboden als protest 
tegen het voornemen de Leendse bieb 
op te heffen. Gepensioneerd wegwerker 
Leonard Bakx en Mien Verouden waren 
een halve eeuw met elkaar getrouwd, 
Bij Arnhem verongelukte de 38-jarige 
Jan van der Paal (Valkenhorst) met zijn 
tankwagen. Aan de Maarheezerweg-
Zuid werden weer trekkerwedstrijden 
gehouden. Diny Benthem, o.m bestuurslid 
van gemeenschapshuis De Meent, kreeg 
met Koninginnedag een koninklijke 
onderscheiding.

Bungalowpark
Het bungalowpark vierde het gouden 

jubileum van zijn 
buurtvereniging 
Het Vogelpark. 
Buurtbewoonster 
Marian Boot-
Moerman, nog 
ooit een blauwe 
maandag secretaris 
van de stichting 
Jeugdbe langen 
Leende, 

publiceerde bij deze gelegenheid een 
boek onder de titel MBM, In Vogelvlucht. 
Het uitvoerige drukwerk bood een 
‘onthullend’ kijkje in het reilen en zeilen 
van de bewoners in deze uit particulier 
initiatief (Helmonder Willem Prinzen) 
ontstane woonwijk. Gilde St Catharina 
en Barbara begon aan de bouw van zijn 
nieuwe oefen- en samenkomstruimte op 
De Groote Speel. Cabaretgroep v/h De 
Brokmop trad weer op. De Philharmonie 
zowel als de Muziekbond huldigde de 
robijnen jubilarissen Peter de Beijer en Jan 
Janssen. Burgemeester Verhoeven opende 
een door plattelandsvereniging Hei, Heg 
en Hoogeind uitgezette natuurwandeling 
door een deel van Leenderstrijp, vanaf 
een schouwpad aan de Riesten terug 
via de Zandberg. De rechter besliste dat 
het vernietigende BMC-rapport over 
het functioneren van oud-burgemeester 
Planje te onzorgvuldig was geweest. Ook 
Planje had gehoord dienen te worden. 
BMC moest financiële genoegdoening 
verschaffen. Planje beschouwde zich door 
de uitspraak als gerehabiliteerd. Op Strijp 
wordt met een foto-expositie het 90-jarig 
bestaan van school en winkel herdacht. 

De stichting Leende Natuurlijk hield weer 
een geslaagd Schaapscheerdersfeest. 
Twan van Dijk (van Du Commerce) 
kwalificeerde zich als de beste biljarter 
van Leende. De verbouwing van ’t 
Brouwershuis tot huisvesting voor een 
groepje gehandicapten onder de hoede 
van een tweetal echtparen naderde haar 
voltooiing. Schoonspringer Van Tongerloo 
nam deel aan wedstrijden in Wit-Rusland. 
Er daagde licht voor de bibliotheek. Frans 
van Weert Fzn schaakkampioen van De 
Toren. De gemeentelijke werkgroep 
Toerisme en Recreatie presenteerde 
zich al brainstormend in De Scheuter. 
Doel toeristen langer vasthouden 
in de gemeente. Verruiming van de 
mogelijkheid om winkels op zondag open 
te houden. 

Dorpsfist
Juni, de maand van de 
avondwandelvierdaagse, het meerdaagse 
concours hippique van landelijke 
rijvereniging Sint Petrus en DOSL-dag. 
Dit jaar hield de Bak Band, bekend van 
de Tonpraotersaovenden, ook nog een 
concert op het marktplein. Het Parochieel 
Missiecentrum (voorzitter Steef Mulder 
nam afscheid) hield zijn wandelingen en 
fietstochten voor de Derde Wereld c.q. de 
missie. De zomermaand was regenachtig 
dit jaar, de organisatoren lieten zich niet 
uit het soms regenachtige veld slaan. Bij 
voetbalclub DOSL behaalden 14 leden het 
certificaat pupillentrainer. Er werd weer een 
begin gemaakt met de kerkrondleidingen. 
Ongeveer 400 personen hebben er dit jaar 
aan deelgenomen. Het gemeentebestuur 
liet zich ontevreden uit over de gang van 
zaken bij het Jeugd- en Jongerenwerk. 
Het Leender Vakantie Jeugdwerk Comité 
vernieuwde zich. Peter Kerkhofs werd 
weer eens nationaal handboogkampioen 
bij de mannen. De Lindse Blaos trok 
zich terug uit het Lindse Dorpsfist, dat nu 
een fanfare-aangelegenheid is geworden. 
Voor het jaarlijkse wagenspel koos en 
actualiseerde KNAL (75) een stuk uit 
de oude doos. Op een werkconferentie in 
het Bossche Provinciehuis mocht Coöp. 
St Jan in Leenderstrijp (samen met de 
Sterkselse Dorpswinkel) model staan 
voor het ‘coöperatieve gedachtegoed’. 
Ze werden door gedeputeerde Luijendijk 
succesvolle voorbeelden van coöperatieve 
winkels genoemd, die een welkome 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van 
hun omgeving. De openluchtmis met Sint 
Jan trok weer vele deelnemers.

Wijkbrigadier
De Lindse Blaos 
hield een stenen-
estafette, Sambuca een 
terrasconcert. Leends 
Accoord moest op zoek 
naar een andere dirigent 

en heeft die intussen 
g e v o n d e n . 

Wijkbrigadier Peter 
de Vries maakte met 

promotie de overstap naar 
Reusel. Ondanks toezeggingen 

nog geen opvolger. De komst van een 
80-kamershotel bij Jagershorst werd 
definitief. Het college kwam met zijn 
werkprogramma Boeien en Binden. De 

politiek lanceerde de gedachte om de 
verkeersproblematiek in Heeze op te 
lossen door een kortsluiting met de A2 
bij Zevenhuizen. Op evenemententerrein 
De Breedvennen werd een truckshow 
gehouden. De parochie ontvouwde 
haar plannen om daken, ramen, goten 
en muren van het priesterkoor van de 
Leendse kerk grondig te laten renoveren. 
Kosten ongeveer een half miljoen met 
subsidie van het rijk. In ’t Brouwershuis 
kwam een VVV-agentschap, te runnen 
door de bewoners. Broermoats hield op 
Zevenhuizen weer een ‘tuinfeest’ met veel 
geluid (overlast), ook voor omwonenden. 
Meisjes van Scouting Santpoort, 
bivakkerend op de Heezerenbosch, 
voerden een musical op voor de bewoners 
van Leenderhof. De KBO kwam voor de 
dag met een medische informatiekaart 
en aandacht voor alleengaanden. Op het 
kerkhof gaf het kruisbeeld de geest. De 
ondernemers in Heeze-Leende kozen 
voor een andere organisatiestructuur en 
richtten een belangenvereniging op. B 
en W pleitten voor een andere aanpak 
van de verkeersproblematiek, omdat de 
leefbaarheid in gevaar zou komen. Te 
denken valt dan aan het sluipverkeer en het 
verkeer dat de ontwikkeling (LOG) van 
het Chijnsgoed met zich mee zal brengen. 
Het college had veranderingen bij de op- 
en afritten van A2 en A67 op het oog en 
streefde naar een breed draagvlak.

Half dak
In Oostrik werd een huis gebouwd met 
een ‘half dak’. Het is een door 

Welstand Zuidoost-
Brabant bekroond 

ontwerp en kreeg 
een (te) prominente 
plaats tussen 
twee typische 
oude langgevel-
boerderijen. De 

ene nog mooier 
gerestaureerd dan 
de andere. Bij het 

nieuwe huis doen vooral de hardhouten 
vensters (blinden) de deur (ramen) 
dicht! Monumentenman Toon van 
Dijk (79) kwam te overlijden. Terwijl 
gymnastiekvereniging Olympia op 
zoek ging naar volwassen leden trok de 
selectie van DOSL, die zich meer dan 
gehandhaafd had in de derde klasse, 
naar Noordwijk voor een strandtraining. 
De kermis bracht weer vertier en 
muziek in het dorp. Dat gold ook voor 
de eerste etappe van de internationale 
vrouwenwielerwedstrijd Euregio Ladies, 
die in Leende plaatsvond. Waar Valkenhof 
in de pastorie achter het net viste vond ze 
voor dagbehandeling van zijn cliënten 
onderdak in De Meent. In Leenderhof 
werd een Uitmarkt gehouden als start van 
allerlei culturele activiteiten onder het 
motto Proef de kunst van het leven. KNAL 
hield een jubileumfotozoekwedstrijd. 
’t Brouwershuis (Schakel Community 
Care), inclusief DayKaffee, werd 
geopend en hield een drukke open dag. 
Jan Tutelaers deed voor de 25ste keer mee 
aan de tourrit Diekirch-Valkenswaard. 
Switch vierde op Strijp weer met succes 
een Zomer Zang Festival. Lieke Simkens 
(25) slaagde in Maastricht als basisarts. 

De KBO ging voor een minicruise naar 
de Maasplassen. Navrant was het kort 
na elkaar overlijden van de broers Jan 
(78) en Marinus (75) de Win. Ze stonden 
tegelijk ‘boven aarde’. 

Leenderhof
Afdelingshoofd Agnes Scheijven (60), 
het gezicht van Leenderhof – waar ze 
bijna 20 jaar gewerkt had – en partner 
van oud-Prins Theo van der Paalen ging 
met pensioen. Toos Hurkmans kreeg van 
De Zonnebloem een zilveren insigne 
voor 12½ jaar vrijwilligerswerk. Het 
Rode Kruis zette zijn welfarewerksters 
Marleen Groot, Toos Peeters en Wil 
Wolters voor 10 jaar inzet in de bloemen. 
Strijp besloot met een boerenbruiloft de 
viering van het 9de lustrum van school 
en winkel. Gilde Sint Catharina en Sint 
Barbara hield een grote oudijzer-actie 
ten bate van zijn nieuwe accommodatie-
in-aanbouw. De ‘jong schut’ droeg 
tevens zijn overleden gildebroeder Toon 
van Alphen (71) mee ten grave. Op 
basisschool De Triangel werd een relatief 
groot aantal vrouwelijke leerkrachten 
zwanger, de school heeft dus toekomst! 
De fanfare organiseerde een Leends 
Muziek Weekend, zijn beschermheer 
Anton Claasen overleed op 84-jarige 
leeftijd. In De Scheuter kwam zich het 
nieuwe college van b. en w. presenteren, 
er was een 25-tal belangstellenden. Frans 
en Nelly Noten-Jansen vierden hun 
gouden echtverbintenis. Willem Tell bood 
zijn nationaalkampioenen Peter Kerkhofs 
en Scott Lamers een receptie aan. 
Voetbalclub DOSL hield een goederen- 
en dienstenveiling en offreerde zijn 
ereleden alvast proforma een exemplaar 
aan van het jubileumboek DOSL 75. 
Anja Liebregts was 25 jaar leidster bij 
hobbyclub ’t Prutske. Bij het Strijper 
gilde Sint Jan Baptista werd Bennie van 
den Boomen federatiekampioen, zo ook 
de jeugdgroep waar hij samen met Lars 
en Remco van Hooff deel van uitmaakte. 

Te dik
Van de basisschoolkinderen in Heeze-
Leende bleek 9 procent te dik te 
zijn. Met ministerie van VWS 
stelde 170 mille 
beschikbaar aan 
de gemeente 
om daar wat 
aan te doen. 
Ze kreeg daar 
vier jaar de tijd 
voor. Twc ’t 
Bultje bestond 15 jaar en 
tekende mee voor de afsluiting van het 
tourwielerseizoen. Die bestond weer uit 
een ludieke tijdrit in Leenderstrijp, ook 
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Wat gaat er aan vooraf!
Als lid van de kommissie optocht 
en wagenbouwer weet ik dat 
er veel werk en tijd zit in een 
carnavalswagen voordat deze op 
zondagmiddag tijdens carnaval 
door de straten trekt.
Wat velen van jullie niet zullen 
weten is dat medio september 
vaak de ideeën geboren worden 
voor de nieuwe wagen waarna 
het schetsen en tekenen kan 
beginnen.
Begin november nemen de 
bouwers hun intrek in diverse 
schuren, die ter beschikking 
worden gesteld om daar te 
beginnen aan een monsterklus, 
om op carnavalszondag met een 
mooie wagen voor de dag te 
komen.
Nadat het onderstel is binnengezet 
kan begonnen worden aan diverse 
constructies met draaiende delen 
waarop de vorm kan worden 
aangebracht door middel van 
kilometers betonijzer.
Nadat hiermee de vormen tot 
stand zijn gekomen kan er een 
foamlaag (hele dunne, buigzame 
tempex) op aangebracht worden. 
Dit gebeurt met plakband en 
repen foam van ongeveer 10 cm 
breed op ronde delen en grotere repen op 
vlakke delen.
Daarna wordt de eerste laag papier geplakt, 
met tex voor de hechting. Dan volgt een 
tweede laag met behangplaksel.
Als deze lagen droog zijn kan de verflaag 
erop gebracht worden, zo ongeveer 50 liter 
hoogglans lak in diverse kleuren.
Ondertussen wordt gewerkt aan attributen 

voor de loopgroep, de muziek en 
het spel, en dan maar hopen dat 
alles werkt en alles er goed uitziet 
na drie-en-een-halve maand hard 
werken. Voor de komende optocht 
wensen wij alle deelnemers veel 
succes en laten we voor 2007 er 
weer een supermooie optocht van 
maken. SUCCES!!

Wat gaat er aan vooraf!
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dit jaar gewonnen door Marcel van de 
Kerkhof. Margot de Waal promoveerde 
in Leiden op een proefschrift voor de 
huisartsenafdeling. De ondernemers 
stelden zich beschikbaar om voortaan 
voor de opbouw van de kerststal c.a. op 
het marktplein te zorgen. De armlastige 
gemeente heeft er geen geld voor. 
Wel voor de aanschaf elk jaar van vijf 
bronzen medailles met inscriptie voor de 
carnavalsprinsen. Ten bate van landelijke 
rijvereniging Sint Petrus werden een 
winterbeurs in paardensportspullen 
gehouden. De begraafplaatscommissie 
liet weer een aantal graven ruimen op het 
parochiekerkhof. De Meent bestond 25 
jaar en het bestuur recipieerde, nog voordat 
het gebouw zal worden afgebroken. 
Handbalvereniging LIDO benoemde 
coach Harrie Merks tot erelid en scheids 
Martien Jaspers tot lid van verdienste. 
Anny Wijffelaars was een kwarteeuw lid. 
De gemeente verhoogde de pachtprijzen 
voor landbouwgronden. Leends Accoord 
gaf weer een Herfstconcert, ditmaal 
samen met Budels Gemengd Koor en 
Herenaccoord uit Valkenswaard. Het 
bouwplan Broekerstraat (Zwaanegat) 
werd goedgekeurd voor de bouw van 
12 woningen. Gemeentesecretaris Hans 
Verheijen van Heeze-Leende, nog 
wonend in Arcen en Velden, werd door 
de gemeenteraad van Mill en St.Hubert 
voorgedragen als zijn toekomstige 
burgemeester. De gemeente dus op 
zoek naar een opvolger. Er hebben 
al 2 kandidaten gesolliciteerd. De 
Philharmonie hield een jeugdconcert 
in haar muziektempel Kloosterhof. Op 
Renheide werden nachtelijke proeven 
gedaan met een traumahelikopter. De 
Vogelvrienden vierde haar 40-jarig 
bestaan met een jubileumexpositie van 
een kleine 500 vogels, ook afkomstig 
van bevriende vogelverenigingen. 
Verschillende Leendse vogelkwekers 
– te veel om op te noemen – vielen 
thuis en elders in de prijzen. De KVO 
(vrouwenvereniging) herdacht haar 70-
jarig bestaan en zette erevoorzitter Lies 
van Kuijk (lid vanaf de oprichting en een 
kwarteeuw voorzitter) in het zonnetje. 
De Koninklijke Fanfare won voor de 
15de keer (van de 37) het jaarlijkse 

Everard Winters Wisselbeker Festival 
van de Kleine Kring, ditmaal gehouden 
in Maarheeze. Toon en Sjaan van den 
Wildenberg-Maas evenals Harrie en Mia 
Maas-Heinix vierden gouden bruiloft. De 
oude ambtsketen van de burgemeester 
van Leende werd uit de mottenballen 
gehaald, omdat de nieuwe tot Nieuwjaar 
werd uitgeleend voor de tentoonstelling 
Van kelk tot koffiekan’ in Utrecht. Daar 
zijn ook andere kunstwerken te zien van 
edelsmid Jan Noyons uit de Domstad. 
De Lindse Blaos organiseerde voor 
het tweede jaar de open dartswedstrijd 
Embassy van Lind, nu gewonnen door 
Johan Cleven. 

Vier geslachten
Oud-Prins Rob Rutten en Woutrie 
Verduijn werden verblijd met de geboorte 
van hun eerste kindje, een dochtertje 
genaamd Mies. Oma Alie Verduijn-
van Middelaar(Leenderstrijp) en 
overgrootmoeder Woutera van Middelaar-
Hilhorst (Sterksel) leven beiden nog. 
Ergo: vier generaties in vrouwelijke 
lijn. Cabaretgroep v/h De Brokmop gaat 
in december weer optreden, voor het 
eerst in Kloosterhof. De gemeenteraad 
keurde de begroting voor 2007 goed en 
daarmee ook een forse verhoging van 
de ozb. De raad stemde niet in met het 
voorstel om de te lichte (en daardoor 
gevaar opleverende) straatklinkers te 
vervangen door zwaardere, wat 360 
mille zou kosten. Wordt vervolgd. Tot 
de overledenen dit jaar moeten ook 
gerekend worden de ex- bakker Frans 
Rooijmans (71), boomkweker Wim 
(WAM) Rutten (65), gildevaandrig 
Gerardus van den Broek (79) en Adriaan 
Verberne (69), hofober van DLB.Over 
bakkers gesproken, eind 2006 kunnen 
we in ons dorp op ten minste 5 plaatsen 
terecht voor ons dagelijks brood! Gilde 
Catharina en Barbara huldigde op de 
teeravond – waarvoor De Schammert 
zijn deuren opende – twee gouden 
jubilarissen: Tiny van Meijl en Gradus 
van Happen. Het parochieel dameskoor 
had in Lies Verhoeven-Heesakkers een 
zilveren jubilaris. Dit jaaroverzicht heeft 
uiteraard geenszins de pretentie volledig 
te zijn. Het is slechts een willekeurig 
greep. (w).

NOSTALGISCH LIED
Als je als echte, geboren en getogen Leendenaar door omstandigheden gedwongen, 
niet meer in Leende woont, ben je Leende zo gauw nog niet vergeten.
Een voorbeeld hiervan is Max van Alphen, een loot uit de befaamde Leendse 
slagersfamilie. Een paar jaar geleden is hij naar Veghel verhuisd, maar hij komt nog 
regelmatig in Leende op bezoek. Ook de tonpraoterij gaat hem na aan zijn hart.
Als fervent muziekliefhebber heeft hij op de muziek van een Duitse schlager een lied 
geschreven over het Lind van zijn jeugd. Als U in een nostalgische bui bent raden wij 
U aan dit lied eens uit volle borst te zingen. Uw ‘Linds gevuul’ zal dan ongetwijfeld 
een geweldige kick krijgen en U komt meteen in een nog betere stemming.

Wijze: Rot, rot, rood sind die Rosen

De schônste plâts um te lève is Lind
Dè ge van Bosseve aaf tot ân ut Raodbroek vindt
Van Peer van Deurze tot ân de Kleujs
Vuult iedere Lindse mens zich thuus
En dèrrum is ie ôk nog ôk content

Refrein:
 Rood, rood, rood rood zèn de rozen
 Rozen die ik ân jou wil gève
 Gij râkt m’n hart, gij bent m’n geluk
 Meejn liefde kan veur jou nie stuk
 Want ut kriebelt mâr dur .

Âs d’r erges un nèj kiendje gebore wordt
Kumt de buurvrouw meej wâ in d´n tip van heure schort
Èrrem of riek dè mâkt gin verschil
Kraomhulp, bureplicht, goeie wil
Meej de krommen errum nâr de wieg gebracht

Meej Nèjjaor zong de jeugd van deur tot deur
De misten hân ne grote snoepzak veur
We hèn gezonge mâr niks gehad
Snij mâr un stuk van ’t vèrreke z’n gat
Dan smèèrde z’um en gingen wijer deur

Psjonkele in de kerk dè hield oe jong
Âs ge mâr dikkuls van binne nâr beuijte gongt
Aswoenzig un kruuske veur up oewe kop
Dè livverde firtig daog Vaaste up
Ge worde van stof gewisseld krek net âs aas

Ut Chijnsgoed worde alling te gelde gemâkt
Ge wit toch hoe dè toendertied euijt heej gepakt
Rente wier jârliks bijgeteld
En ân de mense uitgedeld
Wirskant ’t Postkantoor wel navenant

Mâr één ding weet ik zikker: dè gullie vindt
D’r is gewoonweg gin schônder plâts âs Lind
We zèn ut wir ins, ’t is allemâl kits
Den beste steej up den tôrrespits
En die steej waogewied beuve de Gemint

Max van Alphen 2006

De schijnwerper 
op het jaar 2006

In november wordt traditiegetrouw gestart met de voorbereidingen van het nieuwe carnavalsseizoen. Ook worden dan de vergaderingen opgestart voor een 
nieuwe serie carnavalsprogramma’s op Radio Horizon onder de naam: Radio Blaosdonk. Radio Blaosdonk hoor je net als voorgaande jaren op zaterdagavond 
van 18 tot 19 uur via Radio Horizon. De eerste uitzendingen hebben inmiddels al weer plaatsgevonden en zijn gestart op zaterdag 16 december. 
R a d i o Horizon is de lokale omroep van Heeze-Leende en Cranendonck. Tot vorig seizoen werd van 

oudsher voornamelijk aandacht besteed aan de activiteiten van de carnavalsverenigingen in 
Leende, Heeze en Sterksel. Sinds 1 januari 2006 is Radio Horizon streekomroep, vandaar dat 
de presentatoren en programmaleiding hebben besloten om het programma breder te trekken 
en ook de carnavalsverenigingen in Cranendonck te benaderen voor interviews en informatie-
uitwisseling. Natuurlijk kent het programma vaste onderdelen zoals: buuts, op zoek naar de 
prins, straatinterviews en terug van weggeweest Toon aan 
de Telefoon. Ook de carnavalsagenda zal een wekelijks vast 
onderdeel zijn. Bij de start van de programma’s zal voornamelijk 

amusementsmuziek gedraaid worden. Naar mate de carnavalsdagen naderen zal ook de echte 
carnavalsmuziek toenemen in het programma. Radio Blaosdonk wordt gemaakt door: Ronald Tax, Erwin Geurts, Niels van Lieshout, 
Peer van de Kruis en Jan-Willem Reiling. Radio Blaosdonk kun je beluisteren op Radio Horizon via 92.9 Mhz voor heel Zuid-Oost 
Brabant, op 107.1 Mhz voor Budel en omgeving en in Heeze-Leende en Cranendonck via de kabelfrequentie 94.4 Mhz.

Tot carnaval weer 10 weken lang Radio Blaosdonk!

Vervolg van pagina 39
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As ge me zuukt, dan moete pieepe

Allround Haarmode
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5595 HZ  Heeze
040 - 2263462
www.cordekapper.nl
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                  K wallenbal
                    A laaf
                      P rins lancering
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Mooi net voor of net na carnaval!

Caravanstalling
Revisie & Constructie
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5595 GM  Leende
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* platte daken
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Het is allemaal begonnen op een 
donderdagmiddag in november. Peter 
van Dijk en Jan van Poppel komen op die 
bewuste dag een kratje bier terugbrengen 
(waar we om verlegen zaten). Dit was 
enkel een smoes om binnen te komen. Wat 
de werkelijke reden was hoeven we nu 
niet meer te vertellen. Na wat paniekerig 
gedoe en Willeke die tegensputtert, viel 
na enkele uren het voor hen verlossende 
jawoord. Voor ons beide op dat moment 
niet zo verlossend. Er gaat op dat moment 
van alles door je heen: waar zijn we toch 
aan begonnen, wat gaat er de komende 
maanden met ons gebeuren, het is 
onverwachts en spannend, hoe moeten 
we het in het café organiseren, je bent 
helemaal van je à propos en barst van de 
zenuwen. Maar van de andere kant is het 
ook weer een hele eer en belevenis om 
prinsenpaar van Lind te mogen zijn.

Na zes lange weken komt de bekend-
making op het prinsenbal. Wat waren we 
‘blij’ dat het zover was. Het werd immers 
steeds moeilijker om het geheim te hou-
den. Er werd in ons café veel gespeculeerd 
over het nieuwe prinsenpaar, en we hebben 
er veel voorpret mee gehad. Toch hebben 
we ons goed gehouden tot het laatste 
moment. Maar dan is het moment daar en 

sta je in de coulissen. Dan voel je jezelf 
echt niet gemakkelijk. En dan uiteindelijk 
komt die lang verwachte ontlading, de 
opkomst. Na enkele seconden stilte 
h a d het publiek pas door dat wij het 

waren en kwam gelukkig de 
dolenthousiaste reactie vanuit 

de zaal.

Va n a f 
dan gaat 
het heel snel. 
Een week vol met 
felicitaties en een huis 
vol bloemen. Ook onze receptie was 
overweldigend, met zoveel cadeau’s, leuke 
woorden, vele handen en welgemeende 
gelukswensen.

De periode tot en met het carnaval beleef 
je in een roes, je hebt de tijd er niet voor 
om alles te verwerken. Dat komt 

naderhand pas. Het was 
een druk programma; de 

zeer geslaagde tonpraot-
avonden, de vele 

recepties in de 
omgeving en 
natuurlijk het 
hoogte-punt 
van alles: 
carnaval!

 

Ook het ziekenbezoek heeft veel indruk 
op ons gemaakt. Je merkt dan pas dat 
verdriet en plezier maken zo dicht bij 
elkaar liggen.
Maar aan alles komt een einde. Voor ons is 

dat einde al een beetje in zicht. We willen 
hierbij graag iedereen, maar dan ook echt 
iedereen bedanken, die op een of andere 
manier heeft bijgedragen aan een voor 
ons uniek carnavalsjaar. Een speciale 
dank gaat uit naar het bestuur van C.V. De 
Lindse Blaos en de Raad van Elf met de 
dames, die ons op handen gedragen en op 
een geweldige manier begeleidt hebben. 
Ook al heb je dit alles zelf meegemaakt, 
je kunt bijna niet uitleggen wat je voelt!

Graag maken we nog even van de 
mogelijkheid gebruik om het nieuwe 
prinsenpaar nog veel succes en een 
heel mooi jaar toe te wensen. En denk 
er allemaal aan, jullie zien ons straks 
weer gewoon in boerenkiel achter de bar 
staan. 

Wij kunnen in ieder geval terugkijken 
op een fantastisch jaar, mede omdat héél 
Lind achter ons stond. Één jaar uit ons 
leven, die we nooit meer vergeten. 
Iedereen bedankt!

En vergeet niet: Wie ge ôk bent, wâ ge ôk 
doet, carnaval in Lind is altied goed!
 
Willeke en Freek

Dankwoord Prins Freek den Urste en Prinses Willeke

Ge heurt de mense wal us vertelle dè ut 
allemal wâ minder wordt meej de carnaval. 
Ut zou alle jaore minder worre en God-
wit-wanneer d’r messchien hullemal gin 
carnaval mir is.
Nou, ik heb wâ neijs vur jullie. Carnaval 
blie gewoon bestao, ôk uvver zôveul 
jaor!
Misschien worrut wal wâ anders âs nou, 
mar ut blie wal!
Uvver vuuftig jaor 
vierde carnaval gewoon 
un goej virtig daog 
vur Passemis, daor 
veraandert niks ân. Ge 
kaant heul hendig meej 
oewe zak-kompjoeter 
wâ schon kleer bestelle, 
mar ge kaant ôk oe-eijge dur laote straole 
nar de bèèste en grotste carnavals-
spesjaalzaak van de wirreld. Die zit 
netuurlek nie in Brazilié, mar gewoon in 
Lind zèllef. Daor kaande alles vinde wâ ge 
mar noddig denkt te hebbe: virtuele 
petjes en mutskes die um de 
vier minute van kleur 
verschiejte, 

kompjoeter-
g e s t u u r d e confetti die 
nie mir in oe bier vaalt en alle 
sorte kasteleins en obers die ge zèllef 
magt ânkleeje. Âs ut zôwied is dan gadde 
in oe digitaol ângestuurde kèmmerke stao 
en dan begint ut fist. Ge kiest eujt un lijsje 

un man of twintig war ge de polonaise 
meej wilt doe en die kumme allemal 
up ut schèrrem meej schon eujtgedoste 
kestuums. Ze hebbe allemal harstikke 
veul zin um meej jouw te gan hosse en 
ge daauwt up de plee-knop en de meziek 
kumt van alle kante dur de onzichtbare 
leudsprèkers geschetterd. Âs ge dòòrst 
kried dan heujfde alleen mar èfkes nar de 

keujke war ge oewen linksen èrrem 
ânsleujt up un virtual-tappoint. 

Âs ge wilt dè ut wâ vlugger 
geej dan kaande de knappe 
tap instelle up ‘poepzat-in-
tien-minuten’ mar ge kaant 
ôk kieze vur standje ‘rustig-
ân-tot-un-uur-of-tweej’ en 

ge zalt zie dè ut allemal perfekt 
verlopt. Âs ge zô es un par uurkes 
ân de gang gewist bèènt 
en ge wilt èfkes 

eujtblaoze dan 
veraandert oewe luije-

stoel-meej-tillevisie vaneijges in 
een bed-zonder-wekker. Den dag derup 

kriedde van iedereen berichjes dè ut toch 
zô gezellig waar en dè ze venaovend zô 
vruug meujgelek wir inlogge um mar 
niks te hoeve misse. Ge vat un shot 
koffie van de espresso-unit ân de muur 
en ge downlaod d’n uptocht van, laote we 
zegge, ut jaor 2026. De waoges zweejve 

meej 10Mb per minuut up hun gemakske 
vurbij en âs der ne heule schonne waoge 
bijzit klikte ut startnummer en de ‘making 
off’ begint. Ge kaant de waoges nog 
es trugspuule en âs der un gat vaalt (dè 
hebbe ze ângehaauwe um ut echt te laote 
leejke) kaande wir wâ vureujt spuule. Nâ 
d’n uptocht èfkes checke of der al iemes 
on-line is in de hyper-Meent en dan wir 
meej de straolverbinding nar de polonaise 
van den dag of ge kiekt nog mar unne 
keer up canal+11 nar de herhaling van ut 
tonpraote.
Gelukkig is ut vurlopig 
nog nie zôwied; di 
jaor gan we 

g e w o o n 
meej z’n alle 

up tied ân de gang. De 
kleer makte gewoon zèllef 
of ge halt iets schons in de 
winkel. In de carnavalskoffer 
up de zolder is ôk nog 
vanalles te vinde. Âs 
ge oe petje van kleur 
wilt laote veraandere 
dan reulde mar meej 
oewen buurman ân de bar. 
De confetti halde meej oewe 
wijsvinger eujt oe glas en 
anders drinkte der mar langs 
aaf. De kasteleins en obers zèn 

nog lange nie verslèète en doen hun wèrrek 
verrekkes goe en gère. Wâ ze ânhebbe is 
altijd goe, âs het mar carnavalesk is. Ge 
belt of SMSt oe kammeraoi en ge sprèkt 
gewoon aaf up de mert of in un aander 
kafee. Ge zalt zie detter nog veul meer 
vollek is dan wâ ge up oe lijsje had stao, 
mar dè makt ut ôk wir un stuk gezelliger. 
De meziek kumt eujt grote boxe 
war ge hendig oe pilske up 
k a a n t zette en 

hosse is 
heulemal 

gin punt. Dòòrst 
heujfde nie te leije, want 

alle kefees hebbe un bar meej 
unne tap en die doeg’ut nog prima. Niks 
instelle, ge kaant gewoon meejdrinke 
zôveul of zô wennig âs ge wilt. Âs ge nao 

vier daog nog altied up oe eijgeste 
been kaant stao dan kaande ôk 
nar de woensdiggenaovendmis 

um un âskruuske te haole en 
dan kaande der wir un heul jaor 
teejge. En volgend jaor? God wit 

watter dan vur neijs is; d’r 
kanne wal tien wepsaits 
bijgekumme zèn, mar 
carnaval vierde nie in oe 

eentje thuus, maar meej z’n 
alle in Lind zèllef. Houdoe!

Digitinus d’n Urste

CARNAVAL HEEFT DE TOEKOMST

Inschrijven
Carnavalsoptocht

De optochtcommissie verzoekt 
alle deelnemers aan de optocht 
van zondag het inschrijfformulier 

volledig ingevuld en ondertekend, 
uiterlijk een week van tevoren in 
te leveren. De inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar bij Bakkerij van 
Weert, Autobedrijf Roothans of bij 
een van de commissieleden. Het 
inleveren van het inschrijfformulier 

kan bij de optochtcommissie 
zoals aangegeven op het 
inschrijfformulier. Het is van groot 
belang dat de deelnemers volgens 
het schema wat bij het startnummer 
verstrekt wordt aanwezig zijn op 
de aangegeven plaatsen/nummers, 

zodat de optocht klokslag 14.00 uur 
kan starten. Om de optocht goed 
te laten verlopen verzoeken wij de 
deelnemers om de instructies van 
de optochtbegeleiders op te volgen.

Optocht commissie.




