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Fist, vermaok en vertier: carnaval in 
Blaosdonk is niks âs plezier!

Prins Wouter dun Urste
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Het doek is weer gevallen. De nieuwe 
Prins Carnaval van de Lindse Blaos is bekend. 
Weer hebben we kunnen genieten van een 
prachtig schouwspel waarbij de oude prins 
zijn gewaden aflegt en de kersverse prins 
verschijnt in volle glorie, in volle uitstraling.     
 
In een overvolle zaal hebben we kunnen zien 
en beleven hoe de Leendse gemeenschap 
meeleeft met dit Prinsenbal. We willen toch 
even komen kijken wie de nieuwe Prins is 
en hem feliciteren met deze uitverkiezing. 
De grote toeloop in de Meent getuigt van 
betrokkenheid, van verbondenheid. Het is 
weer eens een teken van dat wij-gevoel hier 
in Leende. Dankzij de Lindse Blaos stellen 
we vast hoe de bewoners in ons dorp met 
elkaar verbonden zijn en samen sterk staan 
in het organiseren van een evenement. 
Samen begin je aan een evenement en 
samen hoop je dat tot een goed einde 
te brengen. Op deze solidariteit mag je 
trots zijn. Want zo bereik je iets, ja veel. 
 
Het echte carnavalsfeest kan nu 
beginnen. Dan denk ik even aan de vele 
tonpraotersaovonden. Op het einde van 
zo’n avond, zie je heel het podium vol staan 
met alle artiesten, met Prins Carnaval en 
zijn prinses in het midden. Je hoort dan 
wie er allemaal heeft meegewerkt om 
die feestelijke avond te doen slagen. Wat 
zijn er dat velen!! Dan hoor en ervaar je: 
hier heerst verbondenheid, hier is inzet, 
dit is een typisch Leends verschijnsel: 
alles van eigen bodem. We hebben de 
artiesten, we hebben de organisatoren, 
we hebben de vele mensen achter de 
schermen, we hebben de toeschouwers. 
Wat hebben we veel in huis. Proficiat. Weer 
een duidelijk teken van dat wij-gevoel. 
Samen staan we sterk. Dat is de kracht van 
Blaosdonk en daar mogen we trots op zijn. 
 
Om deze verbondenheid te voeden wil ik u 
uitnodigen voor de carnavalsmis op zaterdag 
18 februari 2012 om 19.30 uur. Met elkaar 
willen we de dolle carnavalsdagen beginnen 
in de Lindse Blaos, onze trots en ons teken 
van verbondenheid. Enkele dagen later, op 
Aswoensdag, bent u eveneens van harte 
welkom in die Lindse Blaos, om stil te staan bij 
de afgelopen dagen en het askruisje te halen. 
Het leven kent immers plezier en vreugde, 
maar helaas ook vergankelijkheid en dood. 
 
Ik wens de nieuwe prins met prinses, de 
raad van Elf en alle carnavalsvierders, van 
klein tot groot en van jong tot oud, hele 
fijne carnavalsdagen toe. Laten we er 
met zijn allen iets heel fijns van maken. 
 
W. van Meijl  sds
Pastoor
 

Carnaval staat weer voor de deur. 
Het bestuur is al maanden bezig met de 
voorbereidingen voor de carnavalskrant, de 
tonpraotavonden, de optocht, enzovoorts. 
Maar natuurlijk bovenal de zoektocht naar 
een nieuwe Prins voor Blaosdonk.

Mensen die zelf nog nooit Prins zijn geweest, 
kunnen zien dat een Prins volop geniet. Ik ken 
zelfs mensen die al jaren vurig hopen om ooit 
gevraagd te worden voor deze erebaan en 
die al even veel jaren tevergeefs wachten op 
de komst van een delegatie van het bestuur. 

Anderen worden daarentegen compleet 
verrast door de vraag van het bestuur. Er 
gaan geruchten dat de delegatie van het 
bestuur zeer hardnekkig te werk gaat en als 
men eenmaal binnen is, van geen wijken 
wil weten en pas naar huis gaat als het 
“jawoord” is gevallen. Niet zelden wijst de 
klok dan alweer enkele uren een één cijferige 
tijd aan. Enkele weken later vindt er op een 
geheime locatie een eerste kennismaking 
plaats met de burgemeester en de pastoor 
die hun uiteindelijke zegen mogen geven. 

Dan heb je natuurlijk ook nog de ex-
Prinsen. Gerda en ik traden vorig jaar op 
voor de ex-Prinsen. We waren tijdens het 
ex-Prinsenontbijt in slaap gesukkeld en we 
droomden dat we in de hel terecht waren 
gekomen en daar veel ex-Prinsen tegen 
kwamen. En nee, het was natuurlijk niet 
moeilijk om bij elke ex-Prins iets te verzinnen, 
wat die op zijn kerfstok had waardoor hij met 
zijn Prinses in de hel terecht was gekomen. 
Uiteindelijk werden we bruusk wakker 
gemaakt door Janus van Ansem, die we in 
eerste instantie nog voor Petrus aanzagen. 
Gelukkig was het maar een droom met een 
dikke knipoog. Deze personen die wél de 
smaak kennen van het Prinsschap en ooit 
een jaar lang de scepter over Blaosdonk 
hebben mogen zwaaien, weten wat voor een 
onvergetelijke ervaring het is. Maar er is ook 
een andere kant. Als Prins carnaval moet je 
jezelf wel eens wegcijferen om anderen in 
Blaosdonk te kunnen laten genieten. Het 
vereist discipline, doorzettingsvermogen en 
vraagt veel van je gezondheid.

Een woord van dank aan Prins Arno en 
Prinses Jannie is daarom op zijn plaats, want 
ook zij zijn is erin geslaagd, Carnaval 2011 
met het predicaat “uitstekend geslaagd” in 
de geschiedenisboeken van Blaosdonk weg 
te laten schrijven. De nieuwe Prins wens ik 
veel succes en ik wens u allen een hele fijne 
Carnaval in Blaosdonk toe.

Paul Verhoeven
ex-Prins en burgemeester

Beste Blaozers en Blaozerinnekes

Met de jaarlijkse cabaretavond opende 
carnavalsvereniging De Lindse Blaos in 
gemeenschapshuis De Meent het nieuwe 
carnavalsseizoen. Voor mij start het carnaval 
in Lind met het openingsbal op 11-11-2011, 
waarbij de politie traditioneel de kruik mag 
afsluiten. Het carnaval is erg belangrijk voor 
onze leefgemeenschap. Door samen feest 
te vieren zijn we in staat om even afstand 
te nemen van serieuze zaken. Gewoon even 
de boel, de boel laten en veel plezier en gein 
beleven. 

Het Carnaval in Blaosdonk wordt al jaren 
als een traditioneel groot feest gevierd. 
Carnavalsverenging de Lindse Blaos gaat ook 
met haar tijd mee. Door gebruik van sociale 
media, zoals twitter en facebook weet zij 
de jongere generatie te bereiken en de 
traditie in stand te houden. Ook de politie 
maakt gebruik van sociale media onder het 
twitteraccount @politieheeze. Hier kunt u 
actuele informatie terugvinden. Sinds enige 
maanden is in Lind de nieuwe buurtbrigadier 
Jos de Visser werkzaam. Samen met het 
bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse 
Blaos trachten wij ervoor te zorgen dat u 
het carnaval zonder problemen kunt blijven 
vieren. 

Ik wens Carnavalsvereniging de Lindse Blaos, 
de enthousiaste vrijwilligers en alle Blaozers 
en Blaozerinnekes dan ook weer veel 
succes en veel plezier tijdens het komende 
carnavalsfeest.

Tijdens het carnaval, maar ook de rest van het 
jaar blijft de politie bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 
het afdelingsbureau Cranendonck- Heeze 
Leende, aan de Kijkakkers 37 te Maarheeze 
en middels telefoonnummer: 0495-590218, 
of via telefoonnummer 0900-8844.

Voor spoedgevallen kunt u 112 bellen.

Tevens kunt u op de site Politie.nl terecht 
voor het doen van aangifte.

Alaaf, 

Peter Ariens, 
Inspecteur van politie Heeze-Leende.

Blaozers en Blaozerinnekes,                                                     
Gisteravond zijn vele van U in een overvol 
Blaospaleis “de Meent”, getuigen geweest 
van de schitterende opkomst van Prins 
Carnaval 2012, Prins Wouter dun Urste. 
Het bestuur had dit jaar het probleem dat 
men niet kon kiezen uit twee overgebleven 
kandidaten vandaar dat er een z.g.n. 
prinsenbattle werd uitgeschreven, waarin 
het er op neer kwam dat de persoon die als 
eerste de scepter zou vinden (verstopt in 
onze kerk) en deze kon presenteren in ons 
Blaospaleis, die persoon zou onze nieuwe 
Prins Carnaval 2012 worden. De strijd tussen 
deze twee heren werd op het scherpst van 
de snede gevoerd en werd op het nippertje 
gewonnen door Wouter. Prins Wouter dun 
Urste van harte gefeliciteerd, we gaan er 
met zijn alle voor zorgen dat dit voor jouw 
een onvergetelijk jaar gaat worden. Mijn 
felicitaties gaan ook uit naar de beide ouders 
Marietje en Peter. Voordat er overgegaan 
kon worden  tot deze prinsenbattle werd er 
eerst afscheid genomen van Prins Arno dun 
Urste en Prinses Jannie. Zij hebben er op 
een voortreffelijke manier aan meegewerkt 
om Carnaval 2011 te laten slagen, Arno en 
Jannie bedankt hiervoor. Ik ben er persoonlijk 
erg blij mee dat zij, ondanks hun drukke 
werkzaamheden en de gezinsuitbreiding 
die opkomt is, zich toch voor minimaal 
een jaar aansluiten bij de Raad van Elf. 
Als deze carnavalskrant “de Blaospieper” 
op uw deurmat valt, zijn voor vele onder 
ons de voorbereidingen voor een nieuw 
Carnavalsseizoen al geruime tijd weer in volle 
gang. De grote opkomst bij al deze activiteiten 
doet ons als vereniging erg goed en is voor 
de talloze vrijwilligers die bezig zijn met de 
organisatie van deze activiteiten een extra 
steuntje in de rug. Op onze jaarvergadering 
van 3 nov. j.l. hebben  we afscheid genomen 
van onze penningmeester Wienand van der 
Laak, hij is 19 jaar erg actief geweest binnen 
RV11 en bestuur, Wienand  bedankt voor 
je geweldige inzet. De jeugdcarnaval wordt 
dit jaar georganiseerd door buurtschap 
Obelisk met als aftrap het traditionele 
Jeugdprinsenbal. In het, in Rock and Roll 
versierd Blaospaleis met een schitterende 
dukebox, werd het Jeugdprinsenpaar Luuk 
en Rolien met hun adjudant Bram en de Raad 
van Elf bekend gemaakt. Ik wens jullie allen 
héél veel plezier toe, ook de vele vrijwilligers 
van Buurtschap Obelisk heel veel succes met 
de organisatie van dit geweldige feest. Rest 
mij iedereen die op wat voor manier dan ook 
bezig is met de voorbereidingen van Carnaval 
2012 heel veel succes toe te wensen. Ik hoop 
u allen eens te ontmoeten tijdens een of 
meerdere activiteiten, verder zou ik zeggen 
geniet ervan want het leven duurt maar 
even.

Alaaf, Piet van Mierlo 
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Wij, Prins Arno dun Urste en Prinses Jannie, Prinsenpaar van Blaos donk in 
2011 en het bestuur van Carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” 

hebben gemeend de specia le 

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

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- In het verleden dansmarietje is geweest;

- Sinds 1977 al vele malen heeft deelgenomen aan de Leendse 
carnavalsoptocht;

- Als lid en leiding jarenlang actief is geweest bij KPJ, KMG en
  Jong Nederland;

- 10 jaar bestuurlijk actief is geweest bij gymvereniging Olympia;
- 17 jaar jurylid is geweest bij gymvereniging Olympia;

- Als lid van de kiencommissie zich heeft ingezet en zich nog inzet voor    
  fondsenwerving van deze vereniging;

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

Blaosdonk, 5 maart 2011
Prins Arno dun Urste en Prinses Jannie   Vorst Piet van Mierlo

Annie Verhoeven

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

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

 
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief deelnemer is aan de carnavalsoptocht;

- Zich al jarenlang, getooid met hamer, zaag en schroefboormachine, 
inzet bij de opbouwwerkzaamheden van alle carnavalsactiviteiten;

- Zitting heeft in de commissies Openingsbal, Prinsenbal, 
Jeugd en Tour d’n Blaos;

- Als inspiciënt jaren actief is geweest tijdens de tonpraoters-aovonden.
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;

- De functie van Adjudant, samen met echtgenote Marjolein, vol        
  overgave op zich heeft genomen.

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

Blaosdonk, 5 maart 2011 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Piet Looijmans

1977 Noud van Weert
1978 Harrie v.d. Broek
1979   Thieu Kluskens
1980   Koos Smulders - v. Hunsel
1981   Thieu v.d. Kerkhof
1982   Miep Bruurmijn
1983   Jan de Waal
1983   Til Rooymans - v. Asten
1984   Toon Roothans
1985   Tinus Verhoeven
1986   Pastoor A.C.M. 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 Vogels
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
2007 Jan van Laarhoven
2008 Tinus van den Berg
2009 Piet Kuppens
2010 Christ Kersten 
2011 Annie Verhoeven - Maas

Orde van Verdiensten

74/75 Jan en Jo Maas
 Thieu van de Kerkhof
 Toon Roothans
 Cor Heuijerjans
 Theo van der Paalen
 Tinus Verhoeven
 Sjef Vromans
 Jan de Waal
 Maria en Wim Baudoin
1976 Janus Snoeijen
 Frans Bax
 Cor Sweegers
1977 Willem Janssen
1978 Jo Versteijnen
1979 Jac van 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
 Nelly van Asten
2007 Huub van Weert
2008 Peter van Dijk
 Marga van Dijk
2009 Peer van Lieshout
2010      Ad Kees
2011      Piet Looijmans

Orde van het Gemene Leve
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Blaozers en Blaozerinnekes, daar is hij dan:
Prins Carnaval 2012! 

Prins Wouter dun Urste

Wel als je nu denkt: ”Wie is dat dan toch 
weer?”, lees het stukje tekst hieronder en dan 
wordt alles vanzelf duidelijk!

Ik ben Wouter van Peter  van Toon van Piet de 
mulder, maar tegenwoordig word ik meestal 
Wouter Kerkhofs genoemd. Ik zag het mooie 
licht der aarde op negen december 1988. Voor 
de betere wiskundigen betekent dit dat ik als 
jeugdelijke god van 23 jaar jong mijn prinse-
lijk seizoen beleef. Mijn koninklijk paleis staat 
sinds jaar en dag aan de Lindenlaan hier in 
Blaosdonk en strijkt helemaal uit tot aan het 
Kerkpad, ook wel het Boevenpad genaamd. 
Zowel het blauwe bloed als het carnavals-
bloed zit al langer in de genen. Mijn opa van 
mijn moeders kant draagt namelijk de bijnaam 
‘t Wattermènneke’ en veel mensen zullen hem 
heugen door kreten als: “Maïs, maïs, maïs”, 
en  “ut waar zô’n schôn bos”. Het blauwe bloed 
komt van beide kanten van de familie. In chro-
nologische volgorde was de eerste Prins in 
onze familie Prins Eric dun Urste en Prinses 
Annelies in 1994. Twee jaar later, in 1996,  
vormde Peer Champignon samen met zijn 
Marga: Prins Peter dun Derde en Prinses  
Marga. Toen we eindelijk dachten dat het  
adellijke hoofdstuk dicht kon, verraste de  
andere kant van de familie ons in 2000 met 
Prins John d’n  Urste en Prinses Nellie,  
regerend over Roesdonk. Nu twaalf jaar later 
gaat het boek weer open en mag ik me dit jaar 
bij de ‘Royals’ voegen. 

Nu jullie iets weten over mijn familiale 
  

geschiedenis kun je jezelf nu afvragen: ”Zit 
zo’n mènneke niet nog op school?” Helemaal 
juist! Op het moment zit ik in mijn laatste jaar 
van mijn studie werktuigbouwkunde. Deze 
studie volg ik aan Fontys Hogescholen En-
gineering in Eindhoven. Ideale locatie, zodat 
ik na een vermoeiende studiedag weer met 
onze vrienden van Hermes thuis kom onder 
d’n Blaos. Naast mijn studie werk ik links en 
rechts nog wat bij, zodat ik met carnaval ook 
eens lekker door kan zakken. Hiervoor kun je 
mij op zaterdagen vinden bij Bax Asperges. 
Hier doe ik alles, behalve het steken van het 
‘witte goud’. Ook mag ik me nog ooit bevinden 
onder de hoede van ex-Prins John d’n Urste 
uit Roesdonk wanneer ik bij FMT Feijen aan 
de gang ben, maar de meesten van jullie zul-
len me eerder tegenkomen bij Café Roothans 
ofwel bij Frééke.  Als vaste invalkracht mag ik 
hier het mooie vak van kastelein leren onder 
de hoede van opper-pilskestapper Freek. 

In de tijd die ik vrijmaak voor mijn huiswerk 
beoefen ik mijn hobby’s, want hier blijft anders 
maar weinig tijd voor over. Mijn grote passie 
in het leven is muziek. Waarbij het mij vooral 
om slagwerk gaat. Vanaf mijn tweede, fra-
giele levensjaar ‘speel’ ik drums. Deze hobby 
vergt nogal wat tijd, aangezien ik op maandag 
naar het orkest van onze Koninklijke Fanfare 
Philharmonie ga. Op dinsdag repeteren we 
met ‘Dinges’, een vierpersoons bandje alléén 
voor gezellige feestjes. Vervolgens breekt de 
week in twee door te repeteren met mijn grote 
passie ‘Qnøt’. Als medeoprichter van onze  

allround coverband ben ik er erg trots op dat 
we afgelopen jaar in de finale van dé battle 
of the bands van Nederland; ‘Clash of the 
Coverbands’, in 013 Tilburg hebben gestaan.  
Daarvoor nog een laatste Prinselijke dank voor 
alle steun van al onze fans! Na een gezellige 
woensdagavondrepetitie is het op donderdag 
wederom tijd voor de fanfare, echter nu voor 
het slagwerkensemble, ook wel de drumband 
genaamd. Vervolgens breekt één keer per 
jaar het carnavalsseizoen aan, waarin na- 
tuurlijk de tonpraotersaovonden plaatsvinden. 
Ik mocht voor de eerste keer mee naar het  
tonpraoten toen ik veertien jaar oud was: 
ik vond het prachtig! Na een aantal jaren in 
de zaal te hebben gezeten, ben ik in 2005 
lid geworden van ‘De Bakband’. Hier heb 
ik eerst dienst gedaan als percussionist en 
ben sinds 2007 gepromoveerd tot het vaste 
gezicht achter de drums. Met veel plezier ga 
ik zeven avonden in januari en februari naar 
ons Blaospaleis om de tonpraotersaovonden 
elke avond op te luisteren. Hiervoor moet ui-
teraard ook gerepeteerd worden en dit gebeurt 
normaliter op de vrijdagavond met naderhand 
een gezellige en vaak lange afsluiter, wat wij 
‘teambuilding’ noemen.

Het stereotype muzikant is van huis uit niet 
zo’n sporter en ik ben daar wel enigszins 
een bevestiging van. Vroeger heb ik gevoet-
bald bij onze Lindse voetbalvereniging DOSL, 
waar ik overigens leuke tijden heb beleefd. 
De muziek ging echter voor. Dat ik helemaal 
niets aan sport doe klopt ook niet. Ik houd 

er wel van om op zondag een goede rit te  
mountainbiken met vrienden en ik mag graag 
gaan snowboarden of skiën. 

Alle overige tijd breng ik door met mijn  
vriendengroep/carnavalsvereniging ‘CV de 
Mafketels’! Ja, naast alle andere activiteiten 
ben ik hier ook nog lid van en ben ik zelfs 
secretaris geworden. Na een aantal jaren  
fanatieke wagenbouwers te zijn geweest, 
hebben we in 2009 onze laatste echte wagen  
gebouwd onder het thema “We rollen de 
kroeg uit”. Deze acht meter lange skihut doet 
sindsdien dienst als groepstransport, tribune,  
grillhouse, feestcafé, galamobiel, partycen-
trum, fiets- en brommerstalling en tourmo-
biel, wat ons ieder jaar beter bevalt! Sinds 
de geboorte van onze partyhut zijn we in de  
categorie loopgroepen terecht gekomen en 
proberen we elk jaar nog iets te doen voor in 
de optocht. Jullie zullen De Mafketels ook dit 
jaar weer terugzien in de optocht. Vanaf deze 
plaats wens ik alle wagenbouwers en andere 
deelnemers van de optocht veel succes, maar 
vooral plezier toe met het uitvoeren van jullie 
ideeën! 

Zo, na het blootleggen van mijn leven rest ons 
nog maar één ding: vier dagen samen feest 
vieren met carnaval! Ik wens jullie allemaal 
een fantastisch carnavalsfeest en vergeet niet: 
“Fist, vermaok en vertier, carnaval in Blaos-
donk is niks âs plezier!”

Alaaf!
Prins Wouter dun Urste
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9Blaozers en Blaozerinnekes, daar is hij dan:
Prins Carnaval 2012! 

Prins Wouter dun Urste

Wel als je nu denkt: ”Wie is dat dan toch 
weer?”, lees het stukje tekst hieronder en dan 
wordt alles vanzelf duidelijk!

Ik ben Wouter van Peter  van Toon van Piet de 
mulder, maar tegenwoordig word ik meestal 
Wouter Kerkhofs genoemd. Ik zag het mooie 
licht der aarde op negen december 1988. Voor 
de betere wiskundigen betekent dit dat ik als 
jeugdelijke god van 23 jaar jong mijn prinse-
lijk seizoen beleef. Mijn koninklijk paleis staat 
sinds jaar en dag aan de Lindenlaan hier in 
Blaosdonk en strijkt helemaal uit tot aan het 
Kerkpad, ook wel het Boevenpad genaamd. 
Zowel het blauwe bloed als het carnavals-
bloed zit al langer in de genen. Mijn opa van 
mijn moeders kant draagt namelijk de bijnaam 
‘t Wattermènneke’ en veel mensen zullen hem 
heugen door kreten als: “Maïs, maïs, maïs”, 
en  “ut waar zô’n schôn bos”. Het blauwe bloed 
komt van beide kanten van de familie. In chro-
nologische volgorde was de eerste Prins in 
onze familie Prins Eric dun Urste en Prinses 
Annelies in 1994. Twee jaar later, in 1996,  
vormde Peer Champignon samen met zijn 
Marga: Prins Peter dun Derde en Prinses  
Marga. Toen we eindelijk dachten dat het  
adellijke hoofdstuk dicht kon, verraste de  
andere kant van de familie ons in 2000 met 
Prins John d’n  Urste en Prinses Nellie,  
regerend over Roesdonk. Nu twaalf jaar later 
gaat het boek weer open en mag ik me dit jaar 
bij de ‘Royals’ voegen. 

Nu jullie iets weten over mijn familiale 
  

geschiedenis kun je jezelf nu afvragen: ”Zit 
zo’n mènneke niet nog op school?” Helemaal 
juist! Op het moment zit ik in mijn laatste jaar 
van mijn studie werktuigbouwkunde. Deze 
studie volg ik aan Fontys Hogescholen En-
gineering in Eindhoven. Ideale locatie, zodat 
ik na een vermoeiende studiedag weer met 
onze vrienden van Hermes thuis kom onder 
d’n Blaos. Naast mijn studie werk ik links en 
rechts nog wat bij, zodat ik met carnaval ook 
eens lekker door kan zakken. Hiervoor kun je 
mij op zaterdagen vinden bij Bax Asperges. 
Hier doe ik alles, behalve het steken van het 
‘witte goud’. Ook mag ik me nog ooit bevinden 
onder de hoede van ex-Prins John d’n Urste 
uit Roesdonk wanneer ik bij FMT Feijen aan 
de gang ben, maar de meesten van jullie zul-
len me eerder tegenkomen bij Café Roothans 
ofwel bij Frééke.  Als vaste invalkracht mag ik 
hier het mooie vak van kastelein leren onder 
de hoede van opper-pilskestapper Freek. 

In de tijd die ik vrijmaak voor mijn huiswerk 
beoefen ik mijn hobby’s, want hier blijft anders 
maar weinig tijd voor over. Mijn grote passie 
in het leven is muziek. Waarbij het mij vooral 
om slagwerk gaat. Vanaf mijn tweede, fra-
giele levensjaar ‘speel’ ik drums. Deze hobby 
vergt nogal wat tijd, aangezien ik op maandag 
naar het orkest van onze Koninklijke Fanfare 
Philharmonie ga. Op dinsdag repeteren we 
met ‘Dinges’, een vierpersoons bandje alléén 
voor gezellige feestjes. Vervolgens breekt de 
week in twee door te repeteren met mijn grote 
passie ‘Qnøt’. Als medeoprichter van onze  

allround coverband ben ik er erg trots op dat 
we afgelopen jaar in de finale van dé battle 
of the bands van Nederland; ‘Clash of the 
Coverbands’, in 013 Tilburg hebben gestaan.  
Daarvoor nog een laatste Prinselijke dank voor 
alle steun van al onze fans! Na een gezellige 
woensdagavondrepetitie is het op donderdag 
wederom tijd voor de fanfare, echter nu voor 
het slagwerkensemble, ook wel de drumband 
genaamd. Vervolgens breekt één keer per 
jaar het carnavalsseizoen aan, waarin na- 
tuurlijk de tonpraotersaovonden plaatsvinden. 
Ik mocht voor de eerste keer mee naar het  
tonpraoten toen ik veertien jaar oud was: 
ik vond het prachtig! Na een aantal jaren in 
de zaal te hebben gezeten, ben ik in 2005 
lid geworden van ‘De Bakband’. Hier heb 
ik eerst dienst gedaan als percussionist en 
ben sinds 2007 gepromoveerd tot het vaste 
gezicht achter de drums. Met veel plezier ga 
ik zeven avonden in januari en februari naar 
ons Blaospaleis om de tonpraotersaovonden 
elke avond op te luisteren. Hiervoor moet ui-
teraard ook gerepeteerd worden en dit gebeurt 
normaliter op de vrijdagavond met naderhand 
een gezellige en vaak lange afsluiter, wat wij 
‘teambuilding’ noemen.

Het stereotype muzikant is van huis uit niet 
zo’n sporter en ik ben daar wel enigszins 
een bevestiging van. Vroeger heb ik gevoet-
bald bij onze Lindse voetbalvereniging DOSL, 
waar ik overigens leuke tijden heb beleefd. 
De muziek ging echter voor. Dat ik helemaal 
niets aan sport doe klopt ook niet. Ik houd 

er wel van om op zondag een goede rit te  
mountainbiken met vrienden en ik mag graag 
gaan snowboarden of skiën. 

Alle overige tijd breng ik door met mijn  
vriendengroep/carnavalsvereniging ‘CV de 
Mafketels’! Ja, naast alle andere activiteiten 
ben ik hier ook nog lid van en ben ik zelfs 
secretaris geworden. Na een aantal jaren  
fanatieke wagenbouwers te zijn geweest, 
hebben we in 2009 onze laatste echte wagen  
gebouwd onder het thema “We rollen de 
kroeg uit”. Deze acht meter lange skihut doet 
sindsdien dienst als groepstransport, tribune,  
grillhouse, feestcafé, galamobiel, partycen-
trum, fiets- en brommerstalling en tourmo-
biel, wat ons ieder jaar beter bevalt! Sinds 
de geboorte van onze partyhut zijn we in de  
categorie loopgroepen terecht gekomen en 
proberen we elk jaar nog iets te doen voor in 
de optocht. Jullie zullen De Mafketels ook dit 
jaar weer terugzien in de optocht. Vanaf deze 
plaats wens ik alle wagenbouwers en andere 
deelnemers van de optocht veel succes, maar 
vooral plezier toe met het uitvoeren van jullie 
ideeën! 

Zo, na het blootleggen van mijn leven rest ons 
nog maar één ding: vier dagen samen feest 
vieren met carnaval! Ik wens jullie allemaal 
een fantastisch carnavalsfeest en vergeet niet: 
“Fist, vermaok en vertier, carnaval in Blaos-
donk is niks âs plezier!”

Alaaf!
Prins Wouter dun Urste
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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

De Natris
Lindelaan 5, Leende
Tel:040 206 34 91
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Creatief webontwerp
Technische realisatie

Briefpapier

Logo & huisstijl

Enveloppen
Visitekaartjes

Mail templates

Word templates

Digitale Nieuwsbrief

WWW.DIZIGN.NL | UW PARTNER IN MEDIA UITINGEND I Z I G N 

Ontwerp & bouw van websites inclusief Content 
Management Systeem, ontwikkeling van logo’s en 
huisstijlen en andere media uitingen. Vraag naar 
de mogelijkheden of kijk op www.dizign.nl.

DIZIGN | New Media 
Dirk van der Zanden

w  www.dizign.nl
e   info@dizign.nl
 t    06 12 80 06 30
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Beste Blaozers en Blaozerinnekes, 
Voor u ligt alweer de 48ste editie van d’n Blaospieper. Ook dit jaar is er door onze 
medewerkers van de redactie (commissie krant) weer een prachtige carnavalskrant gemaakt. 
Net als voorgaande jaren wordt dit door deze commissie volledig belangeloos gedaan. Als 
eindredacteur van deze mooie krant ben je daar natuurlijk hartstikke trots op. Ik hoop dat u dat 
als Blaozer, Blaozerin of als een andere lezer van deze krant ook bent. Als je gaat kijken wat er 
achter de schermen van onze carnavalsvereniging allemaal gedaan, gemaakt en bereikt wordt 
met zoveel vrijwilligers uit ons kleine dorpje, dan kun je daar alleen maar super trots op zijn. 
Menig bedrijf zou jaloers zijn op zo’n goede organisatie!!

Maar zo’n krant komt er niet alleen met een commissie krant. Denk ook aan de tekstschrijvers 
en de fotografen. Maar ook het bestuur en de Raad van Elf moeten zich van hun beste kant 
laten zien om alle teksten, uitslagen, foto’s en wat al niet meer, op tijd aangeleverd te krijgen bij 
de redactie. Ook zorgen zij ervoor dat alle kranten huis aan huis verspreid worden. Eén van de 
partijen die we zeker niet mogen vergeten zijn de adverteerders, die de krant financieel mogelijk 
maken. In ruil daarvoor krijgen ze allemaal een mooi plaatsje in ‘onze krant’ met een oplage 
van 2200(!!) stuks die huis aan huis verspreid wordt en rondgedeeld wordt in de omliggende  

gemeenten. Dat bedrijven weten dat de krant goed gelezen wordt blijkt wel door de spontane 
aanmeldingen van adverteerders die we vaak krijgen. We proberen ook deze bedrijven zo 
spoedig mogelijk een mooi plaatsje in de krant te geven. Hoewel dit niet altijd hetzelfde jaar 
lukt, blijven de contacten wel vaak behouden voor het jaar erop.

Dit jaar hebben we onze adverteerders extra moeten belasten, gelukkig niet financieel in deze 
toch al moeilijke tijd. U heeft het waarschijnlijk nog niet gemerkt maar onze krant is naar een 
A3 formaat gegaan (en er zit een nietje in!!). Dit wil zeggen dat ook alle advertentiematen 
veranderd zijn en dat de adverteerders veelal een nieuwe (maat) advertentie hebben moeten 
aanleveren. Ondanks deze extra belasting, bleek dit toch meestal geen probleem te zijn. Onze 
dank hiervoor is groot!!

Ik hoop dat u ook dit jaar weer veel leesplezier beleeft aan d’n Blaospieper en dat u een 
geweldig mooi carnavalsjaar tegemoet gaat. Graag wil ik afsluiten met de spreuk zoals deze in 
1965 al op de voorpagina van ‘d’n Blaospieper’ stond en nu natuurlijk nog steeds geldt, “prijs: 

vur niks, âs ge mèr meej doet!”

Eindredactie
Erwin Geurts

Het is al weer lang geleden maar ik 
herinner het me nog als de dag van 
gisteren. Het was een mooie heldere 
winterdag en het vroor dat het kraakte. 
We waren alle vier nog maar mennekes, 
we zaten nog op de lagere school.

“Als het vriest en je raakt met je tong een 
stuk ijzer aan, vriest je tong binnen een 
seconde aan het ijzer vast” zei  Peter 
tegen ons. “Wat een onzin”, zei onze 
Henk, “wie heeft jou dat wijs gemaakt.” 
“Mister Vugts”, zei Peter. “Jou kunnen ze 
ook alles wijsmaken, een tong is warm, 
die kan nooit in een seconde vastvriezen 
want die moet eerst afkoelen en dat duurt 
effe” zei Henk en dat klonk redelijk. 

“Nou, als ge ’t niet gelooft, dan probeer 
je ’t toch” zei Peter. “Nee”, zei Henk, “ik 
probeer niks, jij zegt dat ’t zo is, dus doe 
jij ’t maar.” “Goed”, zei Peter, “wedden 
voor ’n ijsco?”

We togen met z’n vieren naar buiten, naar 
de rekstok, want die was van ijzer. “Die 
is veel te hoog”, zei Peter,  “daar kan ik 

nooit bij.”  “We zetten er wel een emmer 
onder, dan lukt het wel”, opperde ik. De 
emmer was eigenlijk net te klein, maar als 
hij op zijn tenen ging staan en zijn tong 
ver genoeg uitstak moest het kunnen.  
Peter ging op de emmer staan, stak zijn 
tong uit, hield hem voorzichtig tegen de 
rekstok, en……leek vast te zitten. “Hij 
doet net of hij vastzit” zei Henk, “ja zo kan 
ik ook winnen, hoe weet ik nou of hij echt 
vastzit?” “Aah…aahhhe..eeh” klonk het uit 
Peters openstaande mond, met zijn tong 
tegen de rekstok.  “Als we de emmer er 
onderuit schoppen en hij blijft hangen, 
dan zit ie echt vast”, zei Johan, “en dan 
heeft Peter gewonnen.”

“En als hij eraf valt, heb ik gewonnen”, 
zei Henk “Aahh, aaahh” klonk het weer 
uit Peters mond. Hij leek het niet met het 
voorstel eens te zijn. Hij stond nog steeds 
op zijn tenen, met zijn hoofd achterover 
en zijn tong omhoog  tegen de rekstok. 
Toen ik naar hem toe liep, om de emmer 
eronder uit te schoppen, begon hij wild 
met een been mijn richting in te schoppen. 
Dat is knap zei Henk, dat doe ik hem niet 

na, als ik op mijn tenen sta. “Maar hij 
zit van boven aan de rekstok vast” zei 
Johan, “dat maakt het makkelijker.” Dan 
moet hij toch echt goed vast zitten, zei 
Henk, anders had ie om moeten vallen. 
Dat had ik echt niet gedacht, dat je zo 
snel vast zou vriezen. Dan heeft de mister 
toch nog gelijk gehad. “Aaaaaaah!!! 
Aaaaaaah!” Het werd ons langzaam 
maar zeker duidelijk dat Peter zich in een 
beroerde situatie bevond. 

“We moeten iets doen!” zei Johan, die 
medelijden begon te krijgen. “We moeten 
hem losmaken!” Er werd instemmend 
geknikt. Ook Peter liet kreunend merken 
dat hij het daar mee eens was. “Ja”, 
zei Henk, “we moeten hem ontdooien” 
“Zal ik kokend water halen?” opperde 
ik. “Zo ontdooit onze pap het autoslot 
ook altijd.” “Nee, nee”, zei Henk “da’s 
veel te heet.” “Jammer dat hij zo hoog 
staat, anders kon ik hem los pissen”, 
zei Johan. “Als we nou eens voorzichtig 
aan zijn kop trekken?” “Of we draaien 
hem rond, misschien komt ie dan wel 
los.” “Nee, dat gaat te langzaam”, zei 
Henk, “zoiets moet snel gebeuren, net 
als een pleister er af trekken” en hij zette 
een stap dichter naar de rekstok. Direct 
begon Peter, die inmiddels aardig wit weg 
begon te trekken, in zijn richting te slaan. 

Hij vond het blijkbaar geen goed idee. 
Toen kwam Henk, zoals altijd vol goede 
ideeën, met een plan. “We snijden hem 
heel voorzichtig los met het keukenmes 
van ons moeder.” Johan rende al richting 
keuken. Peter kreunde en kronkelde aan 
de rekstok, uit angst voor het naderend 
onheil. 

“Schei uit”, zei Henk, “Doe niet zo 
kleinzerig. Ik snij je kop er niet af.” Daar 
was Johan al met het grote blinkende 
mes. “Het doet geen pijn, dat beloof 
ik, denk maar aan iets fijns, het stelt 
niks voor”, zei Henk terwijl hij het mes 
aannam. “Kop stilhouden, niet bewegen 
en dan is het zo gebeurd!” Hij zette het 
keukentrapje onder de rekstok, klom erop 
en bewoog het mes in de richting van 
Peters tong. 

Op dat moment trok Peter zijn kop met 
een ruk naar rechts, bang om onthoofd 
te worden, en was hij los van de rekstok, 
een klein stukje tong achterlatend op het 
bevroren ijzer.

“Kom op met die ijsco”, zei hij, “ik heb 
gewonnen.” 

Tonnie

Voorwoord redactie
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St. Jacob & St. Annastraat 3, 5595 XP  Leende, telefoon 040-2061967
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Op kermiswoensdag, 24 augustus, werd 
er bij het clubgebouw van het Gilde St. 
Catharina en St. Barbara aan de Loofvennen 
gevoetbald tussen twee schuttersgilden. Het 
Gilde St. Jan Baptista uit Leenderstrijp en de 
thuisploeg streden dapper in 7 tegen 7 duels 
op het veld, voor het gezellige clubgebouw. 
Het jeugdteam tot 16 jaar van Leenderstrijp 
was met 2-0 een terechte winnaar. Voor 
het eerst dit jaar was ook een ander team 

uitgenodigd om deel te nemen. Eerder dit jaar 
werd er onder de schutsboom in Leenderstrijp 
een touwtrekwedstrijd gehouden tussen de 
gilden waarbij een toevallig aanwezige groep 
tonpraoters tijdens hun jaarlijkse uitstapje 
werden verrast en spontaan de handen rond 
de touwen sloegen om even later eervol 
ten onder te gaan. In de sfeervolle uurtjes 
hierna werd besloten om de tonpraoters 
een revanche aan te bieden en dus stond er 

kermiswoensdag een heus tonpraot-team 
op het veld. Weliswaar zonder wisselspelers 
(in tegenstelling tot de gilde-ploegen), maar 
met een bescheiden groep supporters en 
maar liefst twee man technische staf deden 
de grappenmakers waar ze voor gekomen 
waren: revanche nemen. Topscorer van 
het mini-toernooi, Jan-Willem Reiling, wist 
met zijn teamgenoten een gelijkspel en een 
overwinning in de wacht te slepen en doordat 

Schut schiet raak met gezellige voetbalavond!

Een herder hoedt zijn kudde schapen op 
een ver en verlaten veld als hij een nieuwe 
blinkende BMW in een stofwolk ziet naderen. 
De bestuurder, een stoere jonge veertiger, 
elegant gekleed in een pak van Versace, 
schoenen van Gucci, een bril van Ray Ban 
en stropdas van Yves Saint Laurent, stopt en 
leunt uit het raam: “Als ik jou precies vertel 
hoeveel schapen je hebt, krijg ik er dan eentje 
van je?”, vraagt hij de herder. 

De herder kijkt de man aan 
en zegt: “Oké, waarom niet.”  

De man trekt onmiddellijk zijn laptop van 
Dell op schoot en verbindt deze met zijn 
mobieltje van AT&T. Hij maakt verbinding 
met Internet, surft naar een website van 
NASA en selecteert een navigatiesysteem 
om zijn exacte positie te bepalen. 
Hij stuurt vervolgens de data naar een andere 
satelliet van NASA, die het hele gebied 
scant en hem een ultrascherpe foto stuurt. 
Hij opent Adobe Photoshop en stuurt de foto 
naar een laboratorium in Hamburg dat hem 
na enkele seconden een e-mail stuurt op zijn 
Palm Pilot met de bevestiging dat de foto 

is bewerkt en opgeslagen. Via een ODBC-
connectie maakt hij verbinding met een MS-
SQL-database en in een sheet van Excel 
met honderden ingewikkelde formules laadt 
hij alle data via de e-mail van zijn Blackberry.  

Na enkele minuten genereert het programma 
een antwoord van 150 pagina‘s in kleur. De 
man drukt deze af op zijn mini HP LaserJet. Hij 
kijkt de herder met gepaste trots aan en zegt: 
“Je hebt exact 1.586 schapen.” “Dat klopt”, 
zegt de herder, “je mag een schaap uitzoeken.” 
De man stapt uit, zoekt een dier uit en stopt 

hem in zijn achterbak. Dan zegt de herder: 
“Hé, als ik jouw beroep raad, geef je me dan 
dat dier terug?” De man denkt even na en 
zegt: “Oké, waarom niet.” De herder zegt: 
“Je bent een kwaliteitsmedewerker bij de 
Gemeente Heeze-Leende!” “Ongelooflijk”, 
zegt de man, “hoe weet je dat?” ‘Da’s niet zo 
moeilijk”, zegt de herder. “Je verschijnt terwijl 
niemand daarom gevraagd heeft. Je stelt 
een vraag waar niemand op zit te wachten, je 
wilt betaald worden voor het antwoord terwijl 
ik dat antwoord al weet en je begrijpt niets 
van mijn werk. Dus, geef terug die hond!”  

De herder en de manager  

In mijn jonge werkzame jaren ben ik 
schoolmeester geweest. Ik gaf les in 
techniek aan de MTS in kattenstad Helmond.
Ik heb daar onder andere les gegeven in 
elektrotechniek.  Uiteraard gaf ik af en toe 
een proefwerk om te kijken wat de jonge 
kattenmeppertjes hadden onthouden van mijn 
les.

Het was voor mij een openbaring. Zowel 
de lesstof die was blijven hangen als de 
beheersing van de spellingregels van het 
Nederlands werden voor mij een bron van 
vermaak! Vraag: Hoe wordt elektriciteit 
opgewekt? Antwoord: Met een ‘torpinne’. Na 
enig nadenken begreep ik dat een turbine 
werd bedoeld. De jonge onderzoeker vergat 
een stapje, want met een turbine kun je een 
generator of dynamo aandrijven. Een kniesoor 
die daar op let. Volgens een andere leerling 
drijf je een turbine aan met een waterrat. 
Een staaltje dressuur van de bovenste plank! 
Het verschijnsel ‘statische elektriciteit’ was 
voor mij ook een bron van vermaak. Hoeveel 
soorten zijn er? Twee natuurlijk, namelijk 
‘mechanische en synthetische’. Een andere 
leerling was slimmer, hij speelde op veilig met 
het antwoord: ”Voordelige en nadelige.” Weer 
een ander zocht het dichter bij huis: “Er zijn 
twee soorten statische elektriciteit, namelijk 
lichamelijke en geestelijke.” 
Dit antwoord was erg logisch, want de 
voorafgaande vraag: Wanneer heeft een 
mens last van statische elektriciteit? werd 
beantwoord met: “Knobbeltje in de elleboog, in 
de knie of in de hersenen.” Zeer begrijpelijk: 
u heeft toch allemaal wel eens uw elleboog 
gestoten of van de dokter een tik met de 
hamer tegen uw knie gehad! Maar u kunt ook 
last van statische elektriciteit hebben ‘omdat 
het iets is waar wrijving op gestaan heeft’. Ook 
kun je er last van hebben als je ‘afgesloten 
bent door je schoenen’ of ‘aan iets van ijzer 
komt’. De volgende mening is bedenkelijker, er 
zit een heel stuk belevingswereld in: “Als je in 
je bed statische elektriciteit oploopt en je gaat 

eruit, dan krijg je een opn..ker.” Alstublieft! 
Het mysterie van de flitslamp is ook erg 
groot, getuige het antwoord: “De elektrische 
stroom gaat een lamp binnen en door de 
hoge snelheid en het ineens afremmen van de 
stroom, wordt het ontzettend heet en geeft het 
een flits”. 

Een ander verklaart het mysterie als volgt: 
“De batterij wordt warm; dit maakt een 
poeder tot ontploffing en daardoor het felle 
licht.”Wat wil je als: “de batterij het lampje met 
aluminiumoxide voedt” of: “de batterij maakt 
spanning met het lampje.” Dit kan uiteraard 
alleen omdat “de condensator zig op raad”. 
Er stond nog net niet onder: “Mister, sukkeses 
mi ut naokiejke.” Tot slot nog een verhaaltje 
over elektrische energie. “Voor het transport 
van elektrische energie is een goede weg 
nodig en er mogen geen beknellingen zijn 
in de stroomkabel.” Die elektrische energie 
is overigens opgewekt met behulp van 
waterkracht, doordat een schoepenrad een 
stoomketel aandrijft.

Over klok en klepel gesproken. Met 
elektrische energie ben je ook zeer krachtig: 
met een motortje van 35 Watt til je  volgens 
de berekeningen van de aanstaande technici, 
een last van 7 kg in 0,04 seconden tijd 14 
meter hoog op. Dit lijkt heel wat, maar als je 
het even narekent  is dit een snelheid van 350 
meter per seconde, zowat de snelheid van het 
geluid! Ook kun je duur uit zijn met elektriciteit: 
“Als je een gewicht van 25000 kg, 30 meter 
hoog optilt met een elektrische aandrijving, 
dan brengt dit 5400 miljoen gulden in het 
laatje van het energiebedrijf.” Dit was uiteraard 
nog vóór 2002, het jaar van de Euro. Het 
kostte mij in ieder geval heel wat energie om 
de geachte leerlingen een cijfer te geven voor 
hun bedenksels en ook nog wat hoofdbrekens 
hoe ik ze op een betere manier wat kennis van 
de elektriciteit bij zou kunnen brengen.

Jan de Waal

Alle begin is moeilijk

Uvveral bisjes
Der kumt unne mens eujt Hèijs bij Frietjes in 
de winkel en vraogt: “verkopte geij meschien 
ôk bisjes in oewe winkel” Frietje zeej teejge 
die mens: “Ut ligt ter ân wâ vur bistjes ge beij 
me wilt kumme kope”

Hij wou gèèr : 4 ratte, 10 meujs, 21 spinne 
en inne kilo vliege hebbe” Frietje vraogt ân 
um : “War hedde die toch allemal vur noddig, 
haauwde meschien slange? “ Neeje zittie, Ik 
gao uvver èfkes verheujze van Hèijs nar Lind, 
en nouw moet ik ut huus war ik nouw woon 
aachter laote, net zô âs toen ik der in kwam. 

AV 

Smokkelaars
Twee voetballers van ut urste van DOS en 
inne van RKSV  Hèijs wilde nao ne onderlinge 
wedstrijd die onbeslist bleef  nog iets 
spannends gan doe. 

Ze zaauwe alle 3 drank gan smokkele eujver 
de grens zô âs ze dè vruuger ôk deeje. Den 
urste DOSL speuler prebeert eujver de grens 
te sleujpe, en treijt up un  tèkske, en wâ 
denkte : kraaaaaaak.... 

De grenswaachter kumt eujt zen heujske 
en ruupt: wie is daor? woef woef, ruupt dieje 
DOSL speuler..  Den  2de DOSL speuler 
prebeert ut ôk. hij vaalt eujver ne stronk en: 
plofffff..... De waachter kumt wir eujt zen 
heujske en ruupt wir: wie is daor?

Woef woef ruupt dieje 2de DOSL speuler . 
Dan geej dieje voetballer van RKVS Hèijs ut 
preberen. Hij stôt zen eijge ân ne tak en wir: 
kraaaak..... De waachter eujt zen heujske, en 
ruupt wir: wie is daor? Ruupt dieje voetballer 
eujt Hèijs : nog unne hond! 

AV

Op zondag 15 januari 2012 
 

zal Zijne Dorstlustige Hoogheid
Prins Wouter dun Urste met Raad 
van Elf van Carnavalsvereniging 

De Lindse Blaos
recipiëren in gemeenschapshuis 

De Meent te Leende 
van 14.00 tot 17.00 uur

Uw aanwezigheid
wordt bijzonder op prijs gesteld

de schutterijen onderling niet verder kwamen 
dan een gelijkspel werd maar weer eens 
duidelijk: met die tonpraoters ga je niet lachen! 
Sportiviteit, broederschap en gezelligheid 
maakten het een zeer geslaagde, sportieve 
avond. 

Of de gildebroeders als tegenprestatie nu ook 
in de ton zullen verschijnen is nog onbekend.

Frank, 
ass.coach-techn.staff-Tonpraot Vooruit ‘11
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J.J. Drive in Show
Hij heeft dé muziek 
voor élk publiek!

T   040 206 2213
M   06 1073 3100
E    j.jutten@chello.nl 
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Wâ mij up zatterdig meej ut begin van carnaval  
2011 uvverkwam, waar  wal èfkes schrikke. 
Meej de doochters zaauw ik dien aovend 
èfkes nèr de carnavalsmis gao, en daor nao 
nog samme nèr ut bènkske gan keejke. 

Gezellig zô samme de carnaval beginne meej 
femilie en vriende. Dien aovend wier toch wâ 
anders âs ik veuraaf verwaacht hâ. 

Toen ze up dien aovend  begonne te vertelle 
wie dit jaor de orde zaauw gan kreejge, ston 
ik hil geïntresseerd te luustere.  Di jaor haan 
ze gekooze vur un vraauw, wâ ik ôk wal hil 
sgon von. Mèr toen ze verder gingen sloeg die 
beschreejving  wal hil èrreg veul up die van 
mij. 

Urst kreejge netuurlek de doochters up zunne 

Orde van verdienste 2011 kop, warrum zij dit hebbe laote gebeure. Zij 
zeeje dè zij dè ôk pas laot in de middig wíste, 
dus der ôk niks ân konne doe. Ik doocht, 
nee toch, warrum  moete ze die nou net ân 
mij gève. Der zin toch nog zat aander die dè 
verdiene, en wâ ze allemal upnoemde hâ ik 
eijgelek ôk nog us allemal hil èrreg gèr gedao. 

Der hoefde toch gin orde van verdienste vur 
te kreejge. Up dè mement wis ik netuurlek 
nie , dè ut toch wal hil sgon is um dè stukske 
wardering te kreejge eujt unne hoek die 

ge hillemal  nie verwaacht. De Blaozers en 
Blaozerinnekes  die ik in die daog teejge 
kwam voonde ut schon, en ik begon ut eijgelek 
ôk steeds sgonder te vinde.  Ut doe toch iets 
meej oe, en wâ ben ik vreejd dè ik in die sgon 
plats Lind  ben geborre en mag wone. 

Al meej al is carnaval 2011 vur mij toch wâ 
meer spesjaal gewist âs al die aander jaore 
daor vur.

Annie Verhoeven-Maas 

Pr
in

se
nbal en Receptie

Heul Streejp en Lind gan hosse en zwiere,  
meej zun alle wir goe carnaval viere!

Prinsenbal en Receptie.indd   1 17-12-2011   15:56:34

Op de eerste plaats willen wij de nieuwe prins 
feliciteren met zijn benoeming.

Als Prinsenpaar 2011 kunnen we terugkijken 
op een geweldig seizoen. Toch waren wij daar 
de eerste weken, nadat twee bestuursleden 
(Piet en Pietje) bij ons ongeveer de nacht 
hadden doorgebracht om ons te overtuigen 
dat carnaval vieren als Prinsenpaar echt 
geweldig is, nog niet zo van overtuigd als 
zij zelf. Toen we uiteindelijk beseften dat 
wij het toch echt zouden worden, begon de 
mooie tijd. Overal waar je bent, hebben ze 
het erover. Wie zal het toch worden dit jaar?                         
En dan maar zorgen dat je geen ‘rooie kop’ 
krijgt.

Het Prinsenbal was de aftrap. Het was een 

mooie, maar vooral gezellige avond, die tot 
in de late uurtjes heeft geduurd. Vervolgens 
mag je, een paar weken later op de receptie, 
een paar uur in de rij staan. Geweldig; de 
vele handen die we mochten schudden. 
We kijken dan ook terug op een hele mooie 
middag, waarvoor familie, vrienden en buren 
een mooi verhaal, een stukje of zelfs liedjes 
in elkaar hadden gezet. Daarna kwamen er 
drie weekenden met 6 avonden vol muziek 
en amusement: de tonpraoters-aovonden. 
Dan zie je een keer alles van de andere kant 
en dan zie je ook dat niet alleen wij ervan 
genoten, maar dat ook de Raad van Elf leden 
soms met grote ogen de acts bewonderden.
Donderdag vóór Carnaval begon voor ons de 
week van het feesten. 

Op Strijp hadden ze alles uit de kast gehaald  
en met de kinderen van de St.-Janschool 
mooie carnavalswagens gemaakt, die als een 

optocht door Strijp trokken. In Leende hebben 
we van de optredens op het podium mogen 
genieten.

Op vrijdag en zaterdag zijn we bij de 90+-ers 
thuis en in het Bejaardenhuis geweest, waar 
iedereen al in de carnavalsstemming was en 
aan het smullen was van de taart.

Op zaterdag is het carnavallen echt los 
gebarsten. Vanaf de H. Mis tot aan de 
popverbranding was het voor ons meer dan 
een geweldige carnaval. Een carnaval dat in 
sneltreinvaart voorbij is gevlogen. We kunnen 
dan ook terugkijken op een grandioos jaar en 
willen daarom bij deze nog een keer iedereen 
bedanken die op wat voor manier dan ook hier 
een steentje aan heeft bijgedragen.

Tot slot hopen wij dat heel Blaosdonk ons 
motto van harte blijft nemen: “Heul Streejp en 

Dankwoord

Lind gan hosse en zwiere, meej zun alle wir 
goe carnaval viere!”

Alaaaaaf.....
Ex-prins Arno dun Urste en ex-prinses Jannie
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Makt meej carnaval veul leut,
wij zette ozze kwaast meej
deez daog wel in de peut......

John van Meijl
Kraanven 11, 5595 DA Leende
Tel. 040 - 206 2887 / 06 - 55763256
http://www.schilderwerkenvanmeijl.nl
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“Hèdde geij meij al âs vriend?” vroeg Henk 
van Sieme lèst ân meij. Ik keejk um zô es 
ân en dòòcht dèttie messchien un tikske hâ 
gehad van unne meujlewiek. 

“Al vanaaf de urste klas jongesschool, toch?” 
zeej ik. “Neeje, up Haaifs netuurlek” zeej 
Henke, “dè’s modern, vet laauw en helemaal 
te gek man!” “Ooohhh” zeej ik, mèr hij zag 
wal ân m’n ooge dè ik der gin bal van snapte. 
“Ge wit toch zikkers wal wâ Haaifs is hè, geij 
analfadigibeet? Dè is soosjal miedia man! 
Haauwde geij dè nie beij? Hoe witte gij dan of 
ge wal ge-laaikt wordt? Straks Twiete ze rond 
dè geij der niks van bakt en wâ doede dan?” 
Ik ston hillemal perspex van diejen onzin en 
ik kon der gin taauw ân vaastkneujpe. Henk 
heej me toen mèr es èfkes eujtgeleejd watter 
allemal te doe is up ut internet. Kiek, ik ben 
nie hillemal wirreldvrimd. Ik heb ôk unnen 
compjuter. En ja, ik kum ôk echt wal es up 
internet. Lèst heb ik der zèllefs nog unne brief 
up getiept. Mèr wattie naauw toch allemal 
vertèlde? 

Hij zeej dèttie up die Haaifs meer âs 
hondervuuftig vriende hâ en dè liekt me toch 
wal stèrrek, want hij zit al zen lève alleen in 
de kroeg. En hij hâ ôk wal es iemes geprikt of 
gestoke of zôiets up Haaifs en dè waar dan 
hillemal te gek. En beij die Haaifs konde dan 
linksaaf nèr zunne Feesboek, en dè waar dan 
un boek meej heul veul gezichte van iedereen 
up de hille wirreld en hij kon van iedereen 
zieje wattie naauw schon von en wâ nie en 
ôk of ze jarrig waare of wanneer ze meej 
pensjoen ginge. Jahaa, want ôk bejaarde, 
vutters en aandere seniore waare allemal ân 
dè smoeleboek ângemelderd. M’n orre tuutte 
der van en ik kreejg ut al goe benaauwd. 
Hij viet zen mobiele tillefoon vur den dag en 
zwiepte meej zen vingers zô ôntiegelek vlug 
uvver dè tillevisieke dè men ooge ’t nie beij 
kosse haauwe. 

Âs ik dè meej men mobielke doe dan 
verzwik ik meej heul men vingers! Hij hâ dan 
wal liever nen Aaifoon gehad, mèr naauw 
hittie zôlaang nen Blekhèrrie, want zen 

hieperdepriepeet waar verlope en naauw 
zaauw de telebelkumpanie zen wachtwoord 
meej twee jaor verlenge of zôiets. Inins zaag 
ik un foto van ôs Nel dur ut bild schiejte. Ik 
zeg:”Ho es èfkes! Wâ doe ôs Nel up jaauwe 
tillefotomasjien?” Henk laachte ne keer en 
zeej:“Die heej minne Twiet gelaaikt. “Wâ 
hèdde geij godnondebouiljon meej ôs Nel?!!” 
en meej sloeg ik um goe hard vur zenne 
tokus. “Geij hèd niks te maoke meej ôs Nel 
durre gèvel en der wordt hier hillemal niks 
geaait of gedan! Bende naauw hillemal 
besodemieterd!?!” Ik mènde nog unne keer 
goe eujt te haole vurdèttie wir umhog kwam, 
mèr ik kos men eijge nog krèk inhaauwe. Toen 
hittie vertèld dè Twiete vur twitter is en dègge 
dan ân iedereen kaant laote keejke dè ge 
beij de Meent binne zit um te kaorte of dè ge 
meej un leejge kaar der de neije Plus rijdt. Zô 
heujfde nie mèr alle daog van huus aaf um oe 
vriende up te zuujke. 

En meej Feesboek kaande ôk nog meej 
vollek van beujte Lind laote zie dè ge un nut 
fillempke hèd gevonde up joeptjoep en al 
oe vakansiefotos zette up Haaifs want dan 
kan iedereen die thuus keejke want aanders 
kumme ze beij jou alle kuukskes upète. Meej 
aandere woorde: ge doet alles alleen vur oew 
eijge en iemes aanders meej de compjuter 
kan jou dan nie vergète terwijl ie oe toch nie 
heujft te zie. 

Ohja, en daor hebbe ze dan nen prachtige 
naom vur: soosjal miedia. Naauw, ik heb ut 
naauw gezie up Henk zen toestel en ik moet 
zegge Henk, blie mèr schon thuus! Ik stuur 
wal un kartje âs ik meej die daog èrreges ân 
de toog hang meej wâ echte mense. Dan zalle 
wij walles keejke wietter hier sosjaal is en wie 
media-sosjaal. Ik wed dè ik win!

Sjosjiale media
Er kan veel gebeuren in een jaar, maar ook 
weinig tegelijkertijd. In de wereld gebeurt veel, 
in Leende daarentegen weinig. Vorig jaar 
heb ik een stukje geschreven over koeien, 
die onder begeleiding van een boer tergend 
langzaam Boschhoven overstaken en ik moet 
zeggen, ze hebben zich weinig van mijn kritiek 
aangetrokken. Er gebeurt hier niets.  De Plus 
verbouwt: en dat was het dan. Wel handig dat 
er nu een slijterij in de Plus is gekomen, hoef 
je niet meer helemaal naar “Het Vloeibaar 
Genot” in Heeze, naast de opticien. Hoe vaak 
ik niet bij Ben van de Leur naar binnen ben 
gelopen met de vraag of er wat te zuipen is. 
Dat hoeft nu niet meer. Voor de rest verandert 
er in Leende weinig. Terwijl er in de wereld 
zo veel gebeurt. In mijn leven verandert er in 
ieder geval genoeg, zoals:

-Rijlessen: De rij instructeur draagt sinds 
les 2 een helm, waarom is onduidelijk. Met 
die boom gaat het intussen beter, hopelijk 
steekt die niet meer zomaar over.  Ben me rot 
geschrokken.
 
-Universiteit: Ik ben begonnen aan de studie 
psychologie in Tilburg.  De faculteit, die  sinds 
de fraude door dr. Diederik Stapel een klein 
imagoprobleempje heeft. Recent onderzoek 
heeft trouwens uitgewezen dat 80 % van de 
Tilburgse hoogleraren wel eens sjoemelt met 
gegevens. Hoe betrouwbaar dit onderzoek is 
moet nog worden bekeken. 

Maar ook in de rest van land gebeurt genoeg:

-Zo is een Kamermeerderheid vóór het 
uitzetten van de Limburgse Angolees Mauro. 
Hier was veel verweer tegen. Hij spreekt 
fatsoenlijk en verstaanbaar Nederlands 
en heeft zich goed aangepast aan de 
Nederlandse cultuur. Ja, dan heb je in Limburg 
inderdaad niets te zoeken.

-Een horrorwinter zal Nederland treffen. Ik kijk 
nu al uit naar mijn treinreizen de komende 
maanden. De massaal toegestroomde 
pinguïns zullen voor het strooien worden 
ingezet en ik verwacht ijsberen als 
conducteurs. De betrouwbaarheid van de 
weersvoorspellingen kennende, zal het 
waarschijnlijk niet kouder worden dan 10 
graden, maar de NS zal vast niet te beroerd 
zijn om toch de nodige treinen te vertragen 
voor het echte wintergevoel.

Zo zou ik natuurlijk nog een tijdje door kunnen 
gaan, maar het punt is denk ik wel duidelijk. 
Het lijkt hier soms wat saai, als je naar de 
rest van de wereld kijkt, maar dat is ook wel 
weer prima. Want na een dag schelden op de 
NS,  proberen op te letten in een hectische 
collegezaal, om maar te zwijgen over de 
eurocrisis, Mauro en andere complexe 
problemen, sta je hier gewoon weer even 2 
minuten naast je fiets te wachten: De koeien 
steken weer over.  

“Soms wat saai?”

De dolle dinsdag stond in het teken van de 
derde editie van “Tour d’n Blaos – Dweile 
onder d’n Tôrre”. ’s Morgens vond vanaf 
11.00 uur, traditiegetrouw, de spectaculaire 
steppenrace over een nieuw parcours, 
compleet met chicane, springheuvel en 
zandbak plaats. Er deden ruim 80 kinderen 
mee aan deze spannende wedstrijd.

’s Middags gingen de deelnemende 
Blaozers en Blaozerinnekes en andere 
carnavalsvierders verspreid over vier groepen 

en vergezeld van de muziekgroepen SOM 
(Ex-prinsen), BBC (Eindhoven), Goed 
Gemutst, BORL, Sizamo (Zesgehuchten), 
Strijpse Kraaiers (Eindhoven), Brouwersgatse 
Hofkapel (Dommelen), Bluswerrek 
of Dubbel Trubbel dweilend langs de 
horecagelegenheden van Blaosdonk. Ook 
werd regelmatig de alcoholvrije recreatieruimte 
van Leenderhof aangedaan. 

Vanwege het goede weer was er sprake van 
een echt ouderwets straatcarnaval. Naast de 

Tour d’n Blaos spelletjes en live entertainment vloeide het 
spraakwater in alle kroegen rijkelijk. Rond 
de klok van 17.15 uur werd op het Marktveld 
onder De Lindse Blaos, onder leiding van 
gelegenheidsdirigent en ex-Prins Frans 
Simkens, een ‘grande finale’ gehouden 
met een gezamenlijk optreden van alle 
deelnemende muziekgroepen, gevolgd door 
de prijsuitreiking in Blaospaleis De Meent. 

Na afloop van de prijsuitreiking werd het 
carnavalsfeest nog doorgezet tot in de kleine 
uurtjes. Mede door het schitterende weer was 
het weer een echte dolle dinsdag.

Poets weder poets
Âs ik vruuger nèr un brulluft ging wier ik nie 
goe van die aauw ooms en tantes. Iedere keer 
kwame ze me ândaauwe, en zeeje ze teejge 
meij: “En naauw geij, geij bèènt naauw toch 
zikker wal de vollegende. Naauw heb ik daor 
wâ up gevonde, en zin ze der meej gestopt. 

Âs ik naauw up un begraffenis ben en zij zin 
der ôk, zeg ik teejge hun: “ En naauw geij, geij 
bent naauw toch zikker wal de vollegende.
Naauw heurde ze nie mèr.

AV 

Wâ gadde doe meej de carnavalsdaog, 
vroege ze lèst. Dè zal ik oe tog nie eujt 
heujve te legge wal, wâ denkte naauw zèllef. 
Unne echte Blaozer geej carnaval viere in 
“BLAOSDONK”, vier daog ân un stuk. Meej 
die daog, kaande, dan up zatterig tijdens de 
carnavalsmis ân den Heer vergiffenes vraoge, 

en bij den bâs oew snipperdaog up maoke. 
Jâ tradisie getraauw, beginne we âs Blaozers 
en Blaozerinnekes meej un schon mis in de 
kèrrek, zeg naauw zèllef, dè is saamhorrigheid 
onder den torre. De carnavalsmis, is in 
“BLAOSDONK” inmiddels nie mèr weg 
te denke. Grote en kleijn Blaozers en 

Blaosdonk, onder dun tôrre
 
Blaozerinnekes kumme daor in carnavalskleer 
binne. We stân èfkes stil bij dierbare 
Blaozers en Blaozerinne, vur dè we ân de 
carnavalsmaraton beginne, vier daog zonder 
zurrig, mar veul plezier

Noteert dizze datum al vast in oewe agenda:  

De carnavalsmis vind plats up zatter- 
digge naovend 18 fibruari um 19.30 uur, en 
keumt up tied want ut Linds kwartierke kenne 
ze bij de kèrrek nie. (Kumt masaal)…………. 
En geniet van het geen wâ dees dienst u bied. 
Bènde verhinderd en wilde toch gèr live 
verboonde zin meej de carnavals mis, stem 
dan oewe radio aaf up Radio Horizon 92.9. 

De carnavalsmis is dan live te vollege.
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Âs echte Lindse reujp ik ôk altied, dè Lind 
zô sgon is. Mar aaf en toe denk ik, is dè 
nog wal zô.

Nou gao ik de lèsten tied nog wal us 
wandele saoves. De diejetiste vind dè 
bèter, en ôk vur méén stééf knook is dè 
ôk zikker nie slècht. Âs ik dan de deur 
eujt gao, en ik keejk wâ nèr links, zie ik 
al meteen iets wâ echt nie zô sgon is. Al 
meer âs 15 jaor zin ze al beejzig mee plan 
Kees, mèr ze zin nog krèk èffe wiet âs 
toen ze alle schure hebbe  afgebroowke. 
Âs al ôs planne zô laang duurde, haan we 
gin van alle brood up de plank denk ik!

Dan loop ik urst mèr us de Kèrrekakkers 
in, en daor moete wal heel goe eujtkeejke. 
Vur dè ge ut wit ligde up oewe snuffert. 
De stoeptegels liggen schots en schif, 
en Uvveral war die beujm stan, ligge die 
keije ôk nog un stuk umhôg. Ik wandel 
dur  nèr de Irislaon en keejk tevreeje 
rond. Un sgon straot meej nog un groot 
gruun  speulveld vur de kiendjes van 
Jong Nederland.  In den Houttuin stan ôk 
sgon heujs, en al die neij mense hebbe ôk 
hun tuuntje daor up ângepaase. Ge ziet 
wal krèk war den Houttuin uphaauwd, en 
de wèrrekplats nog steej van een van ôs 
aauw Lindse wèrrekgèvers. Ut zieter toch 
echt nie mèr eujt. Tis mèr goe dè ze ôk 
planne hebbe daor ôk van die sgon heujs 
te gan zette. Ik keujer de Kattestraot eujt 
en stèèk uvver waar vruuger Peer van 
Nôllekes wônde. Ik loop langs ôzze urste 
pietzeria, die zô te zie aorig wâ klandizie 
heej. Sgon nog zôn stukske aauw Lind 
waar nog nie te veul in gerommeld is. 
Ik loop links nèffe ut Oranjepleijn want 
te voet maade de straote ân alle kante  
gebreujke,  mèr s’mèrreges moete dè nie 
doe, want dè kumt oe meschien wal duur 
te stao. 

De grote weg is dan wal ângepaase, mèr 
de lèsten tied steej ut toch wir geregeld  
vaast nèr Eindeuven. Dur de Julianastraot 
loop ik de Broekerstraot in. Wâ is dè un 
sgon straot geworre. Âs ge oe bèèst mar 
doet kaande der toch echt nog wal iets 
van maoke. Die aauw gemintewônninge 
wiere verkoocht, en al die mense die daor 
naauw wone hebbe der echt iets sgons 
van gemakt. De geminte heej ut upneijt 
bestraot, meej sgon parkeerplatse, en 
up de stoep kaande ôk goe lope zonder 
up te lette. Vruuger liejp ik wal us dur ut 
Zwannegat toen we up pepier eijgelek 
nog gin Zwannegat haan, mèr naauw wal 
en daor loop ik gèèr un eijndje vur eujm .

Die neij heujs die gebaauwd zin in den hof 
van de Enkhorns, hebbe die plats ôk aorig 
up gekallefaterd. Gelukkig moet ik der ân 
de zèllefde kant wir eujt âs dè ik die straot 
ben in gegao, zô dè ik goe in al die neij  
heujs kan blieke. Dur de Eijkelaon loop 
ik de Beukelaon in en wir krèk ut zèllefde 
âs in de Kèrrekakkers. Up de stoep is nie 
te lope, âs ge teminste oewe nek nie wilt 
brèèke. Ik snap nie dè die mense daor nie 
unne keer klaoge bij de geminte. Der zin 
daor de lèste tied zôveul kiedjes geborre, 
mèr ge kaant der nog nie fesoenlek meej 
unne kinderwaoge eujver de stoep lope. 

Ik loop langs de gymzaol war ut licht al 

ân is. Iedere aovend kaande âs ge daor 
temeenste zin in hed gan sporte. Âs 
ge nie zô gèèr gat lope is dè un sgon 
alternatief, en bij kooj weer worde ôk 
nog us nie nat. Bij ut Marijkepleijn zie ik 
dè ozze Lindse Bazar ôk wir geej stoppe. 
Seund toch hè, ut waar zô hendig âs de 
kleijnkiendjes jarrig zin, of ge hed ne neije 
vergiet of zô iets noddig, dan koonde die 
toch hier in Lind kope.  

Toen ze hier begonne meej hun zaak, 
haan ze teejge hun gezeejd dè de school 
wir trug zaauw kumme  nèffe hunne 
winkel, mèr ze haan denk ik nie gezeejd 
in wèllek jaor. Naauw ik ut toch uvver de 
aauw school heb,  ut lijkt wal of daor un 
bom gevallen is. Ut zieter echt nie eujt. 
Traauwes hil dè stuk daor is vur ôs Lind 
un vesieteplatje. Praote doen ze wal al 
hil laang uvver dè centrumplan, mèr ik 
zaauw onderhaand nog nie mèr weejte 
war eijgelek ut centrum van ôs sgon Lind 
ligt, of moet kumme. 

We haan toch zo’n sgon gemintehuus, 
mèr daor wordt ôk alle jarre niks mèr ân 
gedao. Lat stao dè gruun der eujm hènne. 
De geminteleuj vèège nog wal us uvver 
de stoep, mèr in die beplanting kanne ze 
dè nie. Ut ligt ter vol leejg flesse, blikskes 
en pepierkes. Ôk ozze platseleke bank 
is vort mèr nie  eujpe, âs ge binne moet 
zin moette der eijgelek ne vreijen dag 
vur vatte up oe wèrrek. Gelukkig mèr dè 
ozze Lindse Blaos nog fier midde in dè 
centrum steej. Die zalle ze zômèr nie ân 
de kant kanne zette.

Ik denk dè ik mèr wir nèr huus gao, want 
âs ge begint meej sporte moete dè toch 
hil langzaam upbaauwe. Vollegende keer 
loop ik nog wal us wâ wier en dur die 
aander buurte. Meschien kan ik dan ôk 
us nar Streejp lope. Ik heb geheurd  dè 
ze daor wal un neij school kreejge. Hoe 
laang dè geduurd heej weet ik netuurlek 
nie, mèr ik zal ut us vraoge âs ik iemes 
zie. Dan weejte wij meschien ôk hoeveul 
jaor dè wij nog moete waachte. 

Zô ik ben thuus en gao unne bak koffie 
vatte, die heb ik wal verdiend denk ik.
 
AV 

Lind dè is de sgonste plats
Witte gullie nog wie der vurrig jaor neffe Netje 
van de Kuulkant en Ger (Och èrrem, munnen 
èrrem) Geurts up ut “Bènkske” zaot? … Nie?

Kumt dè der un kòòj geheujge of bèènde der 
nie gewèèst? Âs dè lèste ut geval is, dan 
hedde wâ gemist. Ut waar naomelek de bruur 
van ôzze Prins. Nie de neije netuurlek, want 
we wisse meej ut schreejve van di stukske nog 
nie wie dè zaauw worre. Nee, de bruur van 
naauw ondertusse “Aauwe Prins” Arno den 
Urste oftewal Richard Drieklezoor Verduun.

Mar âs ge der nie gewèèst bèènt hedde ôk 
nie kanne heure dè ze niks eujver Frans Maos 
hebbe gezeejd. En dè Netje baang waar vur 
un stande ovulatie umdè ze dan zaauw moete 
dweile. En dè dè kèske aachterân up Ôstrik 
unne kilomèterteller is en ginne waogeteller 
en dè ze ’s merreges al nummer 150 waar die 
Lind binnen kwaamp reije.

Ôk hedde dan nie meej gekreejge dè Toon 
Doorn de ideale begeleider zaauw kanne 
worre vur ut Petruskoortje, umdèttie al bekant 
50 jaor gewèènd is um te wèrreke meej Mini’s. 
Ôk kwaamp daor te praote dè Lind zunne buuk 
vort vol hâ van ‘hondepoep’ terwijl dètter toch 2 
frietkraome, unne Chinees meej Japans voer, 
un schaopetent meej “Overtoom-service”, 
unne streujvenbraojer en nog un haffel 
restaurants in ôs Blaosdonk zitte. En wier 

daor ter plekke ut misterie van de Romeinse 
rèèste upgelost, want dè waare hillemal gin 
aauw botte, mèr de aafgeknoeperde schenke 
eujt Ger Geurts zunne kipfilet, die’tie un 
wèèk van tevurre bij Willem van de Plus hâ 
gekreejge um te barbeknoeje, want die dinger 
waare toch hast uvver den dattem. En um 
de zaok ân ut scheijte te brenge, hattie die 
aafgeknoeperde schenke daor bij hun in de 
Breedvenne begraove. Of ut allemal waor is, 
betweefel ik, want âs we de pliesie vort moete 
geleujve, wâr bleejve we dan.?

En zô ken ik uvver ut Bènkske nog wal un uur 
durgao (Oh nee ut duurde mèr 20 minute).

Mèr Blaozers en Blaozerinnen, âs ge haauwt 
van aauw neijs; kum dan echt us ne keer 
luustere nèr ut Bènkske. Ut is te doe up 
zatterdig 18 februari rond de klok van neijge 
ure in Blaospaleis De Meent.

Nen aauwe bankzitter (ligger)

‘t Bènkske

Willem
Willem van Sjef van Gèrtjes waar un mènneke 
dè zô èrrem waar âs ut mèr kon. Hij hâ niks 
mir, amper un boks um uvver zen kont te 
trekke. Dè waar verrèkkes vervèlend want hij 
waauw wal van alles. Hij waauw ôk wal us 
meej ne schonne grote auto reije of meej un 
schon weejfke up vekansie gao of in un schon 
huus wone of lekker eujt ète gao. Mèr helaas 
hij kon dè allemal nie betaole. Hij hâ zô âs ik 
dè al irder zeej gin flikker. 

Toontje waauw eijgelek heul veul mèr hij 
hâ een groot prebleem, hij hâ ne enorme, 
wâ heejt enorme, een gruweleke hèkel ân 
wèrreke. En in dizze wirreld is ut naauw inmal 
zô, âs ge niks doet kriede ôk niks. Naauw niks, 
hij kreejg wal wâ te ète van zen moeder van 86 
war dèttie nog steeds bij wônde, want die hâ 
tenslotte nog der AOW. Mèr meer gaf die hum 
ôk nie umdè die liever hâ dèttie onderhaand 
us wèrrek en un vraauw ging zuujke.

Up ne goejen dag waar Toontje smèrreges 
um un uur of 10 up gestao en doocht ie bij 
zen eijge: “Ik zal vendaog toch mèr us wâ gan 
doe”.

Zô gezeej zô gedao en hij viet zunne 
vishengel en ging nèr de ao. Hij goide zunnen 
hengel eujt en zaot mèr wâ te keejke nèr den 
dobber, vange deejtie toch nie want hij waar 
te luij um piere te vange en zôdoende bète de 
vissen toch nie, en dè waar wal hendig want 
dan heujfde hij zunnen hengel ôk nie èlleke 
keer up te haole.

Toen ie daor zô zaot kwam ur un vraauwke 
langs gelope en keejk hum zô us ân en die 
vroeg ân hum of ie zô den hillen dag stil kon 
bleejve zitte. Ja hendig zittie”.’Ut vraauwke 
zòògt namelek iemes die meej carnaval 
samme meej hur drie daog up ut aauw 
gemintehuus kos gan zitte en dè zonder te 
bewèège. Nou dè kos Willem wal en dèrrem 
is Drika meej Willem getraauwd en zin ze 
naauw al jarre un gelukkig paar en âs ge ut 
nie geleuft dan kiekt meej carnaval mèr nèr ut 
dak van ut aauw gemintehuus. 

Blaozers en Blaozerinnekes, We hebben 
afgelopen jaar een heel leuk carnavalsjaar 
beleefd, dat begon met een grandioos 
Jeugdprinsenbal. Toen de receptie van Prins 
Arno en Prinses Jannie. Daarna hadden 
we onze eigen receptie in de DOSL kantine. 
Daar hebben we heel veel leuke cadeau’s 
gekregen en daar willen we ook iedereen voor 
bedanken.

De carnavalsoptocht was ook heel leuk: Op 
onze eigen jeugdprinsenwagen staan met z’n 
allen en flink met snoep en confetti gooien. 

We hebben met z’n allen een kei leuke tijd  

gehad en volgens mij hebben onze ouders  
zich ook wel prima vermaakt. Voor die fijne tijd 
willen we iedereen bedanken die dat allemaal 
mogelijk heeft gemaakt. Verder willen we de 
nieuwe Jeugdprins en Prinses net zo’n leuke 
carnaval toewensen als wij hebben gehad. Als 
jullie tussendoor nog eens tijd hebben, kom 
dan gerust eens een keertje naar DOSL kijken, 
waar wij met z’n allen aan het voetballen zijn. 
Want: 

Voetballe doen we meej veul plezier en 
carnaval vieren we meej z’n alle hier 

Aláááf.... Jeugdprins Kevin, Jeugdprinses Lisa

Dankwoord
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Kattestraat 2, Leende
      06 27 44 36 04

H. v. Meijl

VERSTEIJNEN’S
SLAGERIJ

Midden in het hart van Leende

* stukken beter

* euro’s goedkoper

Eerst naar PB, want wij borduren 
uw carnavals logo met 50% korting.

PB Protection B.V. mail: info@pb-protection.nl tel. 040 2063026

Veiligheidschoenen
Bedrijfskleding
PBM’s

Of ge nou carnaval viert in Rio of in Lind...
Kleurrijk is ‘t altijd met drukwerk van

Van Dijklaan 17R  5581 WG  Waalre
tel (040) 2222010    www.pdenp.nl
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Schon mense die Raod van Ellevers...!!! Mééj ne sgônne brief, up tied gestuurd en ân meij 
persoonlek verzonde, hebbe ze me verwittigd euver de neij meniere van de Blaospieperredactie!! 
Goei wèrrek...want ge wilt toch de geransie dè de neije Blaospieper ôk onder jouw regie, der 
goe eujtzie ...Ôk wier mij nog hard up ’t hart gedrukt, of eijgellek onder m’n neujs gewreven, 
dè ik mèr één stukske mog schreejve, één stukske ...en gin 2 – 3 – of 4 stukskes.. (.zaauwe ze 
meschien ’n aantal schreejvers deur elkaar haolen ??) En dan nie meer âs 750 woorden. En 
inleveren in wèèk 44, dus upschiete ’n bietje, anders bènde al te laot....Nou, nou die hakken 
der in die neij mannen van den Blaospieper. Ik gao gaauw ân ’t tellen en dan kum ik naauw in 
dizze zin up zo’n ruum 110 woorden en bedenk dan dè ik nog zo’n zeujve kirre ’t zèllefde ântal 
woorden mag gebreujke....Gelukkig maoke ze gin verschil tussen laaaaaang en korte woorden.  
Het prinsenwaogenverlichtingsinstallatiedeskundigenteamtenue.........zijn 2 woorden..toch? En 
dan te weten dè ’t Lindse dialect zèllef al veul korter is âs ’t ABNL  (Algem.Beschaafd Noord 
Linds)...   bevorbild: wat ben je een onuitstaanbare verwaandaandoende kwast in het kwadraat: 
Up z’n Linds ....... : ZAK !

Toch mis ik dè telefoontje van Peer van Lieshauwt wal. Hij  bèlde altied up ’n mement dè ik 
nog niks in de gaote hâ..nog zô ongeveer de èrpel ân ’t eujtdoe waar, nog nèrges meej 
beejzig waar en zikker nie meej Carnaval...bèlde Peer meej z’n dreujg VDLstemgeluid, of ik 
der al ân gedaocht hâ..(.Ik schoot altied in munne lach âs ik ‘m heurde.).”Wim hedde gij der 
al ân gedaocht ???” Ge moest us weejte Peer, daocht ik dan bij m’n eijge...,war ik up minne 
lèèftied allemal al ân heb gedaocht....ân ’t schon en ân ’t lillek....daocht ik dan...mar ik gao ‘t 
nie allemal upnoeme  want dan kum ik uvver de 750 en dè mag nie.....Ik zeg “Peer war hèddet 
uvver???”Uvver den Blaospieper Wim,  witte wal de Carnavalskrant..IK zeg :OOOOOOhhh....
nee nee daor heb ik nog nie ângedaocht...En dan zeej ik( um ‘m gereujst te stellen) :”Peer 
luuster jonge...  vanaaf naauw zal ut nie mèr eujt méén gedaachten zin...en dan fluusterde ik in 
den tillefoon;...Blaospieper, Blaospieper, Blaospieper, Blaospieper...blaos...blaos...blaos...Pieper 
Pieper..Pr..Pr..Pr... en gôide ik den horn up den haok!....Zô ging dè toen.

Zô...Ik ben naauw uvver de 300 woorden en ’t is al laot, ’t is al bekant wèèk 44 ’t is dus  5 vóór 
12 . Lat Carnaval mèr kumme! Al hebben we unne financiële, economische en bankencrisis 
mééj of zonder Griekenland, hebben we wal of gin groot of klein centrumplan in Lind, al hebbe 
ze 2 of 3 perrons in Hèèjs, ne neije winkel in Sterksel, LIND is straks wir BLAOSDONK en dè 
zaalde weejte...eujt den BLAOSPIEPER !!

PRINS Wim 2 Centreville Blaosdonk

Neij Hirre……neij Wette….
Toen CV De Lindse Blaos ons, bij monde 
van Vorst Piet van Mierlo, vroeg of DOSL het 
Jeugdcarnaval wilde organiseren, werd er hier 
en daar met de wenkbrauwen gefronst… we 
hadden dit toch pas (in 2004/2005) gedaan 
(Prins Harm d’un Urste en Prinses Iris), zo 
leek het?

Wij als bestuur besloten om toch eens te 
gaan polsen bij de ouders van de “D” hoe zij 
er tegenover stonden. Het bestuur van DOSL 
stond er in ieder geval volledig achter, maar 
het enthousiasme zou toch ook van de ouders 
moeten komen. Na enige aarzeling en uitleg 
van wat dit allemaal betekent, kwamen de 
blosjes op de wangen en werd er volmondig 
JA gezegd. Maar woorden moeten ook 
omgezet worden in daden zoals het bekende 
spreekwoord zegt. Als bestuur van DOSL 
konden wij toen nog niet vermoeden dat dit 
later op zo’n geweldige manier zou worden 
waargemaakt.
 
Er werden diverse commissies op- en 
ingericht, zoals de creatieve commissie, 
de commissie bouw en carnavalswagen, 
de financiële commissie, de PR-commissie 
en de commissie kleding en afwerking. 
Er werden vrijwilligers gezocht voor de 
Tonpraotersaovonden om glazen op te halen, 
de garderobe te bemannen, bardiensten te 
draaien, worst en snoep te verkopen en al wat 
dies meer zei.
 
Natuurlijk moest er ook een Prins, Prinses, 
Adjudant en Raad van Elf komen, dus tijdens 
een besloten bestuursvergadering werden 
de “namen” in een beker gestopt en kwamen 
als Prins, Kevin Dierking, als Prinses, Lisa 
van Weert (was géén toeval) en als Adjudant, 
Bram Thijssen tevoorschijn. Als Raad van 
Elf(tal) werd aangesteld: Max Simons, Joep 
van de Broek, Koen Bekkers, Bram van 

Breugel, Kees Galama, Loek Noten, Jeroen 
van de Paal, Philip Sarbach, Max Speeckaert, 
Mark de Beer en Tijn Kerkhofs. Voorwaar een 
fantastisch stel bij elkaar.

Een geweldige openingsact op het 
Jeugdprinsenbal, enkele leuke recepties, 
waarbij die van DOSL -in de eigen kantine- ook 
wel héél speciaal was, en de carnavalsoptocht 
(in een fantastische Jeugdprinsenwagen), 
op maandag de Jeugdoptocht, op dinsdag 
de Tour d’n Blaos en alle momenten in de 
DOSL-Arena De Meent waren onvergetelijk. 
Niet alleen voor CV De Lindse Blaos en 
onze Jeugd, maar ook voor de ouders en 
alle vrijwilligers (en vrienden) van DOSL. Het 
DOSL bestuur geeft een geweldig groot en 
gemeend compliment aan iedereen die dit 
Carnavalsfestijn weer iets extra’s wisten te 
geven. CV De Lindse Blaos wordt bedankt 
voor de fantastische samenwerking en 
tenslotte wordt buurtschap Obelisk heel veel 
succes en plezier toegewenst in het komende 
carnavalsseizoen.
 
Bestuur DOSL

Heel gezellig jeugdcarnavalsjaar met DOSL

Onze Grote Blonde Leider komt op 
werkbezoek in Leende. Hij heeft ontdekt dat 
er onder sommige agrariërs veel sympathie 
voor zijn beweging is. Die sympathie moet je 
niet veronachtzamen maar koesteren. Je moet 
er werk van maken; de beloning is dan groot: 
nog meer kiezers. Hij gaat naar de kleinste 
varkensboer  van Lind, want zijn gedachte is: 
“Wie het kleine niet eert…”
Hij gaat, na een flinke tas koffie genoten te 
hebben, samen met de boer naar de stal. 
Hoewel hij bijna onwel wordt van de stank 
die de krulstaarten produceren, houdt hij zich 
groot en slaat manmoedig en kokhalzend 
de wandelende spareribs gade. Hij stelt 
manmoedig wat quasi-intelligente vragen: 
“Hoeveel varkens hebt U?”, “Waarom is de 
beer niet bruin?”, “Eten ze wel genoeg?” 
en “Raakt U de mest wel kwijt of bewaart 
U die voor later?” De boer antwoordt zo 
eerlijk mogelijk en is toch wel blij met de 
belangstelling. “Mag ik een foto maken van U, 
hier bij de varkens?” Vraagt hij heel verlegen.
“Jazeker”, zegt de Grote Blonde  Leider, 
“Graag zelfs”. De boer pakt zijn smartphone 

en maakt een paar foto’s . Zijn vrouw, de 
boerin dus, maakt ook nog een paar fotootjes: 
Van de varkens, de Grote Blonde Leider en 
haar echtgenoot, allemaal samen op een rijtje.

“U zorgt er wel voor dat er geen publicatie van 
die foto’s komt hè, en zeker geen bijschrift in 
de trant van: ‘De heer G.W. met zijn varkens’.”
Na nog een borreltje gedronken te hebben en 
de stallucht uit zijn kleren geklopt te hebben, 
gaat de Leider weer naar Den Haag, moe 
maar voldaan.

De boerin heeft het woord  ‘trant’ niet begrepen 
en wat  ‘publicatie’ betekent weet ze ook niet. 
Ze stapt naar de Parel  met een van haar 
foto’s. Ze heeft de foto met daarop de  Leider, 
de varkens en haar man meegenomen. “De 
foto is eigenlijk te groot” zegt de Parelman. 
“O, dan knipt er munne mens mar vanaaf. 
Zet er dan ôk mar bij dè de vierde van links 
gin vèrreke is, mar unne vrimde die koffie 
en borrels lust en krèk doe of ie gèr in de 
strontlucht steej”. En aldus geschiedde. In Den 
Haag vond men het toch niet zo gewoon dat 
de Grote Blonde Leider zo was afgebeeld!

JDW.

Misverstand
De grote optocht 2011 was weer een enorm 
succes, met heel mooi weer, een record aantal 
bezoekers en een bijzonder hoog niveau 
aan deelnemers. Het aantal deelnemers blijft 
de laatste jaren nagenoeg stabiel maar het 
niveau blijft stijgen, dit is iets waar je als kleine 
gemeenschap trots op mag en kan zijn. Dit 
motiveert vele jongeren tot het oprichten van 
een vrienden/carnavalsgroep. 

Zo ook zijn er dit jaar 2 jeugdgroepen 
opgericht die zich voor de volle 100% 
gaan richten op de optocht van de Lindse 
Blaos. Beide groepen hebben afgelopen 

jaar proefgedraaid zowel bij de grote als de 
jeugdoptocht. De jeugdoptocht heeft twee jaar 
geleden een nieuwe route gekregen omdat 
het weer tijdens carnaval 2010 zo slecht was. 
Op het laatste moment is er gekozen voor een 
afwijkende route: dit bleek een schot in de 
roos te zijn. Deze start vanaf het Meentplein, 
door de Kerkstraat richting Kerk, dan over de 
Valkenswaardseweg naar de Magrietlaan, 
langs het bejaardenhuis, Dorpstraat en dan 
terug door de Kerkstraat naar de Meent. 
Dat de jeugd in Leende van Carnaval houdt 
blijkt aan het aantal deelnemers aan de 
jeugdoptocht. Dit neemt nog elk jaar toe. In 
2011 waren er voor de eerste maal evenveel 
deelnemers aan de jeugdoptocht, als aan de 
grote optocht. Kortom de optochten in Leende 
leven!!! 

Ook willen we stil staan bij het overlijden 
van Jan van Laarhoven. Een zeer trouwe 
deelnemer van de optocht, bijna 40 jaar!!!  
Tijdens de optocht van 2011 zat Jan vanuit zijn 
ziektebed achter het raam te genieten van zijn 
optocht. Op het moment dat de prinsenwagen 
bij het huis van Jan arriveerde werd de optocht 
even stil gezet en werd er een bijzonder 
woordje tot hem gericht. Met Jan zijn we een 
bijzondere man voor het Lindse carnaval 
verloren.

De Optocht
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Staand van links naar rechts: Erwin Geurts - Jan Bekkers - Hein Gerris - Niels van Lieshout - Johan Bax - Arno Verduijn - Piet Looijmans - Maurice van de Sande – Wouter Kerkhofs - Piet van Mierlo - Robert Verbeek -  
William Pompen - Jan Emmers - Hans Hulsen - Quint Schellekens - Pieter Maas

Gehurkt van links naar rechts: Joost Jutten - Jan Willem Reiling - Marco van Stipdonk - Peter Snoeijen - Dirk van der Zanden - Ronald Tax 

Ik, Prins Wouter dun Urste, meej de Raod van Elf, meej alle  
Blaozers en Blaozerinnekes van heul Blaosdonk; Prins Carnaval 
2012 en heerser uvver de sgônste plâts up de vier sgônste daog 
van ut jaor; Maarschalk van buurtvereniging Obelisk; Hertog van 
de Renhei, de Zeujvenhuus tot ân ut Bultje; Graof van Streejp 
en de Kuulkant tot ân Ôstrik; Grootmister in ut bespeule van  
klassiek slagwerk van ôzze Herremenie; Koning uvver ut drum- 
imperium van Dinges, Qnøt en de Bakband; Grootleerling in ut schenke 
en rondbrenge van pilskes en ander drankjes; Beschermheer van alle  
Blaozers en Blaozerinnekes.

proclameer dè;
1. Alle Blaozers en Blaozerinnekes ôk di jaor moete kumme  
 geniete van ôzze geweldige en spectaculaire tonpraotersao 
 vonden.
2. We in de eupeningsmis allemal samme de zegen kreejge um  
 vier daog un bruisend carnaval te magge viere.
3. Alle Blaozers en Blaozerinnekes nar de grote uptocht up  
 zondig kumme, um dizze fantastische jârlijkse stoet wir us  
 goe te bekeejke.
4. Alle Blaozers en Blaozerinnekes de jeugdige uptochtlopers  
 up Meujge Mandig kumme anmoedige.
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5. We up Dolle Dinsdig zó mas saal dweile onder dun tôrre dè  
 de straote dur van gân blinke.
6. Alle waogebaauwers zich wir tot ut eujterste inspanne um  
 hun geweldige ideeën up tied klaor te kreejge en daordur wir  
 vur un spectaculaire uptocht zur rege.
7. Ik samme meej collega-Jeugdprins Luuk, Jeugdprinses  
 Rolien en  Jeugd dadjudant Bram meej hun Raod van Elf  
 eujt ôzze buurtschap Obelisk dur un onvergèèteluk seizoen  
 van gao maoke.
8. We dur samme vur zurrege dè we up Aswoensdig gin kaoj  
 verhaole uv verhaauwe van de carnaval.

9. Alle ‘jòòng’ Blaozers en Blaozerinnekes samme meej de  
 aauw garde us lekker dûr moet kanne zakke.
10. We allemal samme up Dolle Dinsdig um middernacht kort  
	 dun	tied	nème	um	de	carnaval	officieel	aaf	te	sleujte	bij	de		
 popverbranding.
11. Alle waogebaauwers up Dolle dinsdig samme meej elkaar 
 de ‘Kop valt eraf’-pries eujtreijke.
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Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt 
als je achterstevoren zou leven? 

Om te beginnen sta je op uit de dood, een 
spectaculair begin...

Als je uit de kist stapt word je verwelkomd 
door je familie en je beste vrienden. Je bent 
zelfs weer in de kerk beland. Die vrienden 
hoef je dus niet meer uit te zoeken... en ze 
hebben allemaal een bloemetje meegenomen.
Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar 
je zin in hebt, kaarten, tuinieren, af en toe een 
uitstapje voor de halve prijs, iedere dag een 

paar borrels en elke maand kassa: je krijgt van 
Vadertje Staat elke maand AOW en van een 
pensioenfonds ook nog pensioen. Je krijgt je 
geld gewoonweg niet op! 

Je gaat ook steeds minder pillen slikken en 
je wordt alsmaar gezonder. Op een dag staat 
er ineens een vent voor je deur met een 
gouden horloge. Hij biedt je meteen een goed 
betaalde job aan. Je AOW raak je kwijt en het 
pensioenfonds doet ook niks meer. Naarmate 
de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer 
zin om te werken,  je voelt je ook steeds beter, 
je kan zoveel roken als je wilt, want je longen 

LEVEN IN Z’N ACHTERUIT

Enige tijd terug zijn we met de familie weer 
een dag naar de Efteling geweest. Wie is er 
niet groot mee geworden? De bekende foto’s 
op de paddenstoel, papier hier!  

De dag verloopt vaak volgens eenzelfde 
patroon. Allereerst laten we ons helemaal suf 
schudden in achtereenvolgens De Vliegende 
Hollander, Joris en de Draak, de Python, 
Vogelrok en voor de liefhebbers Het Schip en 
De Bobsleebaan.

Daarna tijd om bij te komen op een terras met 
koffie en meegebrachte broodjes. Vervolgens 
worden de klassiekers aangedaan, als zijnde 
daar de Fata Morgana, Droomvlucht en Villa 
Volta. De middag is gereserveerd voor de 
kleintjes onder ons en samen belanden we 
in het Sprookjesbos. Ik wil geen muggenzifter 
zijn, maar daar begint voor mij de (dansende) 
schoen te wringen. Die sprookjes zijn niet 
meer anno 2011, dat kan écht niet meer. 
Neem Doornroosje. Dat kind ligt daar blijkbaar 
al 100 jaar te pitten en ziet er nog steeds uit 
alsof ze recht uit een beautysalon komt. Geen 
spinnenweb te bekennen, geen rimpeltje hoeft 
weggestreken te worden. Kom daar maar 
eens aan na zo’n lange tijd. Ik smeer me rot 
aan crèmes vol isoflavionen, anti-oxidanten, 
vitamine E enzovoort.

Nee hoor, mevrouw ligt fris en fruitig te 
wachten totdat de eerste de beste prins op 
een gestroomlijnde knol haar vuurrode (!) 
lippen kust. Er wordt meteen getrouwd. Ze 
vraagt zich niet af waar die knakker vandaan 
komt, wat voor werk hij heeft, zijn financiële 
status. Misschien is het wel zo iemand 

in een re-integratieproject of zit-ie in de 
schuldhulpverlening. Ben je mooi klaar mee. 
In dit geval is zij écht blond.

We schuifelen langs Rapunzel. Zo’n lange 
vlecht is natuurlijk totaal ongeloofwaardig 
waar notabene ook nog een lelijk vrouwmens 
aanhangt. Wat doet dat meisje de hele dag in 
die toren? Dag in dag uit een boek lezen gaat 
ook vervelen en is zij door niemand als vermist 
opgegeven? Moet zij niet werken? En jawel 
hoor, op een dag verschijnt er, ditmaal een 
blinde, prins die door haar tranen weer kan 
zien! Hoe komen die tranen van haar in zijn 
ogen? Mij een raadsel, dat vergt veel oefening 
en die tijd hebben ze niet gehad. Snap jij het?
We komen langs de heks en Hans en Grietje. 
Met de eerste heb ik echt te doen. Dat arme 
mens is spuuglelijk, maar misschien is ze wel 
zo geboren. Al die crèmes hebben bij haar 
niet gewerkt en wie weet, verlangt ze erg naar 
een vriendinnenclubje. Dan zet je natuurlijk 
geen kinderen gevangen, maar dat terzijde. 
Die Hans en Grietje zijn trouwens ook van 
het onnozele soort. Eerst verdwalen en dan 
belandt hij in een kooi… Wie moet hem eruit 
redden? Natuurlijk weer een vrouw. Zonder 
Blackberry met navigatiesysteem vinden ze 
dan weer de weg terug naar huis, waar die 
huichelaar van een vader hen snikkend in de 
armen valt.. Hmmm.

Kabouterdorp. Het stikt er van die lui, maar 
waar zijn de vrouwen? Hoe komen er dan 
nieuwe kaboutertjes? Ze liggen allemaal te 
pitten, ziek te zijn, eentje schrijft moeilijke 
boeken, de ander heeft kromme vingers 
van ’t piano spelen en de muizen dansen 
er letterlijk op tafel. Ach, en toch is er één 
kaboutervrouwtje die, zeer vrouwonvriendelijk, 
de hele dag die vieze sokken van die 
anderen staat te schrobben. In weer en wind 
welteverstaan. Zowel de FNV als de Opzij is 
hier nog niet langs geweest.

Zie daar, Sneeuwwitje. Altijd dubieus 
gevonden. Een vrouw die samenleeft met 7 
mannen die de hele tijd “hehoo hehoo“ zingen 
en zogezegd in een mijn werken. ’s Avonds 
wacht zij blij en jeugdig al die ouwe knakkers 
op en staat het eten klaar. En dan verslikt zij 
zich in een stukje appel, die ze kreeg van d’r 
stiefmoeder; heeft een slechte reputatie en 
onterecht. Wie weet wou ze gewoon aardig 
zijn en misschien was ’t mens ook wel tof. Je 
moet d‘r kennen. Maar geen enkele kabouter 
heeft z’n EHBO-diploma, want dan is het even 
drukken en kuchen en hup, appel eruit, fluitje 
van een cent. Ze belandt in een glazen kistje 
(levensgevaarlijk) en die sufkoppen staan erbij 
en huilen ernaar.

 

Zoals verwacht komt ook hier een koene 
ridder en herhaalt zich dezelfde riedel  
(lees het voorgaande van Doornroosje). 
De volgende stop is Assepoester. Need  
I say more? Wie laat zich hedendaags nog 
koeieneren door een stiefmoeder (daar is ze 
weer!) en twee irritante stiefzussen en gaat 
dan 7 dagen lang sloven in en om het huis. 
Een zelfstandige meid anno 2011 zou d’r 
middelvinger opsteken, foto’s maken op d’r 
iPhone als bewijs en zeggen: Joep doei en 
de mazzel, doe ’t effe lekker zelf. Maar op ’n 
avond geraakt ze op een bal (in een betoverde 
pompoen, ja duhhuh….) op glazen muilen. Ik 
krijg thermopaneglas nog kapot en die van 
haar overleven zelfs de IJstijd als ’t moet. 
Natuurlijk reist die zoveelste prins stad en land 
af (hoe groot is dat land eigenlijk en hoeveel 
vrijgezelle meiden wonen daar?) en enkel 
en alleen past haar die muil. Laten we voor 
het gemak even uitgaan van schoenmaat 38 
welke 9 van de 10 vrouwen hebben.

Het kasteel, de bruiloft, alles is geregeld en 
zij hoeft enkel “JA” te zeggen. Kijk, ik zou dan 
eerst dat kasteel wel eens willen zien, staat ’t 
op de Monumentenlijst of is het een bouwval? 
Ik heb namelijk geen zin in een verbouwing 
die 10 jaar duurt.  Staat de inrichting me aan 
of wil ik ook in zo’n Design-programma van 
SBS6?  Zijn z’n ouders inwonend want dat 
geeft geheid een hoop gerommel. Ik weet ’t 
niet.

We zouden d’r bijna vergeten; Roodkapje! 
Welke ontaarde moeder laat haar kind 
moederziel alleen op pad gaan door een 
groot donker bos? Met een mandje met een 
goeie Merlot erin van pakweg 2 jaar geleden! 
Tegenwoordig bel je Jeugdzorg, die op z’n 
minst een huisbezoek aflegt. Waarom woont 
die oma eigenlijk diep in dat bos? Omdat ze 
van dat nare mens af wilden en haar dus maar 
ver weg gedumpt hebben? Roodkapje loop er 
ook maar raar bij met dat rode kapje. Tenzij 
ze een statement wil maken, zoiets als: Rode 
Kapjes eerst!

Misschien was zij wel heel goed bevriend met 
die wolf, want wolven zijn, eerlijk is eerlijk, hele 
nuttige en schuwe dieren dus die zou zich al 
nóóit bij zo’n oud mens laten zien. Ze schieten 
het beest ook nog af, terwijl iedereen weet dat 
ze bij wet beschermd zijn. Iedere boswachter 
zit momenteel op hete kolen te wachten tot 
ze de Nederlandse grens oversteken. Ik 
zwijg over het meisje met de zwavelstokjes. 
Wijlen Zangeres zonder Naam zou er nog een 
pakkend levenslied van kunnen maken.

Desalnietteplus gaan we ’s avonds met 
z’n allen weer blij en vervuld naar huis. 
Misschien heb ik wel een verwrongen beeld 
van sprookjes of snap ik het niet. Misschien 
is het kind in mij verloren gegaan. Of pakweg, 
misschien ben ik er wel te oud voor geworden. 
Gelukkig heb ik m’n crème met isoflavionen of 
hoe ’t ook mag heten nog. Dat dan weer wel.

Josefien

worden steeds schoner. Je kan drinken wat je 
wilt, de katers worden steeds kleiner. Je raakt 
je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te 
doen. In het begin heb je maar 1 keer sex per 
jaar, maar op ‘t laatst 10 keer per week.

Op een gegeven moment moet je naar school 
maar je weet alles al, dus je doet niets. De 
laatste jaren van je leven kan je lekker in de 
zandbak spelen, zeuren en vervelend zijn 
en je kunt snoepen wat je maar wilt, want 
al je tanden ben je toch weer kwijt. Dan nog 
een paar maanden aan een vrouwenborst 
sabbelen, nog 9 maanden in de warme 
moederschoot en daarna verdwijn je in één 
allesverzwelgend, gelukzalig orgasme.

Sprookjes
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Staat u écht
met uw mond

zonder tanden?

Tandprothetischte praktijk
W.C.G. van Ansem

Den Dries 9, Valkenswaard
Tel. 040 - 2042468

Bogardeind 104, Geldrop
Tel. 040 - 2862989

NU OOK KUNSTGEBITTENNU OOK KUNSTGEBITTEN
OP IMPLANTATEN

Dorpstraat 71   -   Leende   -   T: 040 820 0396

Poolbiljarts

Darts

Workshops

Feesten

Borrelen

Tafelvoetbal
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Ge kòòst der de klok ieder jaor bekant up 
geliek zette: dieje mens van den Blaospieper 
kumt langs meej de vraog of ik nog un stukske 
zaauw wille schreejve. Mèr naauw heurde ik 
niks, ik dòòcht nog, daor kum ik goeiekoop 
vanaaf. Want soms hèdde inspirasie en dan 
leejver ik mun stukske zô in. Mèr naauw hâ ik 
veural veul transpirasie en ik kan oe vertelle 
dè daor gin stukskes van kumme. Dè zweejte 
kumt in ieder geval nie van ut weer, daor witte 
gullie ôk alles van. 
Wanne kl……….nie zonne bèste zummer. 
Neeje, ik waar di jaor zô meej aander dinge 
beejzig gewist dè ut der nie van kwaam. Den 
tied ging dus veurbij en ik waar ut allaang 
vergète, mèr de redaksie nie! En di jaor 
stuurde ze nen aandere! En ik kan nie goe nee 
zegge, dus heb ik me wir uvver laote haole. 
Dieje mens keejk me zô traauw ân, meej zen 
schon eujgkes, dè kôs ik nie weijgere. Wâ 
laoter waar ik daor goe neujtelek van. 

Ôzze Harrie zeej wâ neijdig dè ut mun 
eijge schuld waar en dè daor nie heul de 
familie onder heujfde te leije en vervolleges 
ging ie meej unne kaoje kop visse! Ik hâ 
wal gezeej dè ik niks wis, mèr zonder dè 
dieje blaospieperregelaar ut wis hittie toch 
den ânzet gegèèjve tot dit schreejfsel. Wâ 
waar naauw ut geval, hij hâ zen meeladres 
upgegève en daor klopte volleges mij gin barst 
van. Ut begos al meej unne hille lange zin 
en unne letter die volleges mij van gin kante 
klopte en ut toch nie moes zin. Kaande ut nog 
vollege? Dus ikke belle. En toen moes der 
un AT in. Wis ik veul wâ dè waar en zeej mèr 
jaja. Ge wilt netuurlek nie âs unne stommerik 
uvverkumme. Vervolleges heb ik ligge vogele 
meej ut deursture van wâ ik nog waauw weejte 
en dè lukte nie. En um un laang verhaol kort 
te maoke, wis ik veul dè un AT un aopestèrtje 
waar!!! En veur dè gullie begint te laache, 
wiste gullie ut wal? En naauw dòòcht ik altied, 
dè ik meej den tied meejgao, mèr ik begos 
toch lillek te tweejfele. En veurdè gullie me 
âs unne dutsel ânziet wil ik ullie toch ôk us ut 
een en aander meej gève! Tiggeworrig worde 
evveral um oe orre geslaoge meej tablette. En 
dan bedoel ik nie unne kwatta, neeje! Toen ik 
bij den neije dokter in de waachtkammer zaot 
waar der unne mens up un kleijn compjuterke 
ân ut speule! Daor waar ie zô druk meej dèttie 

nie heurde dèttie ân de beurt waar. Dus frotte 
ik mun eijge der gaauw vur. Kwam mij goe 
eujt, want ik moes meej de fiets nèr Valkeswird 
bodschappen gân doe. Toen ik ging zaot ie der 
nog, volleges mij heurde ie nie goe. ’s Aoves 
vertelde ik dè tussen de soep en de èrpel ân 
ôzze Harrie en ôs jonges. Naauw die kwaame 
nie mèr beij! Dè hiet unne Ipad! Daor kaande 
zôveul meej, dè wilde nie weejte! Bekaant net 
zôveul âs meej unne black berry. Nou sprèèk 
ik toevallig méén taole, zô âs ut Nederlands, ut 
Linds, bietje gebrekkig Duuts mèr mun Engels, 
dè mag der zèn. Âs der nen beujtelander ân 
meij de weg vraogt, kumt ie gegarandeerd up 
de goei plak an! 

Dus is unne black berry, gewoon un zwarte 
bes die ge meej emmers vol up unne plak 
in Soerik kaant gan plukke. Neej doos, 
zeej ôzze Harrie (die doe net of ie alles wit) 
dè is unne tillefoon waar ge ôk meej kaant 
internette. Ik zeg war hèdde naauw unne 
tillefoon vur noddig um te internette, dè doede 
toch gewoon up oewe compjuter. Jaaa, mèr 
zeej die jongste snothannik van ôs, ge kaant 
der ôk muziek up luustere en foto’s maoke, 
tillevisie keejke, oewe pòòst lèze. Ik begos 
mun verstand bekant te verlieze. Ik zeg âs 
dè waor is dan neijde oewe radio, tillevisie 
en cd speuler mèr beujte, want die hèdde 
nie mèr noddig! En naauw weejt ik warrum 
ze bij de pòòst der uvver denke um inne keer 
in de wèèk de pòòst nie mèr rond te brenge: 
die moete mèr lèze up oewe tillefoon of dè 
tabletje! Ze kanne me verrèkke! En dè zeej 
ik dus ôk teejge ôzze Harrie en de kiendjes. 
Naauw en toen hâj ik ut gevrète! Ik snapte der 
niks van, ik gao nie meej den tied meej, ik ben 
aauverwets, hier kan nooit niks, wij magge 
nooit niks, wij kreejge nooit niks, iedereen 
heej zo’n ding alleen wij nie, gij ligt altied te 
maauwe dè ut te duur is, âs ut ân jou ligt lève 
we eujver 10 jaor nog in ut jaor stillekes! Allee, 
ik hâ wir us wâ ângezwengeld, ut waare net 
de drie musketiers die ân de toffel zaote: één 
veur alle en alle teejge mij! Naauw ben ik wal 
wâ gewènd, mèr soms wordt dè gezannik oe 
wâ te veul en dè waar naauw krèk ut geval. 
Ik stao kâ up, schiet eujt munne slof, lètterlek 
en kwak der âs unne erpelzak teejge de peejp 
van de verwèrming in de keujke! Sokke kepot, 
kneij kepot, teennaogel gescheurd en unne 

scheejve vinger. Ik riejp nog: dè genèèst 
nooit mèr! Toen ze eujtgelache waare hebbe 
ze me toch mèr upgerapt. Ik zeej niks mèr, 
en dan weejte ze zat! Terwille ôzze Harrie 
de verbanddoos eujt de kast halde um de 
noddige reparasies te verrichte (bij mij wal te 
verstao!) wier de toffel aafgeruumd en haan 
ze wal in de gaote dè daor ôk den afwas 
beijheurde. Ik heb us un par daog goe zielig 
up de bank gehange! En dan kiekte us wâ 
meer tillevisie en verrèk, âs ge ut uvver den 
duvel het…………. 

Zô kwaam ik der aachter wâ apps zin. Wâ 
ge ôk mar wilt weejte, ge kaant ut up oewe 
tillefoon of tabletje zette. Zonne snuggere heer 
zeej dè ge daor oe jòòng meej ân de groente 
kòòst kreejge. Hij zaag der eujt of dèttie zèllef 
die ôk nie leuste, hij zag wâ witjes rond zen 
neujs. Hil blij zittie, dè âs ge oe kiendjes 
spreujte wilt laote ète, zonne app up oewe 
tillefoon of tabletje moet zette, dan zèdde kiek 
us kiendjes, hier is unne sgonne film uvver 
spreujtes! En dan zin ze zô vreejd, jaaaa dan 
ète ze wal! Wanne flaauwekul, bij ôs hebbe 
ze gewoon alles lere ète, daor waar mèr één 
keus: wal spreujte of gin! Wâ up toffel steej, 
daor kanne ze ut meej doe! Gisterenaovend 
zaot ik up un fistje en daor zaot un vraauwke, 
veul jonger âs ik en die wis ut ôk nie! Ik waar 
keijvreejd, ziedewal, der zin der meer die ut 
nie weejte! 

En toen kreejge we van zonne beijdehante un 
veurstelling. Dè waar teveul vur mij, ik kôs ut 
nie mèr beijhaauwe. Ik zeej teejge die van ôs, 
we gan nèr huus! Bij ut goeijedag zegge zeej 
die klènste van hun, ik ping nog wal. Ik denk: 
ik heb ut nie goe verstao, munne wien vaalt 
nie goe. Mèr nee, die van ôs leej èfkes eujt wâ 
ge daor wir meej moet! Dus unne goeie raod: 
ge kaant oewe tillefoon gereust wegflikkere. 
We gan meej zen alle ân ut chatte, appele, 
pinge, dongele, twittere, mèr ik gao us èfkes 
TETTERE! Dè haauwt in dè ik gaauw un 
tabletje gao haole (unne hille groooooote 
kwatta meej haozelnote) en die samme meej 
die buurvraauw us nèr binne wèrreke! En gan 
we lekker aauwverwerts teejge mekare zitte 
zannike want dè bevaalt ôs heul goe!

Kaatje eujt Lind

Ut is toch nie mèr bij te haauwe!

Ieder jaar schrijven we als  commissie weer 
een stukje over de avonden van het seizoen 
ervoor, maar eigenlijk is er niks gevaarlijker 
dan het schrijven van een dergelijk stuk. Het 
is namelijk een gebruik, dat je in dat stuk alle 
mensen noemt die een bijdrage geleverd 
hebben aan de avond. Natuurlijk is dat niet 
meer dan terecht. We lopen namelijk echt niet 
naast onze schoenen als we zeggen dat we 
Lind opnieuw een schitterende avond hebben 
gepresenteerd. Natuurlijk is dit dan de plaats 
om alle mensen te bedanken, die hieraan een 
bijdrage hebben geleverd.

Probleem is alleen dat de kans altijd 
aanwezig is dat je iemand vergeet. En hoe 
meer mensen je wel weet te noemen, hoe 
pijnlijker het is voor degene die zijn of haar 
naam niet terug vindt in deze schitterende 
krant. Over dit bijna onmogelijke dilemma, 
hebben we met de commissie eerst een hele 
reguliere maandagavond vergaderd. Aan het 
eind van de avond was er nog steeds geen 
sprake van witte rook, daarom hebben we 
noodgedwongen op dinsdag nog een extra 
vergadering ingelast bij Freek aan de bar 
(het leven van een commissielid gaat niet 
over rozen). Tegen drieën wees Freek ons 

er op dat het toch wel eens tijd werd om de 
knoop door te hakken,  vooral ook omdat hij 
onderhand wel eens naar bed wilde. Het is op 
dat moment, dat we besloten hebben om dit 
jaar niemand apart te noemen. Dan weten we 
in ieder geval zeker dat we niemand vergeten. 
Hoe vervelend dat bijvoorbeeld ook is voor 
John Galama, die we in dit stukje dus niet 
bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan de 
Commissie.

We denken dat het voor u als lezer beter is, 
want een stuk waarin je iedereen wilt noemen, 
is al snel een opsomming. In het geval van 
onze Tonpraotaovonden wordt het zelfs een 
hele lange opsomming. Want elk jaar kan ik 
me er weer over verbazen hoeveel mensen er 
een bijdrage leveren aan deze avond. Daarbij 
moet je niet alleen denken aan de mensen 
op het podium, die er samen zoveel energie 

Tonpraotaovonden in steken, want achter de coulissen zijn er 
net zoveel mensen actief om er ieder jaar 
weer een mooie avond van te maken. Als we 
afgaan op de reacties uit de zaal, kunnen we 
concluderen dat ook dat afgelopen jaar weer 
uitstekend gelukt is. 

Maar, terug kijken op succes kan niet 
te lang duren, want de avonden van dit 
jaar staan alweer voor de deur. Met de 
tonpraotcommissie zijn we dan ook alweer 
druk bezig om een nieuw programma in 
elkaar te zetten en zoals elk jaar merken we 
daarbij hoe afhankelijk we zijn van de mensen 
die voor het tonpraoten wat van hun vrije tijd 
op willen offeren. Dus dit is wel de plaats 
om iedereen die een steentje bijdraagt daar 
enorm en welgemeend voor te bedanken: 
BEDANKT. Dankzij jullie hebben wij hebben er 
alle vertrouwen in dat we dit jaar met z’n allen 
weer een  geweldige avond in elkaar gaan 
zetten. 

Oow ja, dan nog even dit; zoals elk jaar zullen 
er ook weer mensen in de zaal zitten die aan 
het eind van de avond roepen: “Dat kan ik 
ook!”. Al deze mensen nodigen wij van harte 
uit om dat volgend jaar op het podium te laten 
zien!

Namens de Tonpraotcommissie,
Jan-Willem

Nou ben ik niet zo iemand die over alles 
uitvoerig gaat zitten nadenken, nee er gaan 
meer wereldse zaken aan mij voorbij dan dat 
ik er over kan of wil prakkiseren.  Redelijk 
vreemd vond ik het dan ook dat ik afgelopen 
week steeds maar weer moest denken, 
sterker nog; ik zag het gewoon af en toe 
weer gebeuren in mijn gedachten, aan het 
fenomeen scheidsrechter. Ja scheidsrechter. 
En ook zijn assistent scheidsrechter. En ook 
de zogenaamde vierde man, en de vijfde en 
de zesde …… Met zes, jawel met ZES man 
wordt tegenwoordig een voetbalwedstrijd 
bewaakt. Nee, je hoort mij niet zeggen geleid 
of in goede banen geleid. Ik heb steeds 
meer de neiging om met iets te gooien of 
onbedaarlijk te gaan schreeuwen wanneer 
ik weer eens naar zo ’n speeltje van Platini, 
Blatter en consorten heb zitten kijken.

Het is werkelijk te absurd om los te lopen.  
Met zes man helpen ze bijna iedere wedstrijd 
wel op enkele of héél veel  momenten 
om zeep. Of ze zien iets wat zo’n 50.000 
mensen niet zien of ze zien iets niet wat 
zo’n 50.000 mensen wel zien. Mij incluis. En 
dan na afloop van zo’n pot met droge ogen, 
een uitgestreken kop en stijve nek vertellen 
dat sommige mensen wellicht een andere 
kijk kunnen hebben op de situatie maar zij, 
meestal krijgen de assistenten  de volle laag, 
het op dat moment toch echt anders zagen 
en hij derhalve wel moest ingrijpen. Ja: 
consequent zijn op zulke momenten.

Hoe kom je erbij om scheidsrechter te 
worden, denk ik dan. Ja, als junior een 
taakstraf opknappen op zaterdag of 
als goedwillende vader het team van je 
zoontje fluiten of wellicht als clubman je 
cluppie vooruit helpen. Denk maar niet dat 
deze karweitjes altijd van een leien dakje 
lopen. Zelfs hier zijn er momenten dat 
de plaatselijke hermandad moet komen 
opdraven. Maar dan….. iemand wordt ouder, 
raakt op vroege leeftijd geblesseerd, mag 
van zijn vriendin (of vriend) niet 2 keer in de 
week gaan trainen (inclusief kantinebezoek) 
of wil gewoon sportief bezig zijn. Niks mis 
mee zou je denken. Maar wanneer ontstaat 
dan die kortsluiting, die pertinente drang 
om de belangrijkste te zijn, dat onmogelijke 
dictatorgevoel te ontplooien of arrogantie 
te willen baren? Ik snap daar helemaal niks 
van.

Nee, natuurlijk beginnen we niet aan 
elektronische hulpmiddelen, kom op zeg we 
moeten de charme van het fouten mogen 
maken toch zeker niet de das om doen? In 
een bedrijfstak waar miljoenen en miljoenen 
in omgaan, moeten wij afhankelijk blijven 
van een stel koekenbakkers, van een 
pluk gemankeerden, die de besten willen 
zijn. Je wordt toch gillend wakker van de 
Blommetjes, de Braamhaartjes, de Kuipertjes 
en de rest van die kwibussen. Het erge van 
dit alles vind ik wel dat ook scheidsrechters 
in de tob (!) een voorbeeldfunctie schijnen 
te bekleden. Zondag na zaterdag zie ik 
steeds meer terug van de elegantie, de 
doortastendheid en managerskwaliteiten die 
de mannen in het zwart, groen, geel, rood, 
lila of wit brengen.

O ja, ik haast me om te vertellen dat ik 
weinig of niks heb met autoriteit, ik van 
eigenwijsheid krom loop en eigenlijk best wel 
hoorbaar ben in discussies. Zou ik eigenlijk 
geen goeie scheidsrechter zijn?

JC te A of B 

Waarom? 
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JANUARI 
QNOT: 
Popcoverband Qnøt uit Leende heeft 
zich als publiekwinnaar geplaatst voor de 
landelijke halve finale van de wedstrijd 
Clash of the Coverbands.

SNELHEID:
Langs de Oostrikkerdijk en de Langstraat 
in Leende komen drie weken lang elek-
tronische borden te staan die voor weg-
gebruikers de snelheid aangeven waar-
mee ze passeren. Dit moet hardrijders tot  
inkeer brengen. Ook heeft de gemeente de 
politie gevraagd vaker te controleren of het 
verkeer zich houdt aan de snelheidslimiet 
van vijftig kilometer.

VERBINDER VAN HET JAAR:
Het echtpaar Kees en Adriënne Slager 
van het Brouwershuis werd door de ge-
meente uitgeroepen tot “Verbinder van 
het jaar”. De onderscheiding werd uit-
gereikt door burgemeester Verhoeven. Het  
Brouwershuis is een woonzorgproject. 

TANTE POS:
TNT heeft bij een aantal mensen nog 
post bezorgd die een maand of vier in het 
Leenderbos had gelegen. Door een TNT 
bezorger werden deze eerder zo maar in 
het bos weggegooid. 

PHOXY BEZOEKT LEENDE:
De PSV mascotte Phoxy bracht een 
bezoek aan basisschool de Triangel 
in Leende. De school had dit bezoek  
verdiend door het winnen van een kleur-
wedstrijd. 

RADIO BLAOSDONK:
Ook dit jaar zijn er  weer afleveringen van 
Radio Blaosdonk met het spel “Ik hou van 
Blaosdonk”. De uitzendingen zijn op zater-
dagavond tussen 18 en 19 uur. 

VOORLEESFINALE:
De schoolrondes van de Nationale Voor-
leeswedstrijden zijn gestreden. Winnaars 
zijn Helene de Knegt (Triangel) en Demi 
Bierings (St. Jan). De gemeentelijke voor-
leesfinale vindt plaats op 27 januari. 

PADDENTREK: 
De Strijperstraat tussen de kom van Leen-
derstrijp en Jansborg is de komende vier 
tot vijf weken een dertig kilometerzone, 
in verband met de jaarlijkse paddentrek. 
De snelheidsbeperking moet er voor zor-
gen dat kinderen en volwassenen zonder 
gevaar kunnen helpen bij de jaarlijkse 
paddentrek. Ook kunnen automobilisten 
overstekende padden zo tijdig opmerken 
en ontwijken. De maximumsnelheid wordt 
met verkeersborden aangegeven.

WIJK OP SLOT ACTIE: 
De politie heeft preventieve controles uit-
gevoerd in Leende. Er werden woningen 
gecontroleerd op inbraakgevoeligheid en 
geparkeerde auto’s. Later op de dag werd 
het binnenkomende verkeer dat Leende 
inreed gecontroleerd. Bij het controleren 
van de woningen, werden door de agenten 
zogeheten ‘voetjes’ achtergelaten bij wo-
ningen waarbij zij inbraakgevoelige situa-
ties aantroffen. In totaal werden 112 auto’s 
gecontroleerd. In zeven auto’s werden 
waardevolle stukken aangetroffen die als 
buit aantrekkelijk konden zijn. 

KNAL: 
Bestuurslid Anja van Hulten verklapt een 
van de belangrijkste redenen voor het suc-
ces van toneelvereniging KNAL (Kunst 
Na Arbeid Leende): “We proberen eerst 
zelf lol te hebben bij het repeteren, om 
dat plezier vervolgens uit te stralen tij-
dens onze voorstelling.” De groep bestaat 
tachtig jaar en speelt in 2011 drie produc-
ties. Komend weekeinde staat het blijspel 
‘Zilveren bruiloft’ op het programma. Op 18 
en 19 juni volgt het traditionele wagenspel 
en in december opnieuw een zaalstuk. 

VERNIELING AUTOSPIEGEL
Vier jongens uit Leende zijn in de nacht 
van zaterdag op zondag rond 01.30 uur 
aangehouden op de Valkenswaardseweg 
in Leende in verband met vernieling van 
een autospiegel. Getuigen zagen dat op de 
Leenderweg in Valkenswaard een spiegel 
van een geparkeerde auto werd vernield. 

ATB TOCHT:
Op zondag 20 februari werd jaarlijkse ATB 
fietstocht georganiseerd. Met deze editie 
vraagt organisatie aandacht voor een goed 
doel, te weten de stichting Alpe d’HuZes 
(ten bate van KWF Kankerbestrijding). 

FEBRUARI 

BUSLIJN 173
Tijdens de raadsvergadering van 21 
fe-bruari zijn vragen gesteld over het 
voortbestaan van de streekbuslijn 173 
(Maarheeze - Leende - Eindhoven). Deze 
vragen zijn vervolgens weer gesteld aan 
het SRE, daar zij opdrachtgever is aan de 
vervoerder Hermes. 

VERKEERSLICHTEN: 
Het staat nog niet vast dat er op de  
kruising Valkenswaardseweg - Margriet-
laan-Breedvennen in Leende een proef 
komt waarbij voetgangers en fietsers het 
verkeerslicht op groen kunnen zetten. 
Dat zegt wethouder Jos van Bree (ver-
keer, VVD). Deze week meldde het ED 
dat hij de proef van drie maanden, die de 
verkeersveiligheid moet verbeteren, in 
de raadsvergadering aankondigde. Van 
Bree stelt dat hij slechts heeft gemeld dat 
het een voornemen is: “Een voornemen 
waarover nog wordt overlegd. En met 
sommige partijen, zoals het bestuur van 
basisschool De Triangel, moeten we het 
overleg nog aangaan.” 

ting plaatsen langs door scholieren veel 
gebruikte fietspaden bij provinciale wegen 
in Valkenswaard en Leende. Dat heeft de 
provincie de jongeren per brief laten weten.

APRIL 
ZEBRAPAD: 
De komende vier vrijdagen wordt telkens 
op een andere plek op de Valkenswaard-
seweg in Leende een rubberen proef-
zebrapad neergelegd. De politie houdt 
dan toezicht bij het oversteken. (1 APRIL-
GRAP!)

WILDRASTER: 
Rijkswaterstaat begint met de aanleg van 
een wildraster langs beide zijden van de 
A2 tussen knooppunt Leenderheide en de 
aansluiting Valkenswaard. Het plaatsen 
van deze rasters is nog een uitvloeisel van 
de verbreding van de A2 tussen Leender-
heide en Valkenswaard. Het wildraster is 
onderdeel van een pakket faunamaatre-
gelen die worden gerealiseerd  in over-
leg met de omliggende gemeenten en  
Stichting Het Brabants Landschap. 

VERKEERSEXAMEN: 
Maar liefst 197 leerlingen van de basis-
scholen uit Heeze, Leende, Sterksel en het 
speciale onderwijs van de Berkenschutse 
legden het verkeersexamen af. Het ex-
amen bestond uit een theoretisch en een 
praktisch gedeelte. Uit Leende slaagde 
cum laude Jente Janson van St. Jan in 
Leenderstrijp. Zij ontving het diploma uit 
handen van burgemeester Verhoeven.

BLOEMZAAD STROOIEN:
“Strooi maar alsof je kippen voert”, in-
strueert juf Leontine van de Ven haar leer-
lingen. De kinderen uit groep 5/6 van ba-
sisschool St. Jan in Leenderstrijp zaaiden 
woensdagmorgen bloemzaad in een berm. 
Ze hopen dat dat de komende zomer extra 
vlinders trekt. 

LIND MERT: 
Net als de jaarmarkt Lind Mèrt zelf had 
de bijbehorende vlooienmarkt van Jong 
Nederland in de Julianastraat maandag 
niet te klagen over bezoek. Dankzij het ‘s 
middags doorbrekende zonnetje zorgde 
de halfvasten-jaarmarkt voor een gezellige 
sfeer. 

WINNAAR:
Aspergeteler Marc Vermeer uit Leende 
won de prijs ‘Lekkerste asperge van Bra-
bant’.

OPENSTELLING STAATSBOS:
Staatsbosbeheer stelt recreatieterrein 
Molenheide in Leende weer open voor 
het publiek. Het is enkele jaren gesloten 
geweest omdat er prostitutie werd be-
dreven, vuilnis lukraak werd achtergelaten 
en er dag en nacht met auto’s werd rond-
gereden. Molenheide omvat twee dagkam-
peerterreinen en een speelveld.

ALCOHOL: 
De politie heeft zondagochtend rond 
00.50 uur op de Kerkstraat het rijbewijs in-
genomen van een 22-jarige man uit Leen-
de. Surveillerende agenten zagen de man 
met hoge snelheid over de Valkenswaard-
seweg rijden richting Leende.

CD MIJN DIERBAAR LEENDE:  
Op Koninginnedag werd de CD “Mijn dier-
baar Leende”, het Linds volkslied, 4 keer 
anders, gepresenteerd. 

MEI 
KWESTIE MAAS:
Het gemeentebestuur van Heeze-Leende 
zou excuses moeten aanbieden aan raads-
lid Frans Maas van de eenmansfractie 
Frans Maas voor Oud en Jong. Dat vindt de 
Ombudscommissie Zuidoost-Brabant, die 
klachten van burgers tegen gemeenten be-
handelt. Volgens de commissie namen de 
gemeente en de raad foute beslissingen en 
ontbrak het aan hoor en wederhoor, waar-
door een ‘vermeende’ klacht van de buren 
van Maas over diens bemoeienis met hun 
vergunningaanvraag kon leiden tot een 
onderzoek naar de bestuurlijke integriteit 
van het raadslid. 

FIETSENDIEFSTAL:
Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Heeze 
zijn vrijdag aangehouden op verdenking 
van fietsendiefstal. De damesfiets werd 
gestolen bij een winkel aan de Dorpstraat 
in Leende.

OUDE AMBACHTEN: 
Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-
Leende- Zesgehuchten houdt op zondag 
22 mei van 13.00 tot 17.00 uur een oude-
ambachtenmarkt in Leenderstrijp. Het 
evenement, ter gelegenheid van het  
vijftigjarig bestaan van de heemkundekring, 
vindt plaats in het dorpscentrum.

OVERHANGENDE TAKKEN: 
Uit een controle en ingekomen klachten 
blijkt dat in het Kerkpad te Leende de do-
organg steeds vaker bemoeilijkt wordt 
door overhangende takken van hagen en 
bomen. De eigenaren van deze bomen/
hagen werden verzocht om deze tot op de 
perceelsgrens terug te snoeien, zodat een 
vrije doorgang weer mogelijk is.

ONTWERP BASISSCHOOL STRIJP:
Het voorlopige ontwerp van het nieuwe 
gebouw van basisschool St. Jan werd met 
applaus begroet door de inwoners van 
Leenderstrijp. Als alles volgens planning 
verloopt kan de bouw van de brede school, 
die veel weg heeft van een veldschuur, 
starten in januari 2012. 

AFSCHEIDSCONCERT:
De slagwerkgroep van de Koninklijke 
Fanfare Philharmonie organiseert een  
afscheidsconcert voor slagwerkdirigent 
Patrick van den Heuvel. Vanaf 2008 was hij 
actief bij de Philharmonie. 

OVERLIJDEN JAN VAN LAARHOVEN:
Op 27 mei overleed Jan van Laarhoven. 
Jan was een vaste deelnemer aan  
carnavalsactiviteiten. Naast een Koninklijke 
onderscheiding werd hij onderscheiden met 
de Orde van Verdiensten van de carnavals-
vereniging. 

MAART 
ALCOHOLCONTROLE: 
De politie hield dinsdagavond tussen 
19.00 en 22.00 uur een alcoholcontrole 
op de Valkenswaardseweg in Leende. 238 
bestuurders moesten blazen en 1 vrouw 
had te veel gedronken. Bij de 28-jarige 
vrouw uit Leende werd een promillage van 
ruim 1,50 gemeten.

KERN MET PIT:
Plattelandsvereniging Hei, Heg en 
Hoogeind in Leenderstrijp heeft in Den 
Bosch de Kern met Pit-prijs 2011 ontvan-
gen. De prijs is uitgereikt voor een natuur-
project rond het plaatsen van zitbanken bij 
een natuurpad.

AANHOUDING DRUGS:
De politie heeft een 22-jarige Heezenaar 
en een 17-jarige jongen uit Leende aange-
houden op het Lambrekven in Heeze. Ze 
hadden drugs en inbrekersspullen bij zich. 

FIETSPADEN NIET VERLICHT:
De provincie wil geen extra straatverlich-

JUNI 
BOUW APPARTEMENTEN: 
De Raad van State heeft groen licht  
gegeven voor de bouw van 5 apparte-
menten aan de Dorpstraat in Leende. Een 
omwonende maakte zich zorgen over de 
zeer smalle inrit naast zijn huis waarvan 
de toekomstige bewoners van het complex 
gebruik moeten maken om hun auto’s te 
parkeren. Volgens de Raad van State is 
2,30 meter breed voldoende voor het door-
laten van één auto.
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JULI
CENTRUMPLAN: 
De plannen voor het centrum van Leende 
gaan op de lange baan. De gemeente 
Heeze-Leende en de woningcorporaties 
WoCom, WonenWeert en Wooninc. heb-
ben dat bekend gemaakt. 

100 JAAR: 
Mevrouw Tilly Kockelkoren-Smeets uit 
Leende is 100 jaar geworden. Burge-
meester Paul Verhoeven heeft haar 
bezocht in verzorgingshuis Hof van  
Leende. Zoals gebruikelijk plant de  
gemeente Heeze-Leende een boom voor 
de 100-jarige. 

NOODLANDING: 
Een zwaar bewapende Apachehelikopter 
van vliegbasis Gilze-Rijen maakte een 
voorzorgslanding in een weiland aan de 
Loofvennen in Leende. Het is nog niet  
duidelijk of er sprake is van een defect. 

WISSELING BUURTBRIGADIER 
Brigadier Hans Leijssen verlaat de politie 
afdeling Cranendonck. Ruim 22 jaar heeft 
Hans Leijssen in het politiegebied Cranen-
donck-Heeze-Leende gewerkt. Hans  
Leijssen was buurtbrigadier in Leende. Hij 
wordt opgevolgd door Jos de Visser.

OPENING TOERISTISCH STARTPUNT
Op woensdag 6 juli vond de officiële  
opening plaats van het toeristisch start-
punt. Dit betreft het pleintje voor ’t  
Brouwershuis. De opening bestond uit 
een potje schaak tussen bewoner Gert-
Jan Mees en drie opponenten, te weten  
wethouder Jos van Bree, Frans Broos 
(voorzitter Recreatief Heeze-Leende) 
en Ed Loffeld (voorzitter van buurtschap 
Oostrik). 

PRIESTERJUBILEUM:
Pater en pastoor Wim van Meijl uit Leende 
viert zijn veertigjarig priesterjubileum. Vro-
lijkheid en gepaste ernst vindt hij belang-
rijke levenskwaliteiten. Het jubileum werd 
op zondag 3 juli gevierd met een plechtige 
mis om 10.00 uur in de kerk St. Petrus’ 
Banden in Leende. Aansluitend volgde 
van 11.30 tot 14.00 uur een receptie in ge-
meenschaphuis De Meent.

OKTOBER
SLUIPVERKEER: 
Extra controles op sluipverkeer. Om  
sluipverkeer vanaf de A2 te voorkomen 
controleert de politie scherper op verkeer 
dat het eenrichtingsverkeer negeert in 
Leende. 

HAKHOUTBRIGADE 
De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer 
in Leende starten een zogenaamde hak-
houtbrigade in het Leenderbos. Door 
handmatig bomen te kappen en jonge 
eiken aan te planten, proberen vrijwil-
ligers het hakhoutbeheer in het bos in ere 
te herstellen. Hakhout wordt volgens de  
organisatoren steeds zeldzamer en daar-
mee verdwijnt leefgebied voor dieren als 
de ijsvogelvlinder, hazelworm en hage-
dissen en tientallen plantensoorten. 

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING
De 87-jarige Sjaak Maas werd in de  
Sint Petrus’ Bandenkerk in Leende  
verrast met de Pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice.  Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt vanwege zijn 
grote verdiensten gedurende de afgelopen 
zestig jaar voor het mannenkoor van de 
kerk. 

GLASBAKKEN: 
De gemeente Heeze-Leende gaat de hui-
dige bovengrondse glasbakken vervangen 
door ondergrondse glasbakken. Dit ter 
verfraaiing van het straatbeeld en om ge-
luidsoverlast tegen te gaan. 

DE HOSPES: 
De provincie en het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven (SRE) heeft  
fietscafé De Hospes beloond met een FixIt 
omdat zij zich actief hebben ingezet om het 
fietsgebruik bij bezoekers te stimuleren.  
De FixIt is een stalen beugelconstructie, 
die vastzit in de grond, waarin men een 
fiets kan ophangen. De fietser kan nu op 
een betere werkhoogte zelf gemakkelijk 
met bijhorende reparatieset, reparaties  
uitvoeren. 

PLAYBACKSHOW
Ponyclub de Doorzettertjes organi-
seert een playbackshow voor leden en 
niet-leden in het clubgebouw aan de  
Loofvennen. 

DECEMBER
MAN BIJT HOND:
Het dagelijkse programma bij NCRV 
TV Man Bijt Hond heeft de laatste tijd 
rond gezworven in onze omgeving. Ook 
Leende werd het doelwit van de repor-
tages. In Leende bracht het programma 
een bezoek aan Max Farjon, waarbij 
het boek De Geheimen van een Middel-
eeuwse Kerktoren aan bod kwam. Ook 
bij Frans van Kuijk werden opnamen  
gemaakt. 

KERSTMARKT:
Ook dit jaar werd op het marktplein een 
grote kerstboom “geplant”. Ook werd de 
kerststal weer opgebouwd en ingericht. 
Deze werkzaamheden hebben weer te 
maken met de eindejaarsactiviteiten die 
door OVL worden georganiseerd. 

PROMOTIE DOSL:
DOSL trok in de extra promotiewedstrijd 
tegen DEES in de verlenging met 3-2 aan 
het langste eind. Invaller Martin Beenders 
maakte het winnende doelpunt, waarmee 
DOSL promoveerde naar de 4e klasse. 

AVONDVIERDAAGSE: 
Op Tweede Pinksterdag start voor de 
40e keer de jaarlijkse Avond Vierdaagse  
Leende. Er is elke dag een route van 6 of 
10 kilometer. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING:
Johan Bax (31) werd door burgemeester 
Paul Verhoeven benoemd als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De onderscheiding 
werd hem uitgereikt door de burgemeester 
na afloop van de Gouden St.-Jansviering, 
die werd opgedragen aan de voet van de 
Sint Janskapel

PRIJS KLEURWEDSTRIJD:
Tessa van Asten van St. Jan en Fleur 
van der Heijden en Stijn Cremers van De 
Triangel mochten uit handen van wethou-
der Wilma van der Rijt een prijs in ont- 
vangst nemen. Zij zijn winnaars geworden 
van de kleurwedstrijd “Vrienden van de 
Patrijs”. 

AUGUSTUS
VERRASSINGSBEZOEK: 
Burgemeester Verhoeven bracht een ver-
rassingsbezoek aan basisschool St. Jan 
in Leenderstrijp. Zo maakte hij een praatje 
met scholieren en hij richtte zich tot een 
volle klas tijdens de eerste lesuren na 
de zomervakantie. Als het aan de burge-
meester ligt, gaan de leerlingen extra ge-
motiveerd het nieuwe schooljaar in. Zijn 
boodschap: “Jullie leren en studeren in de 
slimste regio van de wereld. Dat is iets om 
trots op te zijn en je voordeel mee te doen. 
Zeker als je kiest voor een carrière in de 
bètatechniek heb je hier veel kansen.

TASKFORCE NATUURBESTRIJDINGEN: 
Burgemeester Paul Verhoeven van 
Heeze-Leende vertegenwoordigt de regio 
in de nog op te richten Taskforce Natuur-
brandbestrijdingen. Commissaris van de 
Koningin Wim van de Donk heeft de burge-
meester dat gevraagd.

POLITIECHEF:
Geert Veroude is half juli aan de slag 
gegaan als chef van de politieafdeling 
Cranendonck- Heeze-Leende. Veroude 
volgt daar Ronald Verveer op. 

BOUW STARTERSWONINGEN: 
In de Sint Jan Baptistastraat in Leender-
strijp komen ter hoogte van de parkeer- 
plaats vier starterswoningen. Ze krijgen  
samen de vorm van een langgevelboerderij 
van 24 bij 9 meter om aan te sluiten bij 
de overige bebouwing. Het project wordt  
uitgevoerd in een CPO-collectief. Het  
college heeft besloten kandidaten voor 
het startersproject Leenderstrijp niet te 
werven via een oproep in De Parel, maar 
de star-terswoningen toe te wijzen aan de  
kandidaten op de lijst van de kernraad.  

SUBSIDIEBESLUIT:
Edufax B.V. in Leende, die klaagt over 
oneerlijke staatssteun door de minister van 
Onderwijs aan Stichting NOB (Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland), is door de 
Raad van State met lege handen naar huis 
gestuurd. Edufax heeft het verkeerde sub-
sidiebesluit aangevochten, Door die fout 
kan geen antwoord worden gegeven op de 
vraag of NOB daad-werkelijk een handje is 
geholpen door het ministerie. 

SEPTEMBER
 BESPARINGEN: 
Twaalf ambtenaren moet de gemeente 
Heeze-Leende voor het einde van 2014 
inleveren. Door het mes te zetten in het ei-
gen personeelsbestand wil het college van 
B en W vanaf 2014 jaarlijks ruim 600.000 
euro besparen om zo een deel van de no-
dige bezuinigingen te realiseren.

KLUIFROTONDE:
De Nachtegaallaan in Leende wordt aan-
gesloten op de nieuwe zogenaamde  
kluifrotonde die de snelweg A2 en de 
Valkenswaardseweg (N396) met elkaar 
gaat verbinden.

2e TERMIJN BURGEMEESTER:
Paul Verhoeven krijgt een tweede termijn 
als burgemeester van Heeze-Leende.

AFSCHEID VOORZITTER DOSL
Tijdens de jaarvergadering nam voor-zitter 
Fons van den Heuvel afscheid. Hij is ruim 
10 jaar voorzitter geweest. Hij wordt op-
gevolgd door Joop van Opbergen. Fons 

van den Heuvel werd benoemd tot “Ere-
lid”. 

JUBILEUM OLYMPIA:
In navolging van het jubileumfeest ter  
gelegenheid van het 40 jarig bestaan 
van gymvereniging Olympia bij café Roo-
thans werd door de jeugdleden van de  
gymvereniging in de speeltuin en midg-
etgolfbaan bij Du Commerce een feest 
gevierd.

AFSCHEID VOORZITTER LIDO:
Tijdens de jaarvergadering werd na 11 
jaar de voorzittershamer door Henk van 
der Zanden overgedragen aan Charles 
Haneveer. 

NOVEMBER
PUNT ACHTER  KWESTIE MAAS 
Er staat in Heeze-Leende een punt achter 
de langslepende kwestie rond raad-
slid Frans Maas van de eenmansfractie 
Frans Maas voor Oud en Jong. Tijdens 
de begrotingsbehandeling lazen maandag 
zowel burgemeester Paul Ver-hoeven als 
Frans Maas een verklaring voor. Daarmee 
bood Verhoeven zijn excuses aan, waarna 
Maas zei het hoofdstuk als gesloten te be-
schouwen.

KVO: 
Op 12 november vierde Katholieke Vrou-
wen Organisatie Leende haar 75-jarig 
bestaan met een feestavond voor de leden 
in café-zaal De Hospes in Leenderstrijp. Er 
werden meer dan 30 leden gehuldigd, die 
25 jaar of langer lid zijn van de vroegere 
Boerinnenbond.

DORPSAVOND DORPSRAAD: 
Leendenaren hebben in het nieuwe cen-
trumplan van hun dorp een duidelijke be-
hoefte aan multifunctionele zalen voor cul-
turele activiteiten. Dat bleek dinsdagavond 
tijdens de jaarlijkse dorpsavond van de 
Dorpsraad Leende in Herberg De Scheu-
ter. 
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Hét adres voor:Hét adres voor:

huwelijksreportageshuwelijksreportages

bedrijfsreportagesbedrijfsreportages

studiofotografiestudiofotografie

ontwerp & drukwerkverzorgingontwerp & drukwerkverzorging
 - trouwkaarten - trouwkaarten
 - geboortekaartjes - geboortekaartjes
 - originele uitnodigingen - originele uitnodigingen
 - uitgave boeken - uitgave boeken

websiteswebsites
 - bouwen - bouwen
 - onderhouden - onderhouden
 - hosten - hosten

en natuurlijk ook nog steeds iedere maandag 
pasfotodag van 9.00 tot 18.30 uur 
of op afspraak. Ook ‘s avonds mogelijk!

Fotografie & lay-out Eugène SimkensFotografie & lay-out Eugène Simkens
Pr. Willem-Alexanderplein 1  LeendePr. Willem-Alexanderplein 1  Leende
Tel. 040 206 33 45Tel. 040 206 33 45
info@simkensfotografie.nlinfo@simkensfotografie.nl

www.simkensfotografie.nl

Winkel-& projectstoffering
Dragonder 49e

5555 XZ Valkenswaard

040 - 2063597
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Leende - Budel

Internationale transporten - Walkingfloor transporten - Op en overslag
Tel. 040-2062156 - Fax 040-2063268

BELETTERING  T-SHIRTS

STICKERS       AFFICHES

zeefdruk 
rob de vries

oostrikkerstraat 7
5595 ad leende

tel. 040 - 206 25 75
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Eigenlijk doet buurtschap Strijp al zo lang ik 
weet mee met de optocht in Leende.

De formule is heel simpel en zullen we nog 
eens prijsgeven aan degene die de afgelopen 
4 jaar niet de eerste prijs hebben gewonnen 
bij de grote groepen. 

Eind november komen er een paar 
bestuursleden van het buurtschap, met een 
aantal echte fanatieke wagenbouwers bij 
elkaar. Na een bakje koffie, nog een bakje 
koffie en wat geroddel over de buurt en wat 
er nog meer gebeurd is, beginnen de eerste 
blauwe dopjes over de tafel te rollen. Het 
geroddel gaat al snel over in wat gezever en 
de eerste ideeën beginnen zich al te vormen. 
Na een paar kleine kratjes bier is de avond 
om en is het gebleven bij wat vage ideeën. 
Er wordt op korte termijn weer een nieuwe 
bijeenkomst gehouden, als tenminste de 
keldervoorraad weer op niveau is. De meeste 
weten dat de tijd begint te dringen en hebben 
er zelf ook wat beter over nagedacht. Na weer 
wat lege bodems en veel statiegeld wordt 
de knoop doorgehakt en staat het idee vast. 
Iedereen weet dat vanaf die datum iedere 
woensdag gebouwd wordt in de werkplaats 
van Nol en ‘de Kuub’. Wij maken daar het hele 
frame van ijzer, want iets anders hebben ze 
niet. Ondertussen worden door het bestuur, 
de kinderen van de school en de rest van 
Strijp gevraagd om mee te doen met de 
optocht. Als het aantal zo’n beetje bekend is 
wordt er nagedacht over het spel, de kleding 
en de muziek. Na wat bakkeleien tussen 

bestuursleden en bouwers komen we meestal 
wel tot een compromis en kan er kleding 
aangeschaft of zelf gemaakt worden. Het 
frame is na een paar weken klaar en dan wordt 
‘de Huls’ gebeld dat hij zijn tractor weer buiten 
kan zetten, want dat is de ideale plaats voor 
ons en de kinderen van de basisschool, om 
de wagen te ‘plekken’. Daarna hoeft er alleen 
nog maar geschilderd te worden en dat doen 
we meestal in de goede werkplaats van ‘de 
Huls’ want daar is de vloerverwarming lekker 
aan en weten onze trouwe sponsors ons te 
vinden, wanneer ze iedere avond met een 
schaal frikandellen en kroketten aan komen. 
De agenda’s van deze sponsors zijn nooit 
goed op elkaar afgestemd en dus moeten we 
nog wel eens de Bamyan bellen rond een uur 
of twee ‘s nachts. De zondag voor de optocht 
wordt iedereen die mee wil doen verwacht bij 
de wagen. We delen dan de kleren uit en gaan 
het spel oefenen. Het enige wat we dan nog 
moeten doen is de optocht lopen en de eerste 
prijs ophalen in de Meent.

Veel succes allemaal namens de bouwers van 
Buurtschap Strijp

In de foyer druppelt de één na de ander 
binnen, ze zetten eerst hun instrument in 
de bak en hun koffer in de kelder. Daarna 
wordt de koffie besteld en worden de eerste 
gezellige gesprekken al ingezet. Met de 
stemming die er dan al goed in zit, wordt het 
zo net voor acht uur maar eens tijd om in te 
blazen. Terwijl de mensen nog de zaal in 
stromen zet de bakband de eerste tonen 
in. Na het inspeelwerk wordt er hier en daar 
nog wat bijgestemd en is de Bakband er 
klaar voor om de avond te beginnen. Vanaf 
dat moment is de floormanager van de 
Bakband druk in de weer met de bestellingen, 
om ervoor te zorgen dat de leden van de 
bakband niet met droge kelen komen te staan.  
 
De eerste avond is het opletten geblazen 
voor de leden van de Bakband: omdat nog 
niemand weet waar de goeie grappen zullen 
vallen is het de taak van de Bakband om de 

“boem.. tada’s” op de goede momenten in 
te zetten. Je zou zeggen dat ze dat nu toch 
wel zouden moeten kunnen, aangezien de 
bak al verscheidene jaren voor het podium 
in de hoek te vinden is…. Nee nee, ook de 
bakband verwelkomt ieder jaar weer opnieuw 
een aantal  jeugdige leden. Om het spelen 
leuk te houden wordt ook elk jaar weer voor 
een aantal nieuwe arrangementen gezorgd. 
 
Als de avond weer ten einde loopt, verzorgt 
de Bakband altijd nog een aantal nummertjes, 
om de mensen die in de zaal nog wat na aan 
het kletsen zijn van een muziekje te voorzien. 
Als de Prins dan langs is geweest met het 
traditionele bladje bier, kunnen de leden 
van de Bakband hun instrument aan de kant 
leggen en zich in het feest-gedruis storten, 
waar het altijd nog lang gezellig blijft.

Alaaf, De Bakband

Bakband

Hallo,

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven 
in de carnavalskrant. Al dertien jaar doe ik 
onafgebroken mee aan de optocht. De eerste 
jaren met het hele gezin. Toen Linda en Joris 
voortaan zelf een wagen gingen bouwen bij 
de Smeerkezen, ben ik als individueel verder 
gegaan. Vaak kwamen de ideeën pas in de 
laatste dagen tot stand, soms iets actueels 
en soms iets politieks. Toch wist de Lindse 
Blaos dat ik altijd meedeed, ook al had ik 
me nog niet aangemeld, er lag altijd al een 
startnummer voor me klaar omdat ze wisten 
dat ik toch wel kwam.

Elk jaar is het weer een uitdaging om met 
iets leuks voor de dag te komen, je doet toch 
mee om de toeschouwers te vermaken. Twee 
keer heb ik de “publieksprijs” mogen winnen, 
dat was met “wie is dizze gek” en “ik vier de 
carnaval in m’n eend(t)je”. De laatste twee jaar 
doe ik samen met Peer van Dijk mee. Waarbij 
twee jaar geleden Marga ook een rolletje had. 

We speelde toen de rijdende rechter, dat 
sloeg bij de mensen super goed aan, ze lagen 
gewoon dubbel van het lachen. We hebben 
toen ook de eerste prijs bij de kleine groepen 
gewonnen. Voor komend seizoen hebben we 
nog niet nagedacht met wat voor creatie we 
meedoen. We zeggen elk jaar na de optocht, 
“volgend jaar gaan we wat eerder beginnen 
met ons idee” maar als het dan zover is, dan 
komt het toch weer op de laatste dagen aan.

Ik wens in elk geval iedereen weer een mooi 
carnavalsseizoen en ik zie jullie weer graag 
terug tijdens de optocht.

Groetjes Jan Hurkmans

Breedvennen

Nadat we zo half jaren negentig zijn begonnen 
met het bewonen van de ouwe aspergevelden,
ontstond ook al vrij snel het idee dat er een 
buurtvereniging en een naam moest komen. 

Dat werd:
De Breedvennen. En zoals het hoort in 
Lind, moet je dan ook meedoen met de 
carnavalsoptocht. Dat heeft nog tot 2002 
geduurd. Het idee ontstond op het pleintje, 
onder het genot van een potje bier, waarbij al 
menig ander goed idee is ontstaan. 

Gelukkig waren we nog ruim op tijd, want 
we hadden nog een week! De juiste mensen 
werden in stelling gebracht en het idee was 
geboren… Nu had het hele idee niet zo 
heel veel om het lijf, maar daar ging het niet 
om. We deden mee! Dat was voor vele het 
belangrijkste uitgangspunt en we hadden 
natuurlijk de mogelijkheid om dit voort te 
zetten de daaropvolgende jaren. Het jaar 
daarop kwamen we al in een vroeg stadium 
bij elkaar. Er moest iets gebouwd worden en 
iedereen van de buurt moest mee kunnen 
doen, groot en klein. Daar hadden we Bob de 
Bouwer voor nodig. We kwamen er eigenlijk 
ook wel achter dat een goed idee en een mooi 
bouwwerk niet voldoende was om goed te 
scoren in de optocht. 

Met de wetenschap dat het dat jaar flink 
regende tijdens de optocht, hadden we ons 

idee voor de volgende editie al klaar. We 
maakten een hutje op een kar, met een heel 
groot overhangend dak, zodat we droog 
konden gaan staan als het zou regenen. En 
als de weergoden het niet laten regenen, dan 
zorgen wij daar wel voor.

WEER OF GEEN WEER, BREEDVENNEN 
KAN NIE BALEN. 

Allemaal verkleed als kanibaal, met in het 
spel de regendans, leverde dit ons de eerste 
plaats op. De twee volgende jaren zouden 
we die plaats weten te verdedigen met de 
Alpenexpres en Piet Piraat. De jaren daarop 
was het animo een heel stuk minder, maar we  
kregen het toch telkens voor elkaar om mee te 
doen met de optocht. En nu, anno 2012 doen 
we voor de 11e keer mee. Wat we gaan doen 
houden we nog even geheim, omdat we het 
zelf nog niet weten. 

Een ding is zeker: het heeft ons elk jaar weer 
een hoop plezier gebracht. En: meedoen is 
belangrijker dan winnen. 
ALAAF

Kleine groepenIndividuelen

Wagenbouwers

Grote groepen

Uit de optocht...................

Hallo, 

Wij zijn C.V. Op z’n kantje en wij doen dit jaar 
voor het eerst mee met de grote optocht van 
Lind. Wij zijn ontstaan als een vriendengroep 
die elkaar heeft leren kennen via groep 7/8 
van basisschool St. Jan in Strijp. Daar is 
dan ook het idee ontstaan om een keer een 
carnavalswagen te bouwen. Voor we zo’n 
grote wagen kunnen maken, moeten we 
natuurlijk eerst een schuur hebben om in 
te bouwen. Zo hebben we tijdens de eerste 
vergadering rond gevraagd wie er allemaal 
een schuur ter beschikking had. Uiteindelijk 
zijn we terecht gekomen bij Leo en Annemieke 
van Velthoven waarvan zoon Perry bij de 
vriendengroep zit. Tijdens die vergadering was 
ook het idee al geboren en dus konden we 
snel zat aan de gang.

Met al wat ervaring van het meebouwen 
met oudere carnavalsgroepen zijn we aan 
de slag gegaan met het bak-en braadwerk 
voor de constructie van de wagen en hebben 
we de vrouwen aan het werk gezet voor het 
spel en de pakken. Met een lekker warm 
heteluchtkanon is het goed te hebben in de  

bouwschuur, natuurlijk komt dat ook door het 
harde werk wat verricht wordt. Toch wordt 
er gelukkig nog meer dan genoeg gelachen 
en gezeverd tijdens de pauzes om de goede 
sfeer erin te houden.

We hebben nog niet zoveel ervaring met het 
hele spel rond de carnaval, van het opbouwen 
en optochtlopen etc. maar we hebben er 
wel erg veel zin in. We kijken nu dan ook al 
uit naar de vier dagen van feest, muziek en 
natuurlijk heel veel lol.

Alaaf,
C.V. Op z‘n kantje
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Te gek!!!
Nu super sexy 
bruin voor een 

dolle prijs

4 x €7,- = €23,-

WELLZIJN
VVALKENSWAARDSEWEG 29a

LEENDE
TEL. (040) 2062955

WORLD-WIDE-INDUSTRIEBOUW

Stationsstraat 8
6026 CV Maarheeze

Werkplaats:
Rondven 41
6026 PX Maarheeze
tel 0495-594570

info@worldwidemontage.nlinfo@worldwidemontage.nl

voor een betaalbare bedrijfsruimte met uitstraling
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WAGENS1e prijs Hermenie de hoge noo(d)t - CV de Lolmakers 

2e prijs Wie winter - C.G. Smeerkezen 

3e prijs Ut rockt hier - C.V. Goed Gek

4e prijs Vers van de pers - C.V. Nie te houwe

5e prijs De Maledi(e)ven - C.G de Plekzakken

GROTE GROEPEN1e prijs Wij maoken d’n optocht schôn - Buurtschap Strijp

2e prijs Wij zien carnaval wel zitten - Buurtschap Oostrik

3e prijs Carnavalfestival - C.V. De Fistbisten

4e prijs Schatje mag ik je foto - BORL

5e prijs Wij maken het weer - Buurtschap Obelisk

6e prijs Koekenbakkers - C.V. De Mafketels

7e prijs “Basisschool d’n Portemaoker’ - Vrienden van de Prins

 
KLEINE GROEPEN1e prijs  Hallo - Breedvennen

2e prijs Dit jaar nog op de reservebank - C.V. De Klungels

3e prijs Twente Home - Brabantse tukkers

INDIVIDUELEN1e prijs  âs un Duvel eujt un deuske - De Lindse Duvels

2e prijs De aai-pot’s - Streejpse vrullie

3e prijs Streejp van ’t padje - KC

4e prijs Zijn we geen snoepjes? - Inge en Chantal

5e prijs Ze hebben rake klappen gehad - Jan en Peer

6e prijs Dè licht zo zwaor kan zin - Jan J.

7e prijs Paard van de zaak - Paard van de zaak

BESTE SPELERJolanda Bax-Mesman, die met Buurtschap Strijp deelnam aan de optocht.

PUBLIEKSPRIJSC.V. De Smeerkezen met “Wie winter” (startnummer 20).

Optocht 

Uitslagen optocht 2011

De wagenbouwers 

bedanken alle 

sponsoren die de 

carnavalsoptocht in 

Lind mogelijk maken!

Steppenrace – Groep 1 en 21e prijs    Lois Buijs2e prijs    Fleur Valent3e prijs     Tom van Eert Steppenrace – Groep 3 en 41e prijs               Freek Nijpels2e prijs               Niels Lazaroms
3e prijs               Gilles Buijs
Steppenrace – Groep 5 en 61e prijs              Tom Beemer2e prijs              Ties van Dijk3e prijs              Roel Martens Steppenrace – Groep 7 en 81e prijs    Kees Galama2e prijs               Femke Bax3e prijs               Koen Bekkers  

STEPPENRACE 

Groepen 1e prijs  De Hekkers
Jeugdgroepen 1e prijs  Op de versiertour
Jeugd individueel  1e prijs    Vissen

Beste idee volwassenen Kees van de SandeBeste idee jeugd  Laura, Sanne en Allice
Kaartprijzen 1e prijs  Tien Musketiers

TOUR D’N BLAOS - 
DWEILE ONDER D’N TÔRRE

BUURTSCHAPPEN
1e prijs  Buurtschap Obelisk   

 Wij maken het weer

JEUGD
1e prijs   

CV Op z’n kantje - Met carnaval racen wij door Lind

2e prijs   
Fleur, Farisa en Stephany - De (L)indiase waterlelies

3e prijs   
CV De Hutseprutsers - Als DOSL D gaat carnavallen, blijven wij lekker voetballen

4e prijs  
De muzieknootjes - Onze dirigent stopt ermee. Wie helpt ons uit de puree?

5e prijs   
De buurmeisjes - Prinses zoekt boer

6e prijs   
CV De Lolbroeken - Carnaval vliegt als een raket voorbij

7e prijs   
CV De Carnavalsbeesten - Met carnaval gaan wij los

8e prijs   
Josine - Eindelijk geen elf meer

9e prijs   
Freek, Jules, Rahim, Thomas - he Pirates of Lind

10e prijs  
Paul, Niek en Tom - Als un duvel uit un deuske

11e prijs  
Hilde, Kim en Maud - Met carnaval halen wij ons beste paard van stal

12e prijs  
Pascal, Bertine en Sterre - Kinderboerderij

13e prijs  
Femke, Lynn, Lieke en Lisa - Wij moeten besparen

14e prijs  
De Knallers - Wij gaan knallen en carnavallen!”

15e prijs  
Korein - Bij Korein is niets te doel, ook met carnaval gaan wij uit onze bol

16e prijs  
Bram, Suus, Jens, Wouter en Job - Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent

17e prijs  
Brabantse Tukkers - Twente Home

INDIVIDUELEN1e prijs  
Thom - Miss Holland

2e prijs  
Marije - T-wit-ter

3e prijs  
Demi en Elle - Wij zoeken nog een idee

4e prijs  
Amber en Eva - Wij flitsen door het carnaval

5e prijs  
Koen en Luuk - Schatrovers

6e prijs  
Claudia en Frances - The voice of Lind

7e prijs  
Rens van Limpt - Met carnaval wor ik zo zat als een aap

Jeugdoptocht

Inschrijven 

grote- of kleine optocht 
via de website: 

www.delindseblaos.nl 
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WAGENS1e prijs Hermenie de hoge noo(d)t - CV de Lolmakers 

2e prijs Wie winter - C.G. Smeerkezen 

3e prijs Ut rockt hier - C.V. Goed Gek

4e prijs Vers van de pers - C.V. Nie te houwe

5e prijs De Maledi(e)ven - C.G de Plekzakken

GROTE GROEPEN1e prijs Wij maoken d’n optocht schôn - Buurtschap Strijp

2e prijs Wij zien carnaval wel zitten - Buurtschap Oostrik

3e prijs Carnavalfestival - C.V. De Fistbisten

4e prijs Schatje mag ik je foto - BORL

5e prijs Wij maken het weer - Buurtschap Obelisk

6e prijs Koekenbakkers - C.V. De Mafketels

7e prijs “Basisschool d’n Portemaoker’ - Vrienden van de Prins

 
KLEINE GROEPEN1e prijs  Hallo - Breedvennen

2e prijs Dit jaar nog op de reservebank - C.V. De Klungels

3e prijs Twente Home - Brabantse tukkers

INDIVIDUELEN1e prijs  âs un Duvel eujt un deuske - De Lindse Duvels

2e prijs De aai-pot’s - Streejpse vrullie

3e prijs Streejp van ’t padje - KC

4e prijs Zijn we geen snoepjes? - Inge en Chantal

5e prijs Ze hebben rake klappen gehad - Jan en Peer

6e prijs Dè licht zo zwaor kan zin - Jan J.

7e prijs Paard van de zaak - Paard van de zaak

BESTE SPELERJolanda Bax-Mesman, die met Buurtschap Strijp deelnam aan de optocht.

PUBLIEKSPRIJSC.V. De Smeerkezen met “Wie winter” (startnummer 20).

Optocht 

Uitslagen optocht 2011

De wagenbouwers 

bedanken alle 

sponsoren die de 

carnavalsoptocht in 

Lind mogelijk maken!

Steppenrace – Groep 1 en 21e prijs    Lois Buijs2e prijs    Fleur Valent3e prijs     Tom van Eert Steppenrace – Groep 3 en 41e prijs               Freek Nijpels2e prijs               Niels Lazaroms
3e prijs               Gilles Buijs
Steppenrace – Groep 5 en 61e prijs              Tom Beemer2e prijs              Ties van Dijk3e prijs              Roel Martens Steppenrace – Groep 7 en 81e prijs    Kees Galama2e prijs               Femke Bax3e prijs               Koen Bekkers  

STEPPENRACE 

Groepen 1e prijs  De Hekkers
Jeugdgroepen 1e prijs  Op de versiertour
Jeugd individueel  1e prijs    Vissen

Beste idee volwassenen Kees van de SandeBeste idee jeugd  Laura, Sanne en Allice
Kaartprijzen 1e prijs  Tien Musketiers

TOUR D’N BLAOS - 
DWEILE ONDER D’N TÔRRE

BUURTSCHAPPEN
1e prijs  Buurtschap Obelisk   

 Wij maken het weer

JEUGD
1e prijs   

CV Op z’n kantje - Met carnaval racen wij door Lind

2e prijs   
Fleur, Farisa en Stephany - De (L)indiase waterlelies

3e prijs   
CV De Hutseprutsers - Als DOSL D gaat carnavallen, blijven wij lekker voetballen

4e prijs  
De muzieknootjes - Onze dirigent stopt ermee. Wie helpt ons uit de puree?

5e prijs   
De buurmeisjes - Prinses zoekt boer

6e prijs   
CV De Lolbroeken - Carnaval vliegt als een raket voorbij

7e prijs   
CV De Carnavalsbeesten - Met carnaval gaan wij los

8e prijs   
Josine - Eindelijk geen elf meer

9e prijs   
Freek, Jules, Rahim, Thomas - he Pirates of Lind

10e prijs  
Paul, Niek en Tom - Als un duvel uit un deuske

11e prijs  
Hilde, Kim en Maud - Met carnaval halen wij ons beste paard van stal

12e prijs  
Pascal, Bertine en Sterre - Kinderboerderij

13e prijs  
Femke, Lynn, Lieke en Lisa - Wij moeten besparen

14e prijs  
De Knallers - Wij gaan knallen en carnavallen!”

15e prijs  
Korein - Bij Korein is niets te doel, ook met carnaval gaan wij uit onze bol

16e prijs  
Bram, Suus, Jens, Wouter en Job - Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent

17e prijs  
Brabantse Tukkers - Twente Home

INDIVIDUELEN1e prijs  
Thom - Miss Holland

2e prijs  
Marije - T-wit-ter

3e prijs  
Demi en Elle - Wij zoeken nog een idee

4e prijs  
Amber en Eva - Wij flitsen door het carnaval

5e prijs  
Koen en Luuk - Schatrovers

6e prijs  
Claudia en Frances - The voice of Lind

7e prijs  
Rens van Limpt - Met carnaval wor ik zo zat als een aap

Jeugdoptocht

Inschrijven 

grote- of kleine optocht 
via de website: 

www.delindseblaos.nl 
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BADKAMERS 

VERWARMING 

Vlasstraat 8 | 5561 AJ Riethoven 
T 040 – 2013327 | F 040 – 2071666 | info@aqualon.nl 

De Geestakkers 5 | 5591 RC Heeze 
 040 – 2062005 | F 040 – 2265299 | info@aqualon.nl 

PEETERS
TWEEWIELERS

Alles voor uw tweewieler
• Onderhoud en reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
• Accessoires en kleding
• Ruim assortiment elektrische fietsen

Het Kinderfietspaleis
Grootste collectie kinderfietsen

van Zuid-Nederland

Tegen superscherpe prijzen.
Loop eens binnen en laat u verassen!

De specialist bij u in de buurt

Stationsstraat 37
6026 CS MAARHEEZE

Tel: 0495-592207

www.peeterstweewielers.nl

www.hetkinderfietspaleis.nl
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Wil van der Kruis
040 206 1526

Bel vóór je installatie.

Met 1 druk op de knop,    

  het hele huis op z’n kop
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Hallo Blaozers en Blaozerinnekes,
 
Jullie kennen ons vast al wel, wij zijn de dames van de Raad van Elf. Rond de carnavalstijd 
zijn ook wij actief. We zitten in verschillende commissies en ook zijn we er bij de opbouw en 
afbouw van de activiteiten bij. Met z’n allen hebben wij het vooral erg gezellig. Wij hopen jullie 
te zien tijdens onze activiteiten dit jaar!
 
Groetjes van de Dames van de RV11

Beste dorpsgenoot,

VREEMD vond ik het dat u in de vorige D’n 
Blaospieper (Editie 47, pagina 41) onze 
Blaozers en Blaozerinnekes wilde overtuigen 
van de door u aan den lijve ondervonden 
goedheid van een cultuurevenement in 
een dorp in de omgeving van ons mooie 
Blaosdonk. Even bekropen mij de volgende 
vragen: Paginavulling of gemeen(d)? De 
wijzen kwamen toch uit het Oosten? Maar 
toen ik uw artikel op me in liet werken, zag 
ook ik de positieve kanten van dit evenement. 
Graag wil ik deze met u en uw medelezers 
delen. 

Zo verheug ook ik me ieder jaar op dat laatste 
weekeinde van augustus. Nee, geen dagje 
“terug in de tijd”, maar eindelijk weer eens 
een gegronde reden om het door u geprezen 
dorp met vijf letters (Lingo?) letterlijk en 
figuurlijk links te laten liggen en via Sterksel en 
Someren mijn weg te vervolgen naar Geldrop 
en/of de daarachter gelegen plaatsen. Waar 
je ook komt op deze aardbol in dat bewuste 
weekeinde, de inwoners uit het bewuste dorp 
kom je in ieder geval niet tegen. Ik hoor u nu 
al denken “hè, hè .. eindelijk aan het einde van 
mijn vakantie eens een rustig weekeinde!”. 
Helaas gaat deze laatste vlieger niet helemaal 
op, want HET schijnt ‘hot news’ te zijn voor 
de media. En dat in de komkommertijd. Ik 
spreek overigens op dergelijke momenten 
liever van een ‘kommer-en-kwel-tijd’! Of je 
nu naar de radio kijkt of naar de televisie 
luistert: het gaat de hele dag nergens (anders) 
over. Bovendien wordt in de aanloop naar 
dat evenement ons Blaosdonk ook ieder 
jaar ‘opgesierd’ (lees: opgezadeld) met 
zogenaamde informatiepanelen. Gemaakt van 
degelijk materiaal en meer dan geschikt om er 
een mooi hondenhok van te maken. Misschien 
mag ik via deze weg een suggestie doen aan 
de organisatie van HET evenement: volgend 
jaar zou ik graag vier ronde palen hebben in 
plaats van twee vierkante palen… 

Maar hopelijk is de Leendse middenstand 
er wel goed mee, aangezien de winkels en 
het industrieterrein aldaar nog moeilijker 
bereikbaar zijn vanwege de extra tijdelijke 
obstakels, buiten de al aanwezige spoorlijn, 
het plaatsnaambord en de springschans. 

Misschien zouden de middenstand en de 
horeca er nog wel beter mee zijn als er ter 
hoogte van de laatste Leendse wegversmalling 
een blokkade werd opgeworpen…

Nee, beste dorpsgenoot, het door u 
hoogverheven dorp zal mijn hart niet bekoren. 
Ook al doet de organisatie er alles aan om ons 
Leendenaren over de streep te krijgen, mij krijg 
je dan niet én nooit niet over die grens. Naar 
het schijnt wordt komend jaar overigens alles 
uit de kast gehaald om een gastvrije ontvangst 
van de “Leendse colonne” te bewerkstelligen. 
Kende men daar al de naar ons dorp 
genoemde koffielikeur, dit jaar wordt iedereen 
er onthaald met zelfgebakken brokmoppen 
(al gebakken met Halfvasten met de laatste 
restanten meel van de vroegere VIF) en een 
goed glas DOSL-wijn. Aan enkele Lindse 
wagenbouwersgroepen zouden zelfs serieuze 
voorstellen zijn gedaan om hun mooie wagens 
na carnaval niet af te breken, maar buiten 
te laten staan zodat met medewerking van 
de weergoden “Kunstzinnige hoogvliegers” 
ontstaan. De SOM zou zelfs al zijn gevraagd 
om het voorprogramma op te vrolijken. Het 
moet inderdaad niet gekker worden! Maak er 
dan een échte carnavalsoptocht van… Goede 
voorbeelden te over in onze gemeente.

Nu ik toch zomaar een balletje opgooi 
richting die biljarters uit de plaatselijke “Raad 
van 22”, besef ik dat het gebeuren aan de 
andere kant van de spoorlijn Eindhoven-
Weert inderdaad iets weg heeft van carnaval 
in Blaosdonk: een optocht met veel publiek. 
Maar gelukkig hoeven wij in Blaosdonk niet 
eerst een compleet programmaboekje door 
te lezen om de uitbeeldingen te begrijpen. 
Die ene keer dat ik overigens in levende lijve 
en gelukkig compleet vermomd, getuige was 
van die optocht, spookte steeds het volgende, 
bekende carnavalsliedje van Johnny Hoes 
zaliger door mijn hoofd: “Ach, was ik maar bij 
moeder thuis gebleven…” 
Daarom beste dorpsgenoot één goede raad: 
Lind is en blijft toch de sgônste plats, zoek 
het dan zeker niet hoger op en ben tevreden 
en trots met wat je (zonder entree te betalen) 
ieder jaar hebt!!! Een goede carnaval in 
BLAOSDONK!

Een meer dan verontruste Blaozer

INGEZONDEN BRIEF VAN LEZERS

Het leven is gehaast en de veranderingen 
volgen elkaar in snel tempo op. Moest je 
eerst bij de bank naar binnen om geld te 
halen, tegenwoordig trek je de flappen uit de 
muur. Een dikke portemonnee bij de kassa, 
is verleden tijd. Een pasje, je pincode, op o.k. 
drukken en er verschijnt op de pinautomaat: 
U heeft betaald. Kinderen gaan na schooltijd 
niet knikkeren, maar gamen. De middelbare 
scholieren gaan voortaan met een laptop naar 
school, in  plaats van een boekentas. Vroeger 
was niet alles beter, maar wel gemoedelijker. 
Zo verandert Strijp ook, het wordt zelfs 
internationaler. Vreemde talen, zoals Frans 
en Duits komen je ter oren. Het onderlinge 
contact wordt er hierdoor niet beter op. Laatst 
gingen we rond met de bonenpot.

Een jaarlijkse traditie van de Schut van Strijp.
Tegen een kleine vergoeding kan men dan het 
aantal bonen raden. Mijn collega-gildebroeder 
en ik bellen dan aan bij de voordeur, want 
achterom is niet meer van deze tijd.

De kans dat er één of meerdere honden 
aan je boks hangen is maar heel gewoon. 
“Ik snap er niks van.” Zei mijn maat. “We 
hebben al bij vier huizen aangebeld en er 
doet niemand open. terwijl ik toch teken van 
leven zie.” Ik keek hem eens goed aan en 
adviseerde hem vervolgens zijn zonnebril en 
zijn bivakmuts te verwijderen. Dat had effect, 
want ineens gingen de voordeuren in de 
meeste gevallen wel open. Strijp is dan wel 
niet zo groot, maar zo kom je erachter wie 
waar woont, want dat weten we niet meer in 
alle gevallen. Dat komt door  de verhuur van 

huizen aan vakantiegangers, de minicampings 
en de verhuur van woningen aan werknemers, 
die enkele jaren hun werk in de omgeving 
hebben. Soms zit er een luchtje aan. Ons Jo 
zei eens tegen mij, “Wat zouden die bewoners 
toch voor eten koken? Het ruikt zo anders.” 
Enige tijd later verscheen politie, Essent en 
van Gansewinkel. En dan weet je genoeg. 
Het voordeel van vakantiegangers is dat je 
mensen ontmoet uit andere windstreken.

Laatst kwam er eentje naar mijn ploegwerk 
kijken. Hij kwam van boven de rivieren. Wat 
ploeg jij toch met een mooie rechte voor, 
constateerde hij. Ik zei: “De afstand van een 
rechte voor, is korter dan een kromme voor, 
dus ben je eerder op en neer.” Daar moest hij 
mij gelijk in geven. “Trouwens ik ken iemand 
in mijn omgeving, die met één voorke meer 
verdient dan jij met je hele boerderij.” zei hij. 
“Oh ja?” antwoordde ik: “Dan moet dat stukske 
wel heel intensief bewerkt worden.” Hij had 
een prachtige jeep bij zich. Het merk noem ik 
niet, daar hebben we niksan. Ik zei nog, dat 
hij een bovenmodaal inkomen moest hebben, 
anders rijd je niet in zo’n duur vervoersmiddel.

“Die  heb ik gekregen van mijn vriendin”, zei 
hij. “Nou”, zei ik nog: “Zo’n vriendin ben ik 
nooit tegengekomen, waar is die te vinden?”

“Ik zal eens uitleggen hoe dat in zijn werk ging. 
We reden gewoon op de weg en plotseling 
schakelde zij de 4- wheeldrive in en scheurde 
de bossen in. Ze parkeerde de auto op een 
open plek en stapte uit. Vervolgens ging ze 
volledig uit de kleren, spreidde haar armen 

ten hemel en riep “Pak wat je wil.” Toen heb 
ik de jeep maar genomen.” Ik zei nog tegen 
hem, dat het een slimme jongen was, want die 
kleren hadden hem toch niet gepast.

Mollen vangen is ook een hobby van mij. 
Samen met mijn hond. Dat is een kruising 
tussen een Jack Russel en een Pincher. 
Als ik het woord mol laat vallen dan schiet 
hij al de molspijpen in. Op het eind wacht ik 
de mol dan gewoon op. Ik heb mijn hond 
Henkie opgegeven voor deelname aan het 
programma “Wie is de Mol.” Als we weer eens 
aan het vangen zijn, vraagt een passerend 
stel wat ik met die mollen doe. Of ik ze soms 
dood maak. “Ik maak niks dood”, zei ik. “Maar 
de reden is als volgt. Die mollen maken grote 
zandhopen. 

Op Streep en Lind hebben we er al genoeg 
van, zoals de Kapelberg, Zandberg, 
Molenberg en het Bultje. Ik verzamel ze thuis 
in een kleine ren, omgeven door schrikdraad. 
Als ik er genoeg gevangen heb, breng ik 
ze ten zuiden van de spoorlijn Maarheeze 
Geldrop en zet ze daar uit. Een mol maakt dat 
niks uit, want die zijn toch blind. Dan kunnen 
ze mooi daar de zaak overhoop zetten.” 
Het stel knikte goedkeurend en vervolgde 
tevreden hun weg. Alles verandert. Niet dat 

alles vroeger beter was, maar toch. Neem 
nou een krentenbol. Snijd hem middendoor 
en wat zie je? Heel weinig krenten. Dat was 
vroeger anders, toen hoefde je de krenten 
niet te zoeken. Vraag eens aan zo’n geleerde 
computergestuurde studiebol, wat kleiner is 
dan een muggenkontje. Hij zal het antwoord 
schuldig blijven. Als je ouder wordt, verander 
je. Je kunt alles niet meer zo goed onthouden.

Ons Jo is soms ook van slag. Ze feliciteert 
kennissen die jarig zijn een week te vroeg. 
Gaat op dinsdagmiddag shoppen bij 
coöperatie St. Jan, terwijl die als jaren op 
die middag gesloten is. Staat bij de bakker 
binnen, terwijl ze bij de slager moet zijn.  

“Wat ben ik toch voor een doos één”, zei ze 
pas nog. Ik zeg nog: “Je hebt geluk dat ik 
je niet kwijt wil, want maandag komen ze 
weer papier ophalen.” Maar alle gekheid op 
een stokje, ik ga me weer voorbereiden op 
carnaval. Onze tweede jeugd, want nu houden 
de kleinkinderen ons weer jong. Oh ja, de 
oplossing van de vraag. wat is er kleiner........ 
enz. Dat is een muggenstrontje.  Veel plezier 
met carnaval in Blaosdonk en de groeten uit 
de veurstad.

NILLISKE.

VERANDERINGEN

Vlnr: Caroline van der Meulen - Vera van Mensvoort - Jannie Lamers - Marly Vogels  
- Geertje van Stipdonk - Angelien Jutten - Sanne van de Sande - Elfrie Bekkers -  
Henriëtte Snoeijen - Robyn Holland - Eefje van Lieshout - Inge van Mierlo
Zittend op de voorgrond vlnr: Thea Tax - Jarie Gerris - Annie Claassen - Marjolein Looijmans
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Laat u als een prinsesje behandelen !

Gezichtsbehandelingen
Lichaamsbehandelingen
Hand & Nagelverzorging
Pedicure
Marjolein van Kuijk     040-843 2835    www.milanohealthbeauty.nl

Maarheeze                  Leende
06 50523686       06 52007262

Machinale bestrating
Erfverharding
Sierbestrating
Grondwerk
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Dealer:
- Batavus
- Koga-Miyata
- Gazelle
- Merida
- Elektrische fietsen

Paul Tonnaer
Jan Deckersstraat 12
5591 HS  HEEZE
telefoon 040 -  2265744
‘s maandags gesloten

Vinde zun echte Finse blokhut ok
schon om in te wone,

of wilde ut als tuinhuisje
vur in oewe tuin,

dan moete echt us ne keer
bij ons kome,

want wij kennewant wij kenne
blokhutten leveren,

der kende alleen mer van 
drome!!!

>

>

, ,
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Colofon
Redactie: Pieter Maas
 Fer Emmers
 Peer van Lieshout
 Ronald Tax
 Erwin Geurts
 Carlie van Dijk
 Mart van der Kruis
 Dirk van de Zanden
 Monique Verberne
 Jan Rutten

@ algemeen:
secretariaat@delindseblaos.nl
@ teksten:
teksten@delindseblaos.nl
@ advertenties:
advertenties@delindseblaos.nl
@ puzzelpagina:
puzzel@delindseblaos.nl
Internet:
www.delindseblaos.nl

Versiering  Inge van Mierlo
Kaartverkoop  Peter van Dijk
Krant   Erwin Geurts
Openingsbal  Maurice vd Sande
Prinsenbal  Robert Verbeek
Jeugd   Piet Looijmans
Techniek   Quint Schellekens
Optocht   Hans Hulsen
Heilige Mis  Pieter Maas
Tour d’n Blaos  Robert Verbeek
Tonpraot   Peter Liebregts
Receptie   Ad Kees
Opening   Piet van Mierlo
Podium   Ad Kees
Prinsenwagen  Ad Kees
Archief   Nelly van Asten
Folders   Johan Bax
Website   Ronald Tax
Fotograaf   Dirk vd Zanden

Commissies

Op 6 juli 2011 ontvingen we als vereniging het onverwachte en droevige bericht van het overlijden van Ad Verhoeven. Echtgenoot, vader van 
drie kinderen en opa. Hij mocht slechts 65 jaar worden. In het carnavalsseizoen 1967-1968 zwaaide Ad over Blaosdonk de scepter als Prins 
Ad dun Urste. Als motto koos hij toen “Blaozers en Blaozinnen hauw ut recht”. Een motto dat als een rode draad door zijn leven liep. Een 
leven dat werd gekenmerkt door up’s en door down’s. Als transportondernemer wist Ad telkens, gesterkt door zijn positieve en humoristische 
karakter, overeind te krabbelen en wist hij intens te genieten van alle goede en mooie dingen die het leven hem bood. Als ex-prins werd Ad 
ook muzikant van de Sectie Ontspanning en Muziek van de ex-Prinsen en bespeelde hij met verve de bastuba. Door zijn actieve en markante 
deelname aan onze tonpraotaovonden wist hij menig lachspier in beweging te krijgen en niet op de laatste plaats zijn eigen lachspieren…
Als ex-Prins, humorist en ondernemer heeft Ad een belangrijke, positieve bijdrage geleverd aan de carnavalsbeleving in Blaosdonk. Een 
Blaozer is van ons heengegaan, maar deze Blaozer blijft voortleven in ieders herinnering: ex-Prins Ad dun Urste. Moge hij ruste in vrede.

Bestuur en Raad van Elf van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos 

In Memoriam

Zit ik net met de krant in mijn leezieboy , 
verdiept in het werelds reilen en zeilen , roept 
die van ons vanuit de andere kant van de 
kamer. 

Of ik eventjes, let wel, eventjes, een foto 
van wijlen schoonmoeder op wil hangen. 
Jaja, soms zit het mee! Niet dat van die 
foto, maar van dat wijlen. Binnensmonds 
wat vloekend sta ik op en loop naar de 
garage voor een boormachine, hamer, plug 
en schroef.  Maar verdorie! Waar is dat spul 
toch allemaal gebleven? Ineens valt mijn 
kwartje! Mijn nazaten, nog studerende aan de 
breedvennen, beginnen stilaan ook een beetje 
technisch inzicht te krijgen. Ik heb ze al een 
boomhut zien bouwen, een vlot voor op de 
AA en iets wat op een carnavalswagen moest 
lijken. Ik geloof niet dat er nog meer spijkers of 
schroeven in een plank gaan en daar hebben 
ze mijn gereedschap en zo voor nodig. Dat 
betekent: wel gebruiken maar niet opruimen! 
Als ik dan zelf wat wil of moet knutselen 
kan ik eerst heel mijn eigendom afzoeken 
naar gereedschap en bij Friedje Postuma 
bevestigingsmateriaal gaan halen. Het meeste 
gereedschap vind ik terug in het zand onder 
de boomhut. Nou ja, boom. Ze hebben er 
eerst zowat de hele kruin uitgezaagd en 
daarna met alles wat op planken leek een 
platform gemaakt. 

Ben ik mijn hout ook nog kwijt! Als je goed 
zoekt vind je wel wat gereedschap terug. Een 
hamer, tang of schroevendraaier overleeft 
zo’n avontuur nog wel, maar met een rolmaat 
of een accu schroefmachine is dat een 
heel ander verhaal... Ik heb al 6 rolmaten 
en een accu schroefmachine weg kunnen 
gooien omdat er net iets teveel zand in zat! 
De bitjes van de schroefmachine vind ik al 
helemaal niet meer terug. Waar ze trouwens 
die schroefmachine voor nodig hebben is 
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breekt. De stelen van mijn tuingereedschap 
breken trouwens ook als lucifershoutjes. De 
heren gingen, na het zien van een uitzending 
van discovery, olieboren in onze tuin. Eerst 
zetten ze mijn ladder in de spreidstand, 
zodat ze met een emmer van moeders en 
het touw van mijn aanhanger het zand uit 
het gat konden takelen; toen gingen ze aan 
de gang. Ze zaten na een middag graven 
flink onder het zand en zowat 2 meter diep .  

Ze hadden al natte voeten van het grondwater. 
We waren wel 3 schoppen rijker zonder steel, 
hadden een kapotte emmer van moeders en 
het touw van mijn aanhanger kregen we ook 
niet meer uit de knoop… En nóg geen olie! 
IJzerdraad heb ik ook niet meer. Dit hadden ze 
gebruikt om ‘hun’ stuk achter in de tuin af te 
bakenen. Dat ijzerdraad heb ik wel moeiteloos 
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metselen. Hoe je dan een lekke band op die 
kruiwagen krijgt snappen de jongens ook niet! 
Echt niet pap! 

Dan ga ik nu maar snel schoonmoeder 
ophangen. Die van ons roept al waar ik zolang 
blijf. Jullie weten nu waarom!

Gegroet , 
Swa  van ’t Zwaonnegat

Goed  gereedschap……..
“Vetje” loopt weer eens door de straten van 
Lind. Van veraf ziet hij de Lindse Blaos weer 
triomfantelijk boven alles uit torenen. Hij 
verveelt zich een beetje, ‘t is de tijd van het
jaar, denkt hij bij zichzelf.

Niet zoveel te doen, behalve regelmatig een 
leuke activiteit bij buurtvereniging Obelisk. 
Hij is in gedachte al in 2012, dan gaat 
het beginnen: Carnaval! Eerst de start in 
november en december en januari en ……… 
in februari 2012 gaat het dak eraf. Hij heeft er 
veel zin in.

Voorgaande jaren hebben ze met de 
vereniging kei leuke dingen georganiseerd 
en met de carnavalsclub van Obelisk hebben 
ze ook al gave onderwerpen gehad: bijtjes, 
missen, obelixen, hoedjes, blikken op de weg 
en weerhuisjes. Hij vond het allemaal geweldig 
en had ook met heel veel zin meegedaan, 
maar dit jaar zou het helemaal los gaan… 
Rock & Roll is het thema.
Normaal valt Vetje een beetje buiten de boot, 
met zijn vetkuif en leren jasje, dit jaar hoeft hij 
zich niet eens te verkleden. Hij loopt altijd al 
zo rond! De rest van de kinderen uit de buurt 
vindt het ook geweldig en ze zijn al met zijn 
allen aan het oefenen met de Rock & Roll 
danspasjes.

Eindelijk is het dan zover, alle voorbereidingen 
zijn gedaan en hij is zelfs JeugdPrins Rock & 
Roll geworden, samen met Prinses Suikerspin, 

adjudant Popcorn en de Raad van Elf gaan ze 
er samen met alle blaozers en blaozerinnekes 
een geweldige tijd van maken. Ze nodigen 
iedereen uit op de dansvloer van Rock & Roll 
Paleis “de Meent” om daar uit de bol te gaan 
met dansen, feesten en plezier maken.

Iedereen heel veel lol en denk eraan …… :

“Meej carnaval is ôs niks te dol, Meej Obelisk 
ân de Rock & Roll.”

“Vetje van Obelisk”

De redactie van deze 
Blaospieper wenst  

iedereen een flitsend 
en een gezond 2012!! 
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Dat is de slogan van de commissie archief.
We zullen ons eerst even voorstellen.  
De commissie bestaat uit de volgende  
personen: Piet van Mierlo, Ronald Tax, Toos 
van Poppel, Thea en Willem Janssen en 
Nelly van Asten. Nelly is tevens de voorzitter 
van de commissie.
De Carnavalsvereniging kwam tot de  
ontdekking dat ze geen geordend archief 
heeft. Overal lag wat opgeslagen en ieder-
een had wel iets op de zolder liggen.
Daar moest verandering in komen vond het 
bestuur en daarom heeft Piet ons gevraagd 
of wij onze medewerking wilde verlenen. 

Zo zijn we in december 2010 begonnen 
met vergaderen. We hebben eerst ons doel 
bepaald. Waar beginnen we en hoe moet dit? 
We hebben immers geen van allen ervaring! 
We willen namelijk zoveel mogelijk digitaal 
opslaan zodat het behouden blijft voor later. 

Het afgelopen jaar hebben we alle ex 
Prinsen een brief geschreven met het  
verzoek of men foto’s, brieven, onderschei-
dingen etc. ter beschikking wilde stellen voor 
ons archief. Natuurlijk worden de eigen- 
dommen terug gegeven nadat wij ze  
gedigitaliseerd hebben.

Wat toen op ons af kwam was overwel-
digend. We kregen foto’s, film’s, geluids- 
banden, kranten, brieven, rekeningen, LP’s,  
videobanden en nog veel meer. Dus er is 
heel veel werk aan de winkel. Iedereen heeft 
wel wat in de aanbieding en dat is leuk.

We kwamen tot de ontdekking (enkele wisten 
dit wel) dat mevrouw Koos Smulders door 
de jaren heen heel veel heeft verzameld en 
keurig op haar computer heeft opgeslagen.
Mevrouw Koos Smulders heeft haar archief 
ter beschikking gesteld aan De Lindse Blaos.
Dit is heel bijzonder en wij zijn haar dan ook 
heel dankbaar. 

Op de website van de Lindse Blaos kun 
je lezen wie er bijvoorbeeld Prins en  
Prinses en Raad van Elf lid is geweest. Het 
is de bedoeling dat hier in de toekomst nog 
veel meer historie te vinden zal zijn. Leuk 
om te kijken en te lezen. Maar zoals je zult  
begrijpen is dit niet van het ene op het  
andere moment klaar. We moeten alles  
nachecken en controleren, want foutjes  
kunnen we niet gebruiken. Ook het  
digitaliseren kost heel veel tijd. Hoe doe 
je dit en wat wil je wel en niet bewaren?  

We hebben ons ten doel gesteld om per  
carnavalsactiviteit van elk jaar enkele items 
te publiceren en te bewaren. 

We denken aan; Jaar- & financiëleversla-
gen, de diverse bals, tonpraotaovonden,  
carnavalskranten, draaiboeken, foto’s etc.
 
Wat niet bruikbaar is zal in kratten op een 
zolder worden opgeslagen. Ook oude  
kleding van bijvoorbeeld dansmarietjes, 
hofkapel etc. zal opgeslagen gaan worden. 
Mocht er nog eens een speurneus zijn dan 
kan die daar nog eens rondsnuffelen! 

Heeft u nog iets bijzonders en wilt u dit al 
dan niet definitief ter beschikking stellen 
neem dan contact met ons op. Wij komen 
graag bij u kijken!

Want u weet het “As ge ut nie bewaord dan 
wor ut nooit antiek”.

Commissie Archief.

Onder alle foto’s staan letters voor de antwoorden. Kies het juiste antwoord en 
onthoudt deze letter. Zet deze letters in de goede volgorde en je ziet een woord 
verschijnen wat alles te maken heeft met deze commissie. Het goede antwoord 
stuur je naar: puzzel@delindseblaos.nl of Puzzel DLB, Breedvennen 56, 
5595 DG Leende 

Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer. Onder alle goede inzen-
dingen wordt de prijs van € 50,- verloot tijdens de opening van de carnaval, op 
zaterdag 18 februari, in Blaospaleis de Meent.

Vraag 1: Wie van de jubilerende hofkapel wordt hier in 1974 afgebeeld?
Vraag 2: Uit welk jaar stamt de eerste Blaospieper?
Vraag 3: Welke Prins Carnaval wordt hier in 1972 ludiek afgebeeld?
Vraag 4: Van welk café is deze advertentie uit 1972?
Vraag 5: Wie staat hier in 1975 in het midden van de dansmarietjes?
Vraag 6: Welke jeugdprins van 1986 staat hier afgebeeld?
Vraag 7: Welk Tonpraoter staat hier in 1982 afgebeeld?

S.   Pieter van Eert
V.   Toon Doorn
I.    Jan Rutten

K.    1966
F.     1965
Z.     1964

T.    Eric Kerkhofs
R.   Tinus Verhoeven
X.   Peter Liebregts

D.   Ria van der Linden
U.   Petra Valkenaars
E.   Nel van de Kerkhof

A.   de Hospes
G.    d’n Dook
L.     de Kobbus

H.   Jan de Waal
M.   William Pompen
P.   Theo Rutten

Q.   John van Meijl
V.    Eric Jaspers
C.   Harold Janssen

machineverhuurbedrijf

w. verhoeven

Leende
06-53726473 

info@willyverhoeven.nl

Grondwerk voor woning- en wegenbouw  
Sloopwerkzaamheden
Aanleg riolering en bestrating
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NIEUWSBRIEF

De Lindse Blaos is begonnen met het uitgeven van een digitale nieuwsbrief. Wil 
jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle  
nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe Prins? Schrijf je 
dan nu in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!

LID WORDEN?

Draagt u de Carnavalsvereniging De Lindse Blaos ook een warm hart toe? 
Wordt dan zo snel mogelijk lid door € 9,- over te maken op 1274.01.903 t.n.v. 
De Lindse Blaos of stuur een mail naar secretariaat@delindseblaos.nl

CARNAVALSVLAG

Op de jaarvergadering van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos werd een 
nieuwe carnavalsvlag gepresenteerd. Deze fleurige carnavalsvlag in de nieuwe 
huisstijl van de carnavalsvereniging is ontworpen door RV11-lid Dirk van der 
Zanden. De nieuwe carnavalsvlag (afmeting 100 cm bij 150 cm) is te bestellen 
via secretariaat@delindseblaos.nl. De kosten van deze vlag bedragen € 11,11.
 
Tijdens de carnavalsactiviteiten van De Lindse Blaos is de vlag uiteraard ook te 
koop in Blaospaleis De Meent. Geef uw bestelling door aan één van de leden 
van de Raad van Elf.

CARNAVALSAGENDA

Zondag 15 januari | Receptie
Vrijdag 20 en zaterdag 21 januari | 1e weekend Tonpraoten
Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari | 2e weekend Tonpraoten
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari | 3e weekend Tonpraoten
Zaterdag 18 t/m 21 februari | CARNAVAL!

CARNAVALSKALENDER

2013: 9 t/m 12 februari  2017: 25 t/m 28 februari
2014: 1 t/m 4 maart   2018: 10 t/m 13 februari
2015: 14 t/m 17 februari  2019: 2 t/m 5 maart
2016: 6 t/m 9 februari   2020: 22 t/m 25 februari

de_lindse_blaos

Sinds vorig jaar is De Lindse Blaos  
ook actief op Twitter!

Wil jij ook bij de vele volgers horen? 
Ga dan naar:
twitter.com/#!/de_Lindse_Blaos 

Zo word je realtime op de hoogte 
gehouden van de laatste nieuwtjes.

Heel veel mensen vinden 
de Lindse Blaos leuk, jij ook? Ga naar:  

facebook.com/delindseblaos

WWW.DELINDSEBLAOS.NL  
OF SCAN DE QR CODE 

MET JE SMARTPHONE

CV De Lindse Blaos wil via deze weg haar 
adverteerders bedanken! Zonder hen was gratis 

verspreiding onder alle Blaozers en Blaozerinnekes  
onmogelijk geweest!

DANKWOORD

Ook voor het leggen van vloeren en 
het plaatsen van schuifwandkasten.

Onderhoud van tuinmachines 
en verhuur verticuteermachine.

Wat een verschil!

Plus Smetsers
Dorpstraat 68 Leende

Plus Smetsers aan de Dorpstraat, 
staat ook met carnaval voor u paraat!

Brengt oew perd nar Hans Kruus,

Daor vuult ie zich wel thuus

Paardenrusthuis
‘Van der Kruis’

tel: 040 - 206 2164 
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