
Al 55 jaor hebbe we in Blaosdonk fist en plezier, 
want nergens is de carnaval zo sgôn as hier!

52vu
r n

iks
, âs

 ge mar meej doet

editie

Prins Jan-Willem dun Urste
& Prinses Robyn



2



VOORWOORDEN
Elk jaar als ik weer het verzoek krijg om een voorwoord te schrijven 

voor de Blaospieper gaan mijn gedachten terug naar het jaar 

dat ik samen met Gerda het Prinsenpaar mocht zijn van mijn 

geboorteplaats Wanroij, of zoals dat tijdens de carnavalsperiode 

heet: Het Paddenriek. 

Ik had op een avond in september een vergadering met mijn 

gemeenteraadsfractie toen ik  werd gebeld door Gerda met het 

verzoek of ik wat eerder naar huis kon komen. Thuis aangekomen 

zat de voorzitter van de Carnavalsvereniging al aan 

de koffie en ja, dan weet je wel hoe laat het is. Tegen al onze bezwaren had 

de beste man nog sterkere tegenargumenten, dus een week later besloten we het dan toch maar 

te doen.

Het is erg leuk om zoiets te beleven, maar wat toch het meeste indruk op ons heeft gemaakt was 

het ziekenbezoek. Op Carnavalsmaandag op bezoek in het regionale ziekenhuis bij (terminaal) 

zieke dorpsgenoten, die toch nog even een glimlach op hun lippen konden krijgen omdat ze het zo 

op prijs stelden dat je op bezoek kwam en me fluisterend veel plezier toewensten. Er werden door 

de familie nog foto’s gemaakt, die achteraf de laatste foto’s van hun moeder bleken te zijn. Toen 

ik een uur later weer geacht werd aan te sluiten in de polonaise bij het kindercarnaval, had ik toch 

even moeite de knop weer om te zetten. Ik realiseerde me dat een polonaise net als het leven weer 

gewoon doorgaat, zomaar spontaan begint en je eigenlijk niet weet waar het ophoudt.

Ik vertel dit verhaal omdat men Carnaval vieren vaak associeert met feesten, plezier maken en een 

glaasje drinken. Toch heeft een Carnavalsvereniging zoals de Lindse Blaos tijdens deze periode 

ook erg veel aandacht voor zieke dorpsgenoten, bejaarden en kinderen en organiseren zij vele 

activiteiten om vooral anderen te laten genieten. Dat verdient een groot compliment. De beste 

manier om uw waardering in de richting van het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos 

te laten blijken, is door uw deelname aan één van die vele activiteiten en gewoon mee te genieten.

                                                       

Veel plezier!                                                                      Paul Verhoeven 

        Burgemeester van Heeze-Leende

Blaozers en Blaozerinnen.

 
Een nieuwe Carnaval is aangebroken en op weg 

naar het hoogtepunt in februari zullen nog veel mooie 

Carnavalsactiviteiten worden gevierd.

 
Mij werd gevraagd het voorwoord namens de politie 

over te nemen van Peter Ariëns die het heel lang en heel 

wijs heeft gedaan. Voor mij natuurlijk geen mooier moment  

 om het over te nemen dan in een jubileumjaar, 5 x 11.

 
Eerst mijn dank voor de enorme ondersteuning die ik tot op heden heb gekregen om mijn 

werk als wijkagent met Carnaval te kunnen doen. Bedankt aan Carnavalsvereniging de 

Lindse Blaos, de horeca- en andere ondernemers, de verenigingen van Lind en verder 

iedereen die ik vergeten ben die iets met Carnaval te maken hebben.

 
Ik heb tot op heden als wijkagent genoten van mijn leerjaren met betrekking tot carnaval 

in Lind. Jullie maken er met z’n allen steeds een fantastisch feest van en ik hoop dat we 

dat dit Carnavalsjaar in goede samenwerking en met totaal respect voor iedereen weer 

doen. Lind en de Blaos verdienen dit in een jubileumjaar: een groots, veilig en gezellig 

feest. Lind krijgt een gigantisch feest. Iedereen veel mooie Carnavalsuren gewenst.

Jos de Visser
Wijkagent
 
Oh ja, nog even dit:
Als we met z’n allen aan het vieren zijn en wat minder thuis zijn, let dan wel een beetje 

op ons dorp en meld verdachte situaties bij de politie. De politie is er ook met Carnaval 

en waakt terwijl u viert, maar wat extra wakende ogen zijn daarbij onontbeerlijk. Honderd 

ogen zien nu eenmaal meer dan twee.
Politie: 0900-8844 

spoed: 112

Dag Blaozers en Blaozerinnen,

Het is een hele eer als je een bijdrage mag leveren 
aan de kleurrijke en vernieuwende Blaospieper. Een 
Carnavalskrant die gezien én gelezen mag worden. 
Daarom gaan mijn eerste gedachten uit naar al die mensen 
die elk jaar opnieuw deze Blaospieper uitgeven, met heel 
veel inzet en betrokkenheid. Het lukt de commissieleden om 
met veel inspanning een prachtig verzorgde én gevarieerde 
krant uit te geven. Onze waardering en dank voor dit jaarlijks 
resultaat.

Vervolgens staat het Carnavalsgebeuren centraal, in dit jubeljaar 2016. Na het Prinsenbal kom 
je al in de echte stemming. De Tonpraotaovonden komen er dan aan en dat is ook een feest 
van samen vieren en genieten. Een dorpsgebeuren waarbij zoveel eigen mensen betrokken 
zijn en laten zien wat hier allemaal mogelijk is. Carnaval is een groots dorpsfeest. Het zijn drie 
dolle dagen die voorafgaan aan het begin van de Veertigdagentijd, dus aan Aswoensdag. Het 
is een feest met verkleedpartijen, optochten, praalwagens, muziekgroepen, enz. Een feest van 
samen plezier maken en de vrolijke kant van het leven laten zien.

De oorsprong van het woord “Carnaval” blijft onduidelijk. Voor velen bestaat het uit 2 Latijnse 
woorden: “carne” en “vale”, wat letterlijk betekent: vaarwel aan het vlees. Deze verklaring doet 
dan denken aan “vastenavond”, de periode vlak voor de vastentijd, een tijd waarin geen vlees 
gegeten mocht worden. Wat de oorsprong ook moge zijn, Carnaval is een feest. En bij een 
feest horen blije mensen, vrolijke gezichten, aanstekelijke gangmakers. Kom en doe mee! 
Geniet van het leven en van de gezelligheid en ervaar wat samen zijn kan betekenen. Daarom 
wil ik u allen van harte uitnodigen om het feest met een eucharistieviering te beginnen op 
zaterdag 6 februari 2016 om 19:30 in de Blaosdonkse kerk. We vragen Gods zegen voor de 
komende dagen. Laten we het feest afsluiten op Aswoensdag 10 februari 2016 met een viering 
in de kerk om 19:00 uur.

Nu wens ik de nieuwe Prins met Prinses, de Raad van Elf en alle Carnavalsvierders, van klein 
tot groot en van jong tot oud hele fijne Carnavalsdagen. Laten we er met zijn allen iets heel 
fijns van maken.

W. van Meijl, S.D.S
pastor

  Hallo Blaozers en Blaozerinnekes,

Fijn, het seizoen is weer begonnen en wij hebben er 
zin in! Het is een bijzonder seizoen want we vieren 
ons 55-jarig bestaan, een carnavalesk lustrum. Een 
mooi moment om iedereen te bedanken die zich in de 
afgelopen 55 jaar, op wat voor manier dan ook, heeft 

ingezet voor de totstandkoming, groei en het uitdragen 
van carnaval in Blaosdonk. 

 In 55 jaar heeft carnavalsverenging De Lindse Blaos haar vleugels 
flink uitgeslagen en zijn er veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd door een enorm 
groot aantal vrijwilligers. Bij het vieren van deze (carnavals) activiteiten is voor DLB steeds 
het betrekken van de gehele Lindse bevolking het doel geweest. Deze doelstelling staat 
nog steeds hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich onder andere in een zeer uitgebreid 
jubileumprogramma waar ik jullie van harte voor uitnodig.

Op vrijdagavond 20 mei wordt gestart met een heuse pubquiz, waarin vragen over Leende, 
Leenderstrijp en carnaval in Blaosdonk aan de orde komen. Op zaterdag 21 mei is er 
een jubileumcarnavalsmis die wordt voorgegaan door pastor Van Meijl, met lezingen, 
teksten en liederen uit de voorbije 22 Carnavalsmissen. Na deze Heilige Mis wordt een 
gezamenlijke toost uitgebracht op 55 jaar Carnaval in Blaosdonk en zijn er een aantal leuke 
verrassingen. Daarna zal het programma tot in de kleine uurtjes worden voortgezet met 
een leuke en verrassende band met muziek voor alle leeftijden.

Op zondag 22 mei start het programma met een katerontbijt voor ex-Prinsen en ex-
Prinsessen, oud-leden van de Raad van Elf en de huidige leden van de Raad van Elf. 
Het jubileumweekend wordt afgesloten met een gezellige, carnavaleske familiemiddag op 
zondagmiddag 22 mei. Het jubileumweekend wordt een weekend wat geen enkele Blaozer 
of Blaozerin mag missen! Ik hoop dat jullie gebruik maken van deze uitnodiging. Natuurlijk 
gaan we iedereen tijdens onze vertrouwde Carnavalsactiviteiten op de hoogte houden van 
het programma. 
                Jan Bekkers
Voor nu wens ik jullie een heel succesvol en plezierig carnaval toe!                            Vorst

3



4

EVEN VOORSTELLEN...
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Toen de achterbuur Jan een paar maanden geleden 

ineens midden in de nacht bij ons op de stoep stond, 

vermoedden wij al dat hij geen kopje suiker kwam 

lenen. Toen de vraag werd gesteld of wij dit jaar het 

prinsenpaar van Blaosdonk wilden worden, hebben 

we traditiegetrouw niet meteen ja gezegd maar eerst 

samen met Jan en Hans al het bier uit de koelkast 

opgedronken, zodat we daarna wel over moesten 

gaan op een borrel om op onze volmondige ja te 

proosten. Want we hoefden er echt niet lang over na te 

denken...wij zijn hartstikke trots en vereerd dat wij, in 

dit jubileumjaar, voorop mogen gaan in de polonaise!

Want carnaval in Blaosdonk heeft bij ons een bijzonder 

plekje in het hart. De vonk tussen ons is namelijk 

overgeslagen toen we in 2008 allebei deelnamen aan 

het Tonpraoten. Robyn danste mee met het showballet 

en Jan-Willem deed samen met Bjorn een act over de 

vergunning voor een Schuurke.

Terwijl Robyn nog studeerde in Maastricht zijn wij 

in 2010 samen lid geworden van de raad van 11, 

en van deze keuze hebben we geen moment spijt 

gehad. Langzaam maar zeker zijn we meer en meer 

gegrepen door het carnavalsvirus. Extra bijzonder 

als je bedenkt dat dit er bij Robyn in ieder geval niet 

echt met de paplepel is ingegoten.

En nu het komend jaar dus prins en prinses. We 

hebben al heel veel plezier gehad om dit geheim 

de afgelopen maanden samen te bewaren. Nu 

valt het pas op hoe vaak mensen speculeren wie 

het nieuwe prinsenpaar zal zijn. Maar we kijken 

er ook naar uit dat iedereen het weet, zodat we 

er samen met heel Blaosdonk een geweldige 

carnaval van kunnen gaan maken!

EVEN VOORSTELLEN...

Naam

Jan-Willem Reiling
Geboren in

Sterksel
Leeftijd

31 jaar
Is door de weeks

Ambtenaar
Hobby’s

Voetballen, koken, tennissen
en optreden

Naam

Robyn Holland
Geboren in

Ipswich (Engeland)
Leeftijd

24 jaar
Is door de weeks

Advocaat
Hobby’s

Piano spelen, dansen en bakken
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PROCLAMATIE
Wij, Prins Jan-Willem dun Urste meej de grasie van Prinses Robyn, meej de Raod van Elf, meej 
jeugdprins Koen, Jeugdprinses Ellis en Jeugdadjudant Elle, meej alle Blaozers en Blaozerinnekes 
en alle carnavalsvierders eujt heul Blaosdonk;

Prins Carnaval 2016 en heerser uvver de sgônste plâts gedurende de vier sgônste daog van ut jaor;

• Vorst van Blaosdonk mar ok van de Veurstad van Blaosdonk;
• Opperheer van Ôstrik en Oppergazant van de Ôstrikkerstraot;
• Expert in ut voere van lààng procedures;
• Eeuwig talent bij de bèèste voetbalclub van heul Blaosdonk;
• Prinses up de piano;
• Baron van BTC van Bill;
• Barones up de dansvloer;
• Bondgenoten van T.C. Leende;
• Beschermheer en Beschermvrouw van alle Blaozers en Blaozerinnekes, van klein tot groot;

Proclameren ut volgende:

1. Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes dur di jaor wir un gezellige carnaval

  van maoke, umdè niemes un goej reeje kan hebbe um nie meej te doe

 ân di geweldig fist;
2. Dè we dur samme meej ôs Jeugdprinsenpaor, hun gevolg en alle

 muzikanten van de Koninklijke Fanfare Philharmonie één muzikaal

 festijn van maoke;
3. Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes heul snel een kârtje moete kope

 vur ut tonpraote, want bedèènk goe: unne dag nie gelache, is unne

 dag nie gelèèfd;
4. Dè ok di jaor carnaval wir begint meej un eupeningsmis in ôzze Lindse

 Blaos en dè we daor alle carnavalsvierders eujt Blaosdonk verwààchte.

 Dè nao de mis iedereen samme meej ôs de straot uvver moet stèèke,

 umdè in ut Blaospaleis ut bènkse begint, waarna ok nog de Orde van

 Verdienste en de Orde van ut gemene Leve worre eujtgereikt;

5. Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes nar dun uptocht up zondig

 kumme, umdè we dur trots up moete zin dè ôzze waogebaauwersgroepe,

 buurtschappe, aander grote groepe en individuelen ieder jaor upneijt

 wir zônne fantastische uptocht nir weejte te zette;

6. Dè up Meujge Mandig de straote van Blaosdonk ok wir vol moete

 stao um al die jòòng Blaozers en Blaozerinnekes ân te moedige die wir

 unne geweldige jeugduptocht nirzette. De Koninklijke Fanfare 

 Philharmonie zurgt nao de jeugduptocht in ôs Blaospaleis vur un fist

 vur de jòòng en vur hun aauwlui dè klinkt as un klok;

7. Dè heul Blaosdonk ok up Dolle Dinsdig nog un keer zun kolderpèkske

 ântrekt, umdè Dweile onder dun Tôrre ok di jaor wir un fantastisch

 straotcarnaval geej worre. Beujvedien verwààchte we dè alle Blaozers 

 en Blaozerinnen dizze Dolle Dinsdig beginne meej ut verorbere van un

 goej kaoterontbijt in ôs Blaospaleis;
8. Dè carnaval natuurlik nie alleen in ôs Blaospaleis te doe is. Darrum 

 verwààchte we dè ut bij alle kroege in Blaosdonk wir meej de bééjn

 beujte zal hange, zodè de tapkraone in ôzze cafés vier daog lààng nie

 geslote heujve te worre;
9. Dè ok ôzze Pliesie en de Brandweer wir gewoon meej kanne lope in

 de polonaise en dè dè alleen mar kan as alle Blaozers en Blaozerinnen

 zich ok di jaor wir netjes gedraoge;
10. Dè de carnaval in Blaosdonk pas uphaauwt as up dun aovond van

 Dolle Dinsdig de pop vur ut aauw gemintehuus wordt verbrand, en dè

 alle Blaozers en Blaozerinnekes hierbij ansleujte um samme terug te

 keejke up wir un overgèètelik carnavalsjaor;
11. Dè we up woensdig ôs kolderpèkske wir in de kast hange en de confetti

 van de straot veejge, mar dè we nie vergète um un askruuske te haole

 en nao de mis ok ut hèrringhappe nie vergète.

Ôs motto:

Al 55 jaor hebbe we in Blaosdonk fist en plezier, 
want nergens is de carnaval zo sgôn as hier!

Op zondag 10 januari 2016 zullen
Onze Dorstlustige Hoogheden

Prins Jan-Willem dun Urste
en Prinses Robyn

Met de Raad van Elf van De Lindse Blaos 
recipiëren in gemeenschapshuis De Meent 

te Leende

van 14.00 tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Informatie over deze receptie:
secretariaat@delindseblaos.nl / 06 5266 7795
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2015 -  Jac Hulsen
2014 -  Anja van der Sande

2013 -  Marlène Smulders

2012 -  Pastoor Wim van Meijl

2011 -  Annie Verhoeven - Maas

2010 -  Christ Kersten
2009 -  Piet Kuppens
2008 -  Tinus van den Berg

2007 -  Jan van Laarhoven

2006 -  Jan Bekkers
2005 -  Jac Staals
2004 -  Frits van Lieshout

2003 -  Pastoor M.J. de Vries

2002 -  Jan de Zwart
2001 -  Wim Pompen
2000 -  Joop Kummeling

1999 -  Janus de Vocht

     Sjef de Vocht
1998 -  Antje Maria Hurkens - Bieshaar

1997 -  Cor Heuijerjans

1996 -  Sjaak van Kuijk

1995 -  Frans van Asten

1994 -  Anneke Vogels

     Piet Willems
1993 -  Aldi van Kuijk - van Eert

     Wim Baudoin
1992 -  Toon Maas
1991 -  Riek van Engelen

1990 -  Hennie van Weert

1989 -  Jan Louwers
1988 -  Jo Versteijnen
1987 -  Ber Baudoin
1986 -  Pastoor A.C.M. van Loon

1985 -  Tinus Verhoeven

1984 -  Toon Roothans

1983 -  Til Rooymans - van Asten

     Jan de Waal
1982 -  Miep Bruurmijn

1981 -  Thieu van de Kerkhof

1980 -  Koos Smulders - van Hunsel

1979 -  Thieu Kluskens

1978 -  Harrie van de Broek

1977 -  Noud van Weert

2015 -  Hans Hulsen
2014 -  Ger en Gera Geurts
2013 -  Jan en Toos van Poppel
2012 -  Piet en Inge van Mierlo
2011 -  Piet Looijmans
2010 -  Ad Kees
2009 -  Peer van Lieshout
2008 -  Peter en Marga van Dijk
2007 -  Huub van Weert
2006 -  Nelly van Asten
     Thea Janssen
2005 -  Wienand van der Laak
2004 -  Marc Peeters
2003 -  Peter Liebregts
2002 -  Hans van der Kruis
2001 -  Wim Hurkmans
2000 -  Bert van Doorn
     Cor Hendriks
1999 -  Peter Lammers
1998 -  Peter de Werdt
1997 -  Eric Kerkhofs
1996 -  Wim Adams
1995 -  Cor Kwappenberg
1994 -  Jan Bakker
1993 -  Frans en Mia Rutten
1992 -  Noud Fransen
1990 -  Mien de Waal

1989 -  Peter van Elderen
1988 -  Harrie Beliën
1987 -  Koos Smulders
1986 -  René Hurkens
1985 -  Thieleman Adams
1984 -  Annemarie van de Graaf
     Hugh Fraser
1983 -  Jan van de Kerkhof
1982 -  Henk van der Heijden
1981 -  Piet van Weert
1980 -  Harry Nijpels
1979 -  Jac van Baar
1978 -  Jo Versteijnen
1977 -  Willem Janssen
1976 -  Cor Sweegers
     Frans Bax
     Janus Snoeijen
1975 -  Cor Heuijerjans
     Jan de Waal
     Jan en Jo Maas
     Sjef Vromans
     Theo van der Paalen
     Thieu van de Kerhof
     Tinus Verhoeven
     Toon Roothans
     Wim en Maria Baudoin

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

 

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze orde wordt verleend omdat hij:

 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;

- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Hij de functie van Vice-Vorst vervuld;

- Hij al jarenlang vele maanden per jaar onderdak biedt aan de Prinsenwagen, de Jeugd-
prinsenwagen, meerdere wagenbouwersgroepen en aan Buurtschap Strijp;

- Deel uit maakt van de commissies Optocht en Horeca;
- Inspiciënt is tijdens onze Tonpraotersaovonden.

 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de “Orde van het 

Gemene Leve” uit te reiken aan:

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

Blaosdonk, 14 februari 2015
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Wij, Prins Marc dun Urste, Prinses Marieke 
en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de speciale

 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot. 

Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 

- Altijd belangeloos klaar staat voor vele verenigingen;
- Jaarlijks medewerking geeft aan het plaatsen van de kerstboom in Leende;

- Zich inzet voor de omgeving van de school in Strijp;
- Bestuurlijk actief is geweest binnen Buurtschap Strijp;

- Voorzitter en bestuurslid is geweest voor de winkelvereniging in Leenderstrijp;
- Hiervoor thans nog actief is in de Raad van Toezicht;

- Al vele jaren actief lid is van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp
- Hij binnen deze vereniging de functies van vendelier, vendelleider, bestuurslid, 

Regerend-Deken, Koning, Vaandrig en Beschermheer heeft vervuld of nog vervult
- Sinds vorig jaar is aangesteld als nieuwe begraafplaatsbeheerder

- Al vele jaren de chauffeur is van onze Prinsenwagen.
 

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

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

Blaosdonk, 14 februari 2015
Prins Marc dun Urste en Prinses Marieke

Vorst Jan Bekkers

“Orde van het Gemene Leve”

“Orde van Verdiensten”

HANS Hulsen

Jac Hulsen

ORDE VAN VERDIENSTEN

ORDE VAN HET GEMENE LEVE
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Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen:

Wij zijn Jürgen en Brigitte Bovée. Sinds vijftien jaar wonen wij aan de 

Pomperschans, waar ook onze dochters Britt (11) en Gwen (5) geboren zijn en 

getogen worden.

In ons dagelijks leven werkt Jürgen als SAP consultant bij Ciber in Eindhoven 

en Brigitte als reisadviseuse bij D-Reizen in Valkenswaard. Daarnaast zijn wij 

ook als vrijwilliger actief op verschillende vlakken.

Jürgen is bestuurslid algemene zaken bij G.V. Olympia en Brigitte is actief in de 

werkgroep gezinsvieringen, pluist de luizen bij de kinderen van de basisschool, 

is lid van de werkgroep musical voor groep 8 en is sinds dit jaar ook ‘bieb-

moeder’. Mocht er dan nog tijd overblijven, dan lopen we allebei graag hard en 

speelt Brigitte een potje tennis. Vakanties naar Spaanstalige landen in de zon 

behoren ook tot onze hobby’s.

Carnaval hebben we altijd gevierd (soms wat meer en soms wat minder), 

waarbij Jürgen in vroegere jaren veelvuldig met buurtschap Oostrik deelnam 

aan de optocht. Maar sinds seizoen 2013-2014 hebben we de smaak te pakken, 

omdat onze dochter Britt toen vanuit Gymvereniging Olympia in de jeugdraad 

heeft gezeten. Voor ons een jaar om niet snel te vergeten en met veel plezier 

op terug te kijken.

Daarom hopen we dat onze RV11 periode net zo sgôn wordt als dat jaar!

Alaaf!

Hallo allemaal...

CURSUS
INGELAST

Afgelopen 2 en 4 november heeft er, net als twee jaar 
geleden, een korte lascursus plaatsgevonden voor onze 
jeugdige wagenbouwers. 

Op deze twee avonden zijn 21 jongens naar Phoenix in 
Eindhoven gegaan om onder leiding van oud Leendenaar 
Toine van Lieshout en enkele van zijn collega’s de beginselen 
van het CO2 lassen te leren. Na  het benadrukken van de 
punten van veiligheid en het instellen van de lasapparaten 
gingen de jongens onder deskundige leiding oefenen 
met het leggen van een goede las, hoe te werken met de 
verschillende diktes van het materiaal en de aard van de 
verbinding. 

Naast zeventien minder ervaren bouwers waren er ook 
vier deelnemers die twee jaar eerder ook deelgenomen 
hadden. Zij kregen moeilijkere oefeningen zodat het ook 
voor hen weer een leerzame avond was. We zijn blij dat 
we weer gebruik hebben mogen maken van de kennis van 
Toine van Lieshout en zijn collega’s en geheel belangeloos 
terecht konden bij Phoenix3dmetaal.

EVEN ONSZELF 
VOORSTELLEN

OPTOCHTCOMMISSIE
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Ik fietste laatst van Geldrop richting Lind. Dat kwam 

zo; ik had een bezoek gebracht aan een kennis. 

Zijn ogen waren recht gezet. Geen familie, want 

bij ons kijken ze allemaal recht vooruit. Hij keek 

voorheen zo scheel, dat als hij emotioneel werd, 

de tranen kruislings over zijn wangen biggelden.

Toen ik Lind-Noord binnenfietste, viel me de 

rotonde op en vervolgens de geasfalteerde weg 

met het mooie rode fietspad. Bij het Strabrechts 

Pleintje wordt het wat minder, maar het 

fietspad blijft wel gemarkeerd.  Opvallend is het 

verkeerslicht bij café De Zwaan. Als je na bezoek 

onder invloed huiswaarts keert zet je gewoon het 

verkeer effe stil. Freek Roothans moet ook maar 

zo’n verzoek indienen voor zo’n oversteek.

Ik moest ook nog bij het gemeentehuis binnen 

om mijn rijbewijs te verlengen. Dat was verlopen, 

daarom was ik op de fiets. Deze vastgelegd aan 

een lantaarnpaal en me gemeld bij de receptie. 

Jonge, jonge, allemaal kraampjes. Voor ik 

uiteindelijk geholpen was had ik er al verschillende 

gehad. Het leek wel een koud-warm buffet, waar 

je met je bordje langs de diverse gerechten loopt. 

Het was druk in de hal op deze namiddag. 

De ambtenaren hadden zich alsnog verzameld 

voor de ochtendgym. Ik hoorde de beweegcoach 

bevelen ‘op en neer, op en neer’. Maar ik zag niks 

bewegen, tot ze zei: ‘en nu het andere oog’.

Toen ik buiten kwam was de lantaarnpaal weg, 

maar mijn fiets stond er gelukkig nog.Via de tweede 

rotonde en mooi opgeknapte Stationsstraat 

richting Lind met de kwaaie wind van achter. Ben 

je met de auto dan krijg je in de Langstraat eerst 

een springbult en dan weer een vernauwing. 

Hartelijk Welkom! Rechts is het nog Gezellig, 

maar links zie je de restanten van een aanrijding. 

De Kever total loss, alleen de achterkant is nog 

zichtbaar.
Langzaam begint de ellende van het wegdek 

zich af te tekenen. De kruising met Boschhoven 

is meer dan een drempel. De toestand van de 

weg wordt steeds slechter. Fietsers moeten door 

het gootje met verzakte putdeksels. Voetgangers 

voelen zich als Elfstedenschaatsers die moeten 

klunen. Wâ ‘n ellende.

B en W van Heejs-Lind trekken het astronomisch 

bedrag van zegge een ton (€100.000) uit voor 

het opknappen van dit deel van de Dorpstraat. 

Vergelijk het maar met iemand die op het 

Stratumseind de bloemetjes buiten gaat zetten 

met 5 euro op zak.

Op Streejp is een groot deel van de 
Strijperstraat van hetzelfde laken een pak. 
Op Streejp komen ze nog goed weg met 
de nieuwe brede school, alhoewel al bijna 
100 jaar oud.

In Lind geven ze nog les in de woonkamer, 

slaapkamer en in de keuken. Dan hebben we 

het nog niet gehad over het al jaren leegstaande 

gemeentehuis, dat voor de fusie nog snel gebouwd 

is voordat de centen naar Lind-Noord gingen. En 

het dorpskernplan, dat maar niet van de grond 

komt. We hangen gewoon aan de laatste mem. 

Wâ ‘n ellende.
Heejs heeft dan wel de Brabantse Dag en Sterksel 

d’n Os (gehandicapte stier). Wij hebben de Lindse 

Blaos en ieder jaar een mooie carnavalsoptocht 

en voor de goeie verstaander, gratis toegang!

We zien elkaar wel weer met die dagen. Vergeet 

die ellende, Lind blijft de sgônste plats.

Nilliske

Wâ ‘N ELLENDE

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Carnaval in Lind wordt zoals gewoonlijk op bijzondere wijze 

geopend met een carnavalsmis. Ook dit jaar bent u weer van 

harte welkom in de St. Petrus Bandenkerk. Pastor Van Meijl 

zal ons dan begeleiden tijdens een speciale mis. Veel Lindse 

mensen staan klaar om er een bijzondere mis van te maken met 

veel muziek en mooie woorden. 

Na de mis openen we de carnavalsdagen buiten op het bordes, 

pakken we een borrel in Blaospaleis de Meent en luisteren we naar 

‘t Bènkske. Wij hopen u allemaal te zien op carnavalszaterdag 

om 19.30 uur in de trots van Lind: de Blaos. Vergeet niet uw 

carnavalspak aan te doen! Ook kinderen zijn van harte welkom!

CARNAVALSMIS

COMMISSIE carnavalsmis
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Bedankt! Dat als eerste aan iedereen van 
Lind en Streejp die de Carnaval van 2015 
weer tot een fantastisch jaar gemaakt 
heeft. Het is een raar gevoel als ze komen 
vragen of je prinsenpaar van Blaosdonk 
wilt worden. Maar nu, ruim een jaar nadat 
Jan en Hans bij ons aan de deur stonden, 
kunnen we zeggen dat het echt geweldig is 
om dit allemaal mee te maken!

Er gaat van alles aan vooraf voordat het 
prinsenbal er is, van kleding tot aan de 
foto’s, naar meneer Pastoor en naar de 
Burgemeester en alles natuurlijk in het 
grootste geheim. Maar na het prinsenbal 
begint het programma pas echt: recepties, 
jeugdprinsenbal, de wagenbouwers, 
bezoek aan de Commissaris van de Koning, 
de ziekenbezoeken met als extra de 90- 
plussers bijeenkomst in de pastorie, naar de 
basisscholen, de tonpraotersaovonden. En 
dan moet de Carnaval nog komen!

De Carnavalsdagen beginnen dan met 
de Carnavalsmis en de opening bij het 
bordes met aansluitend het bènkske in het 

Blaospaleis. Daarna gaat het 4 dagen los: 
de jeugd- optocht, het ontbijt in De Meent, 
Dweile onder dun Tôrre. Alles is even 
mooi om mee te maken. Helaas komt de 
woensdag te vlug met de Mis in onze kerk 
en het halen van het askruisje.

Al met al een fantastische ervaring om dit 
alles van zo dichtbij mee te maken. Een nog 
groter respect is gegroeid voor alle mensen 
en commissies van de carnavalsvereniging. 
Zij zorgen er met z’n allen voor dat alles 
voor, tijdens en na de carnaval op rolletjes 
loopt.

Carnaval 2015 was voor ons een 
fantastische ervaring, dus wensen wij 
het nieuwe prinsenpaar, samen met het 
jeugdprinsenpaar van de Koninklijke 
Fanfare Philharmonie, net zoals bij ons, ook 
een onvergetelijke carnaval toe!

Lind, Streejp, heul Blaosdonk inclusief onze 
bakkersbende, BEDANKT!

ex-Prins Marc en ex-Prinses Marieke

BLAOSDONK BEDANKT!
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ALLEMAAL BEDANKT...
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Ik had helemaal geen vermoeden dat ik prinses zou worden. We moesten twee 

weken voor het jeugdprinsenbal een kroontje gaan passen en ik dacht dat ik 

er gewoon een moest kiezen voor iemand anders, maar het bleek mijn eigen 

kroontje te zijn. De ochtend voor het jeugdprinsenbal kwam ik uit bed en zag 

ik een prinsessencape hangen in de kamer en hoorde dat ik jeugdprinses zou 

worden. Ik kon het eerst niet geloven. Ik mocht het tegen niemand vertellen en 

dat was heel moeilijk. Iedereen zat te raden wie ze dachten dat het ging worden 

en ik mocht niet zeggen dat ik het was. 

Toen het bekend werd tijdens een mooie sprookjesshow was ik echt heel blij 

en iedereen kwam mij feliciteren. Ik heb het dit jaar echt super leuk gehad, dat 

we met de bus naar de recepties gingen met de raad van elf en de grote prins 

en prinses en de optocht was natuurlijk geweldig. Wat ik de volgende prinses 

mee zou willen geven, is dat ze moet genieten van alle dingen die ze mee gaat 

maken en dat ze veel plezier heeft, want de tijd gaat heel snel voorbij. Voor je 

het weet komt er weer een nieuwe Prinses. Ik wil iedereen bedanken voor de 

leuke tijd. Ik heb ervan genoten, dit maak je maar een keer in je leven mee. 

Alaaf!

ex-Jeugdprinses Lynn

Wat was het een leuk jaar. Het was ontzettend 
leuk om Jeugdprins van Blaosdonk te zijn. Na de 
bekendmaking volgde er voor mij een hele leuke 
tijd. De receptie in Leende, maar ook de recepties 
waar we met de discobus heen gingen waren heel 
gezellig.  Het Tonpraoten waar we zelf ook aan 
meededen met iMusicall, was erg leuk. 

En dan natuurlijk de Carnaval, van het ophalen 
van Prins Marc en Prinses Marieke tot en met het 
verbranden van de pop, ik heb heel erg genoten. 
Het was heel gezellig met de hele Raad van Elf, 
Adjudant Britt en Prinses Lynn. Ik wil de Lindse 
Blaos bedanken voor de leuke tijd en vooral Prins 

Marc en Prinses Marieke.

Daarnaast wil ik uiteraard alle vaders en moeders 
van iMusicall bedanken; zonder hen was het niet 
mogelijk geweest. En vooral Iris! 

Mijn leus was:  Carnaval in Lind is een sprookje voor 
ieder kind! 

Maar nu komt er aan ons sprookje een einde en 
wens ik de volgende jeugdprins, jeugdprinses en 
adjudant met hun Raad van Elf een onvergetelijk 
carnavalsseizoen.

Groetjes,
ex-Jeugdprins Maks

Het afgelopen jaar heeft iMusicall samen met KNAL het jeugdcarnaval mogen 
organiseren. Ik heb dit als superleuk ervaren en ben blij en trots dat we dit 
mochten doen.

Ik weet nog dat Robyn me belde om te vragen of wij het aandurfden om het 
allemaal te gaan organiseren. Wij? Er was geen wij. Ik ben maar in mijn eentje 
en heb dertig super enthousiaste jonge talenten onder mijn hoede, maar gaat 
dat wel? We hadden duidelijk hulp nodig…

Die hulp kregen we. Van alle ouders, KNAL en de Lindse Blaos. Zonder hen 
was het allemaal niet gelukt en het is naar mijn idee een fantastische carnaval 
geworden. Een ervaring die ik niet had willen missen. Onvergetelijk voor 
iedereen!

Bij dezen wil ik nogmaals, voor de laatste keer, iedereen bedanken die me het 
afgelopen carnavalsjaar geholpen heeft. En de jeugd zelf natuurlijk! Wij dragen 
het stokje over aan de Fanfare. Ik hoop dat zij er net zoveel plezier aan gaan 
beleven als wij. Dat gaat vast en zeker lukken!

Iris, iMusicall

ALLEMAAL BEDANKT...

ER KOMT EEN EIND AAN HET SPROOKJE

ONVERGETELIJK VOOR IEDEREEN

DE JEUGD 
BEDANKT
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TONPRAOTEN



26



27

“Wat is dat toch moeilijk, wat is dat toch moeilijk”... 
Een groter cliché is er niet bij de redactie van deze 
krant. Elk jaar als we de krant hebben uitgebracht 
gaat het weer over hetzelfde… “Wâ is dè Linds 
toch moeilijk!”

En misschien klopt dat ook wel, want hoewel ik 
een geboren en getogen (trotse) Leendenaar ben, 
ben ik niet opgevoed met het Linds dialect en zijn 
voor mij ook niet alle uitspraken even duidelijk. Ik 
ben dus een echte ‘Lindse’ en hoewel ik mijn best 
doe, maar tevens ook weer niet voor gek wil staan 
(bij de echt dialect sprekende dorpsbewoners), 
ben ik (tot mijn spijt) het Linds niet echt machtig. 

Is dat Linds nou echt zo moeilijk? Nou soms wel, 
want is het nou “un vuggelke”, “un vug-geilke” of 
“un geil vuggelke”? En klopt het dat iemand die is 
‘angeteld’ niet meer ‘ongesteld’ is maar wel bijna 
is ‘uitgeteld’? En dan nog niet te spreken over 
bomen… Want één zo’n ding is ‘un boom’, 2 van 
die dingen zijn 2 ‘beujm’ en een kleine uitvoering 
is ‘un bömke’. Maar ‘un bömke katten’ is dan toch 
echt weer een Linds kaartspel en geen kleine 
boom vol met van die mauwbeesten… 

‘Mienekes maoken’ “Dat weet ik wel wat dat is!” 
Dacht ik nog met mijn vulgaire gedachten en 
het hele woord al voor mij zelf gevisualiseerd te 
hebben… Maar nee hoor, het heeft niets te maken 
met seks of met dochters maken. Als ze dat zeggen 
ben je gewoon een aansteller! Dat wist ik dus ook 
weer. Bij ‘potkaaren’ durfde ik al niet meer te raden 
wat dat was, maar dit bleek ‘primitief bezig te zijn’ 
te betekenen. Nu komt dat op zich wel weer erg 
dicht in de buurt van mijn eigen seksleven, maar 
goed, dat even terzijde...
En dan deze: ‘unnen táás tasse’... En wat denk 
je..? Weet je het al..? Precies ja… je weet het ook 
niet! Nee, het is dus geen grote plastic tas met 

plastic tassen erin die iedereen wel ergens in 
de schuur of kelder heeft staan, nee het is een 
stapel kopjes. Mooi dat Linds, maar soms toch o 
zo moeilijk. 

En als ik nou met mijn ‘pieleke’ speel ben ik dan 
een vies mannetje of juist een dierenvriend? Een 
spraakverwarring overkomt je vlugger dan je 
denkt, dat zie je wel weer. Nu is me dat ook ooit 
overkomen met een Vlaamse vriendin. Ze vroeg 
of ik samen met haar wilde poepen in haar bed, 
hoewel ik het een rare fetisj vond, was ik alvast 
begonnen terwijl zij zich even wilde omkleden (ik 
vond dat omkleden ook wat overdreven, maar 
goed dat nam ik op de koop toe). Helaas kwam 
ik er te laat achter dat poepen toch echt vrijen 
betekend in het Vlaams (en ja, dat is echt waar...*)  
Zoals ik al zei, een spraakverwarring overkomt je 
sneller dan je denkt. 

Nu we dit onderwerp toch behandelen, doen we 
ook maar meteen de volgende; ‘stront wie hittoe 
gescheejte? Of terwijl; ‘Wat ben je toch verwaand’. 
En als je vriendin nog steeds ‘unnen dikke stèrt’ 
heeft blijf je er beter maar uit de buurt, want dan 
zal ze nog wel boos zijn omdat je gisteravond weer 
naar huis bent ‘gekroowpe’ na het stappen.

Weet je ook nog dat er ooit zo’n Linds Dictee 
is geweest, mede mogelijk gemaakt door Jan 
Wienei? Nu heb ik gevragen aan Jan of ik hier 
wat zinnen uit mocht gebruiken, ik zal er eens 
ééntje doen; “Ja, dè upstao waar veur Pere un hil 
begenkenis. Veurdettie z’n boks ân z’n kont hâ, 
zunnen hempdslip in z’n boks gedaeuwt en zun 
gallege vaastgekneupt hâ, waar der zôveul tied 
henne gegao dè unne gewone mens z’n eijge wal 
drie kirrege hâ kanne umtrekke. Kortom, “Ja, dat 
opstaan was voor Peer een heel gedoe. Voordat 
hij zijn broek aan had, zijn slippen van zijn hemd 

in zijn broek had gestopt en zijn bretels had vast 
geknoopt, was er zoveel tijd voorbij gegaan dat 
een normale man zich wel drie keer had kunnen 
omkleden”. Mooi toch zo’n dialect!

Nu ik hier een ‘vrèlleke’ aan het verhaal wil maken, 
wil ik wel even aangeven dat ik geen ‘wringezel’ 
wil zijn, want het zal wel erg ‘strant’ zijn als ik nu ga 
zeggen dat ons Lindse dialect veel te moeilijk is en 
we daarom de Linde teksten maar moeten weren 
uit deze krant. Wat ik ‘fellik’ wil zeggen is dat onze 
Linds taal zeker ‘gewarrig’ is, maar meteen vind ik 
het ook wel weer erg ‘gif’ zo’n eigen taal en maakt 
het me ook erg ‘gröts’! Helaas is er nog maar een 
‘heffelke’ schrijvers wat dit dialect kan ‘schreejve’ 
en ik ‘heujp’ dan ook dat we de taal wel machtig 
blijven en we over tien jaar nog steeds echte 
Lindse teksten in onze Blaospieper hebben staan! 
We horen het daarom graag als je het dialect 
machtig bent en tekstschrijver wilt worden!

Een redactielid.

 
* Het werkwoord poepen in de Vlaamse betekenis dateert van omstreeks 1620 en komt van poppen - jawel, met poppen spelen. De betekenis is vervolgens verschoven naar strelen en tenslotte naar zijn huidige betekenis in België.

Dè Linds toch…

Vorig jaar werd op dolle dinsdag het eerste katerontbijt georganiseerd. Door 

onze koks is hard gewerkt om alle spek en eieren op tijd op de borden van 

de vele Blaozers en Blaozerinnen te serveren die naar ons Blaospaleis waren 

gekomen. Deze goede bodem zorgde voor een geslaagd Dweile onder dun 

Tôrre. Aan dit succes zullen we dit jaar een vervolg geven. 

Natuurlijk zal ook de Dweil van Lind weer uitgereikt worden aan diegene die 

op positieve manier zijn of haar bijdrage levert aan de laatste carnavalsdag. 

Iedereen kan weer meedoen aan onze weergaloze spellen tijdens de 

kroegentocht en ook dit jaar zullen er weer enkele veranderingen plaatsvinden 

om de carnaval tot een fantastisch einde te brengen. 

Wij zien jullie graag weer tijdens Dweile onder dun tôrre!

    DWEILE ONDER 
DUN TÔRRE

COMMISSIE dweile onder  
   dun tôrre
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Je kunt er een
boek over 
schrijven

raad van elf:
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Worst-case scenario
Worstenverkoper Frans van Mierlo 
won dit jaar ‘de Dweil van Lind’ 
door zijn opvallende en leuke 
manier van het verkopen van zijn 
broodjes worst tijdens ’Dweile 
onder dun Tôrre’.

Rituele verbranding in 
Leende
Op dinsdag werden om 
middernacht de sleutels van 
Blaosdonk ingenomen door de 
‘nachtburgemeester’ Cis van 
Mierlo, waarna traditiegetrouw de 
popverbranding plaatsvond.

Optocht Leende, 
Complete Chaos
Zowel Leende als de 
Carnavalsvereniging waren 
trots op de hoge kwaliteit van de 
carnavalsoptocht. Nog trotser  
waren zij dat er het afgelopen 
jaar weer een nieuwe jeugdgroep 
meedeed, namelijk ‘C.v. Complete 
Chaos’!

DLB laat senioren in 
de kou staan
Traditiegetrouw werden Willem 

en Drieka weer op het dak van 

het oude gemeentehuis gezet, 

van waaruit zij een prima uitzicht 

hadden op de sleuteloverdracht.

Geen enkelband, maar 
polsband
Tijdens het Linds Bierfist werd het 

gebruik van de polsbandjes i.v.m. 

het alcoholbeleid goed opgepakt 

door de bezoekers.
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Bakband ontvangt 
hoog bezoek
Tijdens de goed bezochte, 45e 
serie van de Tonpraotaovonden 
in Blaospaleis de Meent, verruilt 
Prinses Marieke tijdelijk haar troon 
voor haar vertrouwde plaatsje in 
de Bakband.

Sprookjes bestaan!
iMusicall nam tijdens het 
jeugdprinsenbal iedereen mee 
naar de wereld van sprookjes 
en magie en zorgde voor een 
prachtige opkomst van het nieuwe 
Jeugdprinsenpaar met hun gevolg.

Sfeer op ‘camping 
Lind’ prima!
Hoewel er wat minder 
overnachtende personen waren 
voor de kaartverkoop van het 
Tonpraoten, was de sfeer goed en 
erg gezellig. Ook dit jaar werden de 
kaartjes goed verkocht en nog voor 
de laatste Tonpraotaovond waren 
alle voorstellingen uitverkocht.

Een glimlach voor het Prinsenpaar
Prins Marc en Prinses Marieke bezochten dorpsbewoners die langdurig ziek waren en de 90-plussers. Dit wordt vaak  gewaardeerd met een glimlach en mooie woorden, ondanks de soms minder mooie omstandigheden.

Op 3 januari opnieuw 
vuurwerk in Lind
Na de nieuwjaarsontmoeting op 1 

januari waar nog werd nagenoten 

van het vuurwerk van de nacht 

daarvoor, was er op 3 januari 

weer het nodige vuurwerk tijdens 

de opkomst van het nieuwe 

Prinsenpaar.

Verjaardag Vorst Jan 
goed bezocht
De goed bezochte jaarvergadering 
viel samen met de verjaardag  van 
Vorst Jan. Er werd goed vergaderd 
en geproost op zijn verjaardag.

Iedereen vrijwillig in 
de Scheuter
C.v. de Lindse Blaos organiseerde 
voor alle vrijwilligers, die carnaval 
2014-2015 tot een succes 
gemaakt hadden,  een groot 
medewerkersfeest bij Restaurant-
Brasserie de Scheuter. 

Katerontbijt niet voor 
de poes
Voor het eerst tijdens 

Carnvalsdinsdag werd er een 

katerontbijt georganiseerd voor 

iedereen die zin had in een lekker 

en stevig Carnavalsontbijt. Hoewel 

het ons ‘niet voor de poes leek’ om

iedereen op tijd uit bed te krijgen 

was de opkomst erg hoog!  

Jongeren zat tijdens 
de tienerdisco!
Voor het eerst werd er een 
tienderdisco georganiseerd in de 
vergaderzaal van Blaospaleis de 
Meent. Samen met hulp van ‘C.v. 
Hatseflats’ werd er een mooie 
discoavond van gemaakt waar zat 
jongeren op af kwamen.

Invaller gevonden 
voor de Prins
‘C.v. Meej z’n Allen’ won de mooie 
jeugdoptocht in de categorie 
‘groepen’ met hun leus: “Als de 
Prins gaat Carnavallen moeten wij 
invallen”

Vader en zoon zijn in 
Orde
Jac Hulsen en zijn zoon Hans 

Hulsen ontvingen de ‘Orde van 

verdiensten’ en de ‘Orde van het 

Gemene Leve’  voor hetgeen wat 

zij allemaal hebben gedaan voor 

de Carnvalsvereniging, het 

verenigingsleven en het dorp.

Leende krijgt weer 
een bank!
Na de sleuteloverdracht werd de 
Carnaval ludiek geopend met ‘t 
Bènkse in Blaospaleis de Meent.

Het is mis bij RTV 
Horizon
RTV Horizon zorgde ervoor dat 
de Carnavalsmis live beluisterd 
kon worden op de radio. Op 
zondagochtend werd de film van 
de mis vertoond in Hof van Leende.

Hulpdiensten massaal 
bij motorrit
Het Prinsenpaar werd thuis 
opgehaald voor de opening van 
Canaval in Blaosdonk. Zowel de 
Brandweer als MTC d’n Blaospijp 
zorgden, samen met buurtbrigadier 
Jos de Visser, voor een mooie, 
spectaculaire en veilige tocht naar 
de kerk.

DLB verlaat 
Blaosdonk
De gemeentelijk sleuteloverdracht 
vond plaats in ‘t Bessumpaleis.

Vrijdag de 13e, één 
groot feest!
De ‘grote’ en de jeugdraad van 

Elf bezochten samen met beide 

Prinsenparen de basisscholen 

in Leende en in Strijp. Hiermee 

opende de carnaval in Leende en 

Strijp al op vrijdag 13 februari.

Voorzitter stapt op
Peter Liebregts stopte na 23 
jaar (7 jaar als voorzitter) bij de 
commissie Tonpraoten en ontving 
tijdens de laatste Tonpraotaovond 
uit de handen van Prins Marc het 
unieke ‘Tonpraoterke’ als blijk van 
waardering voor zijn inzet.

Brandweer blust vuur 
in Blaospaleis
De collega’s van Brandweer 
Leende bedachten een ludieke 
act en lieten het Prinsenpaar 
tijdens hun receptie een heus vuur 
blussen.

Huub de Kruuk
Huub Wouters won de Kruuk van 
Lind, omdat hij één van de drie 
personen was die de naam van de 
Prins goed geraden hadden.

KRANTENKOPPEN 2015



32



33

Iedereen die kan luisteren, maar vooral kan praten, 
heeft het wel eens over “vroeger”. Herken je het? 
Vroeger had je échte mannen, die 6 dagen per 
week werkten en op zondagen eerst naar de kerk 
gingen en daarna naar de kroeg. Vrouwen deden 
de was, het huishouden, baarden tussendoor een 
kind en gingen ook naar de kerk. 

Tegenwoordig zijn de mannen enkele dagen per 
week uithuizig, lopen hard tijdens het hardlopen 
en mogen af en toe een bezoek(je) brengen 
aan een eetcafé. Vrouwen daarentegen werken 
nog steeds keihard, vooral aan een carrière 
buitenshuis. Regelmatig afwezig, want die 
seminars en congressen zijn er ook niet voor niets 
en zijn al helemaal niet voor mannen opgezet.

Kinderen zijn er, ten opzichte van vroeger, wel 
geweldig op vooruit gegaan. Niks mee knollekes 
rapen, de koeien buiten én weer naar binnen doen. 
Echt niet! Heerlijk achter de tablet, PC, laptop of 
de mobiel. Communiceren of proberen zo veel 
mogelijk punten te scoren met een schietspel. Zo 
mooi voor die mannen.

Zou het mijn hang naar nostalgie zijn? Dat denk 
ik wel eens na een dag van, wederom, gruwelijk 
hard werken. Zo loop of fiets ik nog al eens met 
onze hond en denk dan regelmatig aan de tijd dat 

we nog naar Ommel gingen. Ja, eigenlijk naar de 
mis, maar meestal kwamen we niet veel verder 
dan de laatste kroeg in Asten. Maar je eerde een 
traditie! Je ging naar, of tenminste richting Ommel. 
Oh ja, overal in de wereld waar ik vroeger kwam 
wanneer we vakantie hadden, zoals Eindhoven, 
Antwerpen, Hasselt, Nederweert, de Drunense 
Duinen of Overloon, overal staken we een kaarsje 
op. Ik meende dan dat de overledenen een goed 
woordje voor me deden “daarboven” en mijn 
“zonden” waren er ook mooi mee afgekocht.

In mijn beleving was je naam in een bank of boom 
snijden het ultieme van wat je een prille liefde kon 
noemen. Briefjes naar elkaar schrijven en ik weet 
ook nog dat we ”één, twee, drie, vier, vijf, zes 
zeven, wie moet ik een kusje geven?” speelden. 
Wat een feest, soms.
Ha, zojuist  hoor ik ook waarom er “vroeger” zes 
of zeven weken zomervakantie werd ingepland; 
konden de boerenkinderen mee de oogst 
binnenhalen. Dat was ook een soort van traditie: 
Oogstdankfeest vieren. 

Trouwen, ook al zoiets bijzonders toen. Je 
ontmoette een meidje, vree dan een maandje of 
–tig en hop hop hop in galop naar schoonvaders: 
of je met haar mocht trouwen. Soms werd er een 
koe verkocht (of twee) en de ouwelui betaalden 

dan de bruiloft. Nu wordt er tussen neus en 
lippen een geregistreerd partnerschap of een 
samenlevingscontract afgesloten. Een stuk 
makkelijker wanneer zij op jou is uitgekeken 
trouwens.

Het hoogtepunt (!) van nostalgie is wel de wijze 
waarop met seks werd omgegaan.  Há seks, 
man man man. Je kreeg al bultjes wanneer je er 
alleen nog maar aan dacht. Zo mooi, zo ver weg, 
oogverblindend, spannend, sprookjesachtig. 
Geen borstvergrotingen, correcties, botox, 
rimpelstraktreksessies. Alles was puur natuur. 
Dat bedoel ik nou, traditioneel.

Enfin, nu ik dit stuk proza nog eens teruglees 
denk ik toch eerder aan de toekomst:  eerst 
maar eens honderd zien te worden. Met een 
biertje op zijn tijd, een sigaar of sigaretje en 
geen geneuzel over vetten, vezels, cholesterol 
of voedingssupplementen. Gewoon, traditioneel 
de kop in het zand en verder ademen, volgens 
traditie.

D’n Aauwe     

TRADITIE

Wij dagen je uit!
Ben jij in 2017 (!) beschikbaar op 21 en 22 januari, 28 en 
29 januari en 3 en 4 februari en vind jij het leuk om solo, 
of als duo, trio, kwartet, kwintet, sextet, septet, octet, 
nonet, dectet of als groep op het podium te staan tijdens 
de tonpraotersaovonden? Meld je dan aan bij een van 
ons!

Ik hoor jullie al denken: ‘Hoe gaat dat dan in zijn werk? 
De tonpraotcommissie vraagt toch of je mee wil doen?’ 
Niets is minder waar. Als commissie zijn we breed 
georiënteerd, maar in Blaosdonk loopt genoeg talent 
rond, waar we langs af kijken, zogezegd.

Dus heb je humor, kun je goed zingen of heb je andere 
kwaliteiten waar het publiek van kan mee genieten, laat 
het ons dan weten. En nee, het is niet zo dat wij voor jou 
een buut schrijven, liedjes componeren of een sketch 
bedenken. Wel zijn wij in staat om je hierbij te helpen 
en/of te adviseren. We hebben een groep ervaren (oud) 
artiesten achter de hand. 
‘Wat is grappig?’ hoor ik jullie denken. Dat is moeilijk 
om precies aan te geven. Wat nooit grappig is, is 
misschien makkelijk aan te geven: Een heetgebakerde 
kok in een vliegtuig een luchtkoker noemen, is nooit 
grappig. Een overvolle tas een obesitas noemen, is ook 
nooit grappig. 

‘Wat dan wel?’ zal de volgende vraag zijn. 
Bedenk een verhaal over dingen die dagelijks gebeuren 
met liefst een actualiteit erin verwerkt. Zorg voor een 
leuke opkomst. Wees nooit kwetsend naar personen of 
groepen en bedenk dat de clou in de laatste zin moet 
zitten.

‘Moet ik veel oefenen?’ is een logische vraag. Onze 
tonpraotersaovenden zijn geen afspiegeling van het 
grote Cirque du Soleil, maar het is ook geen Open 
Podium. Dus ja, je moet wel oefenen. Een tip hierbij is: 
houd het optreden leuk en eenvoudig. Het hoeft niet 
perfect te zijn om prachtig te zijn!
Bedenk wel dat een optreden tijdens onze 
tonpraotersaovenden niet automatisch een lift is naar 
succes. Je zult net als ieder ander gewoon de trap 
moeten nemen. 

Hebben wij je enthousiast gemaakt en durf je de 
uitdaging aan te gaan? Bedenk een leuk optreden 
en neem contact op met ons via Facebook, Youtube, 
LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram, Snapchat, 
Google+ en/of Pinterest, of stuur een email naar 
tonpraoten@delindseblaos.nl. 

Wie “ons” zijn, dat zie je hieronder:
Bjorn van Lieshout (vz), Ger Geurts (secr), Debby Kluitmans 
(reg), Franka Couwenberg, André Dommels, William Pompen, 
Jan-Willem Reiling, Marlies Jansen, Anita van Dooren en 
Bram Baudoin. 

COMMISSIE TONpraoten
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OPENING 
CARNAVAL
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deel 1
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UIT DE OPTOCHT 2015

Een paar weken voor de Carnaval begint het weer te 
kriebelen en overleggen we met elkaar of we dit jaar 
weer mee zullen doen met de Carnavalsoptocht. Het 
meedoen is meestal afhankelijk van het idee dat we 
bedenken. Een goed idee moet humor bevatten en het 
mag niet al te veel tijd kosten in de voorbereiding, want 
we bedenken ons idee meestal pas één week voor 
Carnaval. 

Het meeste werk is het verzamelen van gepaste 
kleding en het schilderen van een tekstbordje. Nog 
even inschrijven en het nummer afhalen en klaar is 
Kees. Hoe we ons spel uitbeelden bedenken we wel in 
het begin van de optocht. Niet al te ingewikkeld doen 
want dat hoort niet bij Carnaval. 

Rond de klok van één zijn we op de startplaats en kunnen 
we nog mooi even kijken wat er allemaal meedoet met 
de optocht. Om ongeveer twee uur start de optocht in 
Oostrik en direct bij ’t Brouwershuis staat er meestal al 
veel publiek langs de kant, hier proberen we de lachers 

op onze hand te krijgen door  het opvoeren van een 
leuk spel. Als het begin goed verloopt hebben we een 
schitterende optocht; niet alleen voor het publiek maar 
zeker ook voor onszelf. Met een beetje geluk krijgen we 
onderweg één borreltje en voor we er erg in hebben, 
zijn we alweer bij Café Roothans; het einde van de 
optocht. Daar is het tijd voor het pakken van een pilsje 
op de goede afloop en natuurlijk kaarten we nog wat na 
met andere deelnemers. Om 20:00 uur is het tijd om 
naar De Meent te gaan voor de prijsuitreiking. De prijs 
bestaat uit een envelop die we overhandigd krijgen van 
de Prins en Prinses. 

Na het openmaken hiervan kunnen we de bloemetjes 
nog eens goed buiten gaan zetten, want we krijgen 
maar liefst €5,- aan prijzengeld! Het maakt uiteindelijk 
niets uit, want als het goed is hebben we een mooie 
dag achter de rug en kan de rest van de Carnaval niet 
meer stuk.     

Alaaf, twee deelnemers.

Iedereen in Lind wit netuurlek wal wâ BORL is. Mèr vur diegene 

die nog tweejfele; we zin un muziekclubke dè in 1990 meej de 

carnaval bij Marietjes is upgericht en bestan inmiddels al meer 

dan 25 jaor. Hoe we ân die naom kumme? Nou wij waauwe de 

mensen alvast waarschuwen dè ze up tied ôrdupkes in moese 

doe, want BORL steej vur Blaoze Ontwricht Rust in Lind. Dus ge 

bènt gewaarschuwd.

Âs ge wilt blaoze, dan moete netuurlek ôk oefene. Dè doen we 

dan ôk traauw èlleke woensdig  in de graas bij Siem en Nel ân de 

Broekerstraot. Veural  in de derde hèlleft zit de stemming der pas 

goe in, want dan gi de koelkast eujpe en kumme de wèkelijkse 

stèrreke verhaole los, ângeveuld meej de noddige goei bakke. 

Naauw moet ik nie vergète ôs gasthuus èfkes te benoeme, war 

we al 25 jaor onderdak hebbe en warbeij Nel al dien tied heej 

gezurregd vur ‘n lekker bèkske koffie meej un kuukske in de 

pauze. Unnen dikke knuffel heej ze wal verdiend. 

Gedurende al die jarre hebbe we de carnavalsvereniging meej 

muziek ondersteujnd up de recepsies in de eujmliggende durrepe, 

um ut Lindse carnavalsgevuul eujt te draoge. 
Dè deeje we netuurlek ôk meej dolle dinsdag in ôs eijge 

durrepke. Naauw moet ik zegge dè ut ântal ânlegpunte wal flink 

is aafgenomme. We moete de zaak wal vochtig haauwe, want 

zonder drank ginne klank. Gelukkig kenne we de lâtste jarre ôk 

‘n beroep doe up de jongste ginneratie muzikante en dè is wal hil 

plezierig âs ge meej un grote groep up kaant treeje, veural meej 

carnaval.

De lâtste’n tied hedde ôs ôk kanne zie, âs ge teminste het 

upgelet, bij d’n grote uptocht dur Blaosdonk. Dun urste 

keer haan we un bruur van de bekènde stadsprediker  

Arnold Kox kanne strikke. In teejgenstelling tot 
Arnold verkondigde ozze Siem, gezeejte in zunne 
scootmobiel de “Liefde vur Muziek”, en wist 
daorbeij heel wâ Lindse zieltjes vur zich te winne. 
Inne keer hâ de stichting carnavalsuptocht ôs per 
ongeluk,  ingedild âs un groot beujtelands (Bels) 
muziekgezelschap, mar dè was toch iets te veul eer 
vur ôs clubke. 
 
Dur de jaore henne hebbe we meej verschillende 

onderwèrpe in d’n uptocht meejgedao. 2009; d’n 

Durrepsprediker, 2010; Kum van de dak af, 2011; Schatje mag 

ik oew foto, 2012; In de leer bij Borl, 2014; Muzi”kaal” en in 2015, 

in ôs jubileumjaor makte we dur ‘n fistelek Braziliaans fisje van, 

meej unne “Samba de Janeiro”.  Borl besteej, zô âs gezeejd, al 

meer âs 25 jaor en is nog springlèvend, dur ne goeie Lindse sfeer. 

En naauw ik der toch eujver beejzig ben, âs ge zin het um meej 

te doe: der is zikker nog plats vur mense meej ‘n trompetje of iets 

van dien aord. Belt mèrres up âs ge wâ meer wilt weejte.

Ne BORL muzikant 

In het najaar van 2012 besloten we met 17 kinderen 
uit groep 7 om mee te doen met de Jeugdoptocht in 
2013. C.v. De Hutseprutsers was geboren. Omdat er 
een “echte wagen” gebouwd moest worden werden 
de nodige materialen vergaard en het bouwen kon 
beginnen. We mochten bouwen in de schuur van de 
familie Van De Laar aan de Oude Dijk. Beide jaren 
werden bekroond met een eerste prijs.

We hadden de smaak te pakken en besloten, omdat 
we inmiddels op de middelbare school zaten, om 
mee te doen aan de Grote Optocht in 2015. Natuurlijk 
kwam daar het één en ander bij kijken: we richtten 

een officiële vereniging op, sloten een verzekering 
af en uiteraard werden er sponsoren gezocht. De 
naam werd gewijzigd in C.v. Complete Chaos en we 
verhuisden naar de loods van de familie van de Broek 
aan de Langstraat, waar vanaf november gebouwd 
werd. Inmiddels zijn we een groep van 22 kinderen uit 
Lind/Streejp en het Osserijk. Met ons bestuur van 8 
kinderen nemen we beslissingen en verdelen we de 
taken. 

Vorig jaar bouwden we een wagen van hout met 
een dak wat open en dicht ging: “we blaozen ut 
dak eraf”. Hiermee hebben we meegedaan aan de 

Lindse Optocht, maar ook in Maarheeze en Sterksel.
Wat hebben we veel geleerd de afgelopen jaren; 
samenwerken, onderhandelen, binnen het budget 
blijven, maar vooral met veel plezier samen iets 
neerzetten waar we trots op kunnen zijn.
Inmiddels zijn we bezig aan de wagen waarmee we 
meedoen aan de komende optocht en weer gaan we 
een stapje verder. Een lascursus werd gevolgd en 
hierdoor kunnen we nu met ijzer bouwen.
Benieuwd? Kom kijken naar de Grote Optocht 2016 in 
Blaosdonk.

25 JAOR BORL

INDIVIDUEEL

COMPLETE CHAOS
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Optochten? Verstoring van de openbare orde, kunnen 
we beter zeggen. Aanzet tot openbaar dronkenschap en 
misbruik van de openbare weg. Mensen die de rest van het 
jaar niets te zeggen hebben komen nu met een “ludieke” act 
om zo hun opgekropte ontevredenheid tentoon te spreiden. 
Tjonge jonge wat zijn ze weer trots als ze verkleed als 
malloten, onherkenbaar door schmink of maskers andere 
mensen voor de gek kunnen houden. 

Klauwen vol met gemeenschapsgeld en trouwe donaties 
gaan op aan kippengaas, papier maché, hout en verf. 
Kleding wordt gemaakt, accessoires worden gekocht en 
gedurende een aantal maanden wordt, tijdens het drinken, 
een rollend chassis omgetoverd naar iets wat zich een paar 
dagen over hobbelende wegen moet kunnen verplaatsen. 
Tijdens de optocht staan er  een hoop van buiten verkleumde, 
maar van binnen door alcohol verwarmde lichamen half 
geïnteresseerd naar een altijd in dezelfde primaire kleuren 
zich langzaam verplaatsende club van randdebielen te 
gapen. 

Als ze dan klaar zijn met de optocht schoppen ze de 
kroost met een zak munten één of andere zaal in en gaan 
de vrome papa’s en mama’s zich, het liefst in een andere 
kroeg, overgeven aan de sociale contacten, geneugten en 
versnaperingen aldaar. 

Het uiteindelijk gevolg is een benevelde blik, een wat 
onevenwichtige verplaatsingstechniek en vertraagde hand-
oogcoördinatie. Ook leidt dit tot een vrije interpretatie van 
de geloftes die wel of niet met kerkelijke ondersteuning in 
het verleden hebben plaatsgevonden. Met als gevolg dat 
mensen gaan denken dat ze, ondanks hun kwijlende kop 
met getoupeerde haren en verkleed als vrouw, de vangst 
van de dag zijn. 

Gelukkig woon ik in het mooiste dorp van het noordelijk 
halfrond, namelijk: Leende. Hier is de carnaval puur en een 
groot feest. Zowel klein als groot vermaakt zich prima en ik 
zou ik het niet willen missen. Veel plezier allemaal weer.

Met vriendelijke groet,
 Leoke

Carnaval...

Blaozers en Blaozerinnekes, ieder jaor vur ut fist los geej, gan we nao de 
eujpeningsmis meej zun alle nar ut bordes vur de sleujtel eujverdraacht.

Ôk  word dan de vlag geheejse en âs dè allemal aachter de rug is, loope we 
samme nar ôs Blaospaleis de Meent vur ut tradisioneele Bènkske. Al vanaaf 
1998 wordt ut Bènkske gebruukt um ut aafgeloope jaor nog us te evaluweere.
Dè gebeurt dur drie verschillende Lindse mense die dur gin moeite meej hebbe 
um up de bank te zitte, âs ut mar nie thuus is.

Un Linds kwartierke, luustere nar aauw nèjs in un ludiek jèske is volleges mij 
gin straf, toch wordt ut ieder jaor un grotter prebleem um de zaol stil te haauwe 
en dè heej netuurluk ôk te maoke durdè ut ieder jaor drukker wordt.
Ik heb ôk nog un minder goej meejdedilling n.l. dè tweej van ozze bankzitters 
ut veld hebbe moete ruume.

Anja van Hulten-de Groof en Johan van Asten waare nog nie dur gezeejte, mèr 
toch moese ze van ut Bènkske aaf.

Naomes de Lindse Blaos bedankt vur de aafgeloope drie jaor!
Johan Bax blie nog un jaor zitte en dur wie hij wordt ondersteujnd dè gan we 
nog nie verrôje, dèrvur zalde toch echt moete kumme luustere nar ut Bènkske 
up zatterig 6 februari.

En dan witte up ut lèèst van dun aovend ôk meej wie de Orde van Verdienste 
en van ut Gemene Leve heej magge kreejge.

Naauw al nèjschierig? Kum dan zikker de 6e februari nao de mis en ut bordes 
nar ôs Blaospaleis!!!

UT BÈNKSKE 
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JEUGDOPTOCHT
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De wereld van ons dierbaar Lind is kleurrijker 

geworden in het begin van de jaren zestig, 

al waren de foto’s nog zwart-wit en weinig 

kleurrijk. De Lindse Blaos is gestart met 

carnaval in Lind. Inmiddels ben ik zelf de 

oudere man, die nooit gesnapt heeft dat het 

carnaval in Lind niet ouder is dan ik zelf ben. In 

mijn hoofd kan ik me geen Leende herinneren 

zonder carnaval. Waarschijnlijk zijn die eerste 

jaren van mijn herinnering aan mij voorbij 

gegaan aan andere gebeurtenissen, of er zijn 

geen momenten geweest die het waard waren 

om te herinneren. 

Lindse Blaos en Obelisk
Het begon bij het oprichten van de Obelisk, 

Nico van Hoof en mijn vader Wim Engelen, 

dachten in dezelfde periode na over het 

opzetten van een speeltuin voor de jeugd van 

het dorp. Dat weet ik nog wel, want er was nu 

eenmaal voor de jeugd in de begin jaren zestig 

weinig mogelijkheden om kinderen buiten te 

laten spelen. De wereld draaide in die tijd om 

werken en nog meer werken. Er was nauwelijks 

tijd om veel tijd te stoppen in het opvoeden van 

kinderen. 

Financieel was het succes van Nederland 

te danken aan die periode dat onze ouders 

hun beter-dan-de-best deden een ideale 

toekomst voor hun kinderen te maken. Mijn 

ouders hadden zes kinderen, want de kerk 

stimuleerde het aantal kinderen. Hoe meer 

kinderen, hoe meer gelovigen en de daarmee 

verbonden inkomsten. Grote gezinnen was 

echt geen opvallende ontwikkeling. Er waren 

veel grotere gezinnen dan wij. Voor veel ouders 

ging deze periode van ontwikkeling erg snel, 

welvaart groeide, werkdruk ook. Wilden ze hun 

werkdruk wat ontlasten, moesten er activiteiten 

worden opgezet om de jeugd bezig te houden. 

Want kinderen moeten het beter hebben dan 

de ouders die veelal de tweede wereldoorlog 

nog op hun netvlies hadden staan. 

Met die gedachte werden de eerste stenen 

gelegd voor de oprichting van Buurtvereniging 

‘De Obelisk’. Een terrein om de speeltuin 

in te richten was niet moeilijk te vinden. Dat 

gebeurde aan het ‘Zwarte pad’, achter Van 

de Plas waar officieel ook de ingang was. Het 

terrein was ook veel groter dan dat het nu 

is. Met veel enthousiasme en inzet van veel 

vrijwilligers is toen een speeltuin gerealiseerd. 

Met die speeltuin groeide een buurtvereniging 

met diverse extra activiteiten. Optochten, 

kindercarnaval bij het Brouwershuis, eieren 

zoeken met Pasen, kienen en ga zo maar door. 

Dat sociaal verbinden van mensen heeft het 

leven in het dorp kleur gebracht, de sfeer en 

gemoedelijkheid extra impulsen gegeven. 

Daar komt het effe een bèkske leut bij de buren 

achterom halen vandaan. 

Simon Laak te slim voor kinderen
De foto waarop een grote groep mensen van 

de Obelisk staat, was nog somber van kleur, 

maar de realiteit zag je wel al in de ogen van 

alle deelnemers. Bij het vinden van deze foto, 

kwam ik een schoolopdracht van me tegen. 

Daar stonden alle ondernemers van Leende 

op, met een plattegrond. Ik heb dat later moeten 

maken tijdens een opdracht over marketing. 

Een mooie herinnering komt terug waarmee 

ik wil afsluiten: Simon Laak en zijn vrouw, die 

een klein winkeltje hadden aan de Dorpstraat, 

tussen het kruidenier-textielhuis van Willie van 

Hoof en de alles verkopende winkel van Jan 

Beliën. Simon was behoorlijk op leeftijd, toen 

wij jong waren. Zo oud dat zowel hij als zijn 

vrouw niet meer zo snel waren. Zo langzaam, 

dat een paar schoffies de hele zaak konden 

leeghalen voordat ze in de zaak waren. Nu is 

mij verteld, dat zij dat heel goed wisten. Als er 

kinderen in de winkel kwamen om wat lekkers 

weg te halen, pakten ze altijd de snoepjes die 

op de toonbank lagen. Nooit geweten, dat ze 

de snoepjes bewust daar neer hadden gelegd. 

Maar logisch is het wel. Ze konden zelfs sneller 

in de winkel zijn dan men dacht, maar de lol 

die zij hadden, was voor de kinderen de schrik 

betrapt te worden.

VAN ZWART-WIT, NAAR EEN KLEURRIJK LIND
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DWEILE ONDER
DUN TÔRRE
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Wagens
1 C.v. de Lolmakers  Huisje boompje feestje
2 C.g. de Smeerkezen  Un wild menu!
3 C.v. op z’n Kantje  Vi(e)r us carnaval
4 C.v. Nie te Houwe  ‘t is mis
5 C.v. Witte Wel   Opvoeren
6 C.v. Complete Chaos  Wij blazen het dak eraf
7 Nevercomebacktours  Wij komen als winnaar uit de bus
 
Grote Groepen
1 Buurtschap Strijp  We werreke ôs in de neste
2 Buurtschap Oostrik  Leven in de brouwerij
3 Buurtschap Obelisk  Obelisk doet selfies
4 C.v. Hatseflats   Dit jaar met carnaval doen wij bankzaken
5 Ouders Jeugdraad van 11 Carnaval in Lind is een sprookje voor ieder kind!
6 BORL    BORL 25 jaar
 
Kleine Groepen
1 Bakker’s Bende   Vriendengroep Prinsenpaar
2 Circus Blaostumup  Buurtschap Klein Kerk
 
Individuelen
1 Gezetjes   Wij staan in de krant
2 Peer en Jan   Ozze motorriek is nie goe
3 Willem en Drieka  Wij gân stillekes aachtereujt
4 De Lindse uitsmijters  Dizze uptocht heej unne uitsmijter nôdig
5 Alles komt goed   HSL Net-Niet
6 Prins Marc 1 en 
 Prinses Marieke   Uvver 3 daog valle we in un groot gat
7 NVT    De raad van 11 an’t bijverdiene
 
Publieksprijs    C.v. de Lolmakers
Beste speler    Hans Thijssen als Michael van Gerwen
Aanmoedigingsprijs   C.v. Complete Chaos

Buurtschappen
1 Buurtschap Obelisk  Wij doen ut selluf

2 Buurtschap Strijp  We werreke ôs in de neste

 
Groepen
1 C.v. Meej zijn allen  Als de prins gaat carnavallen moeten wij invallen

2 C.g. de Rauwdouwers  Wij bakken er niks van

3 C.v. de Feestneuzen  Al komt de snoep uit ons oor, de snoepkontjes 

     gaan gewoon door

4 De Blije Bijtjes   Wij zijn er weer bij

5 C.v. de Carnavalsknallers Gaan met die banaan, de politie komt 

     erachter aan

6 Het Feestteam   Nie alleen meej carnaval zijn wij een stuiterbal

7 Ellis, Ellen, Iris, Demi  Al zijn we jong of oud onze vriendschap 

     blijft van goud

8 C.v. de Neefjes   Brokmoppiloten

9 C.v. Buurman en Buurman Buurman, buurman en buurman

10 Olivia, Mores en Camiel  Olaf en Ko

11 Blaosmuziek   Fanfare voor de lol

 
Individuelen
1 Thijs en Freek   De Lindse pleeboys

2 Luuk en Jack   Het schot

3 Stan Lodewijks   Voor de carnaval met Knal haal ik mijn 

     kanon van stal

4 Mats en Zef   Boef en spidermats

5 Olaf    Kartrekker

6 Floor en Robin   Prinses en piraat

Groep 1 en 2
1 Tijn van Lieshout
2 Sil Jutten
3 Camiel van Balen

Groep 3 en 4
1 Wies Rutten
2 Jens Geerings
3 Joep Rossio

Inschrijven voor de grote 
optocht of de jeugdoptocht doe je 

via de website

www.delindseblaos.nl

Sterkste mens van Blaosdonk
Leeftijdsgroep 18- Jeugdraad van 11
Leeftijdsgroep 18+ C.v. de Mafketels
 
Tour d’n Blaos
Leeftijdsgroep 18- Tom de Win
Leeftijdsgroep 18+ FC Tosti
 
Kratten stapelen
Leeftijdsgroep 18- Wie wat waar
Leeftijdsgroep 18+ Euh Dinges
 
Groepen
1 Poetsbrigade
2 Vrienden van de Prins
3 De Tonpraters

Groep 5 en 6
1 Ward van Hulten
2 Ruud van Kempen
3 Guusje Lepelaars

Groep 7 en 8
1 Jordy Vlassak
2 Tom de Win (na loting)
3 Ivo de Win (na loting)

GROTE OPTOCHT

JEUGDOPTOCHT

STEPPENRACE

INSCHRIJVEN

Dweile onder dun tôrre

UITSLAGEN 2015

EEN GROOT WOORD VAN 

DANK
aan ALLE SPONSOREN 

DIE DE CARNAVAL 
MOGELIJK MAKEN

     
                   
                      NAMENS ALLE DEELNEMERS
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VAN VRUUGER
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10
JAN

09
JAN

05
JAN

Prinsenreceptie

Jeugd
prinsenreceptie

Kaartverkoop
Tonpraoten

15
JAN

1e Tonpraotaovond

16
JAN

2e Tonpraotaovond

22
JAN

3e Tonpraotaovond

23
JAN

4e Tonpraotaovond

29
JAN

5e Tonpraotaovond

30
JAN

04
FEB

6e Tonpraotaovond

Senioren
Tonpraotaovond

07
FEB

08
FEB

09
FEB

05
MRT

20
MEI

21
MEI

22
MEI

Grote optocht

Jeugdcarnaval en
jeugdoptocht
Dweile onder dun
Tôrre
Medewerkersfeest

55-jarig jubileum

55-jarig jubileum

55-jarig jubileum

06
FEB Opening Carnaval

AGENDA 2016 MULTIMEDIA

Heb je leuke ideeën voor in de Carnavalskrant? Ben je goed in leuke 

teksten of grappige verhalen schrijven? Heb je andere creatieve ideeën? 

Meld je dan nu aan voor ‘de tekstschrijvers van d’n Blaospieper’. Je 

ondersteunt daarmee de redactie voor een leuke en creatieve invulling 

van deze krant. Stuur ons een mail: 
teksten@delindseblaos.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, 
achtergrondinformatie en tips voor de nieuwe Prins? Schrijf u dan nu 
in via de website en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!

Carnavalsvereniging De Lindse Blaos bedankt al haar adverteerders! 

Zonder hen is gratis verspreiding onder alle Blaozers en Blaozerinnekes 

onmogelijk! Hopelijk tot volgend jaar! Ook bedanken wij iedereen die 

inbreng heeft gehad in de krant voor dit prachtige eindresultaat.

Draagt u Carnavalsvereniging De Lindse Blaos ook een warm hart 

toe? Word dan lid door €11,- over te maken op:

IBAN NL 91 RABO 0127 4019 03 t.n.v. ‘De Lindse Blaos’ onder 

vermelding van uw naam en adres of stuur een mail naar:

secretariaat@delindseblaos.nl

Bedankt!

De website www.delindseblaos.nl van Carnavalsvereniging De 
Lindse Blaos biedt alle informatie over de Carnavalsdagen. De 
Carnavalsagenda staat overzichtelijk weergegeven. Daarnaast is de 
rijke geschiedenis van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos terug te 
vinden op:
historie.delindseblaos.nl

CREATIEF?

NIEUWSBRIEF

WEBSITE

LID WORDEN

delindseblaos
@de_Lindse_Blaos
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VOOR DE KIDS



58



59

Archief - Nelly van Asten

Heilige Mis - Kim van den Broek

Opbouw Tonpraoten - Ad Kees & Marco van 

Stipdonk
Prinsenbal - Robert Verbeek

Begeleiding Dansgarde - Eefje van Lieshout

Horeca - Wouter Kerkhofs

Receptie - Geertje van Stipdonk

Cabaretavond - Dennis Jansen

Jeugd - Robyn Holland

Opening Carnaval - Jan Bekkers

Techniek - Niels van Lieshout

Dweile onder dun Tôrre - Dennis Jansen

Kaartverkoop - Piet van Mierlo

Optocht - Hans Hulsen

Financiën - Wouter Kerkhofs

Krant - Erwin Geurts

Tonpraoten - Bjorn van Lieshout

Linds Bierfist - Maurice van de Sande

Foto en Film - Hein Gerris

Muziekkapellen - Johan Bax

Website en Social Media - Ronald Tax

55-jarig Jubileum - Jan-Willem Reiling

Erwin Geurts  Mart van der Kruis
Ronald Tax  Frank de Win
Noud van Weert Melvin Claessen
Henk Simkens  Monique Verberne
Peer van Lieshout

Mailadressen
Algemeen secretariaat@delindseblaos.nl
Teksten teksten@delindseblaos.nl
Advertenties advertenties@delindseblaos.nl
Website www.delindseblaos.nl

COMMISSIESTIENER DISCO

COLOFON

HAPPY NEW YEAR! 2016
De redactie van deze Blaospieper wenst iedereen 

een flitsend en gezond 2016!



OPTOCHT
deel 2


