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VOORWOORDEN
Meedoen!

Toen ik er even voor ging zitten om mijn bijdrage voor deze 

Blaospieper te schrijven, gingen mijn gedachten uit naar de 

carnaval van het afgelopen jaar. Wat mij vooral is bijgebleven, 

is de deelname van Gerda en mij aan de befaamde Lindse 

optocht. 

Al jaren viel ons oog op twee dames uit Leende die het 

carnavalsbloed in hart en nieren hebben en er telkens in slaagden om 

een originele bijdrage te leveren aan de optocht. Toen we de dames 

een aantal jaren geleden complimenteerde met hun mooie bijdrage aan de optocht, kwam de 

spontane uitnodiging om het volgende jaar met hen mee te doen. We hebben dat nog een aantal 

jaren weten te omzeilen, maar uiteindelijk waren er werkelijk geen excuses meer te bedenken om 

niet mee te doen.

Slim als ze waren, hadden ze ons voorgehouden dat ze een geweldig idee hadden waar weinig werk 

aan was en wat dus weinig tijd zou kosten. Twee uurtjes meelopen in de optocht, daar was toch nog 

wel tijd voor vrij te maken? Na ons jawoord bleek de praktijk echter weerbarstiger. De eerlijkheid 

gebiedt overigens wel te zeggen dat het erg leuk en gezellig was om een aantal zondagochtenden 

te besteden aan het uitwerken van onze creatie. Vervolgens kon ik in de tussenliggende week 

aan de slag met piepschuim, ijzerdraad en (als je het niet meer weet) ducttape. Gerda kon verder 

met het bedenken van creatieve oplossingen. De dames uit Lind concentreerde zich meer op het 

inkopen en shoppen, daar hadden zij van nature wat meer aanleg voor.

Uiteindelijk stonden we op Carnavalszondag aan de start van die mooie optocht. Het moet ons van 

het hart, het was een geweldige (eenmalige) ervaring. Het mooiste was nog wel dat niemand ons 

herkende. Als kroon op ons werk wonnen we zowaar ook nog de tweede prijs. Zoals u leest, beste 

Blaozers en Blaozerinnekes, kan ik nu uit eigen ervaring zeggen dat het best leuk is om mee te 

doen aan-, of aanwezig te zijn bij één of meerdere carnavalsactiviteiten van de Lindse Blaos. 

Daarnaast mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat Prins Jan-Willem en Prinses  Robyn met de 

Raad van Elf er in 2016 een heel mooi jubileumjaar van hebben gemaakt, waarvoor complimenten. 

Ook dank aan het bestuur van de Lindse Blaos voor het nemen van de verantwoordelijkheid voor 

de organisatorische elementen tijdens de diverse carnavalsactiviteiten. En voor aankomende 

carnaval, beste inwoners van Blaosdonk:  geniet en vooral... doe mee of ben erbij!                  

                                        

Paul Verhoeven, Burgemeester van Heeze-Leende

Hoi Blaozers en Blaozerinnen.

Weer een gewoon carnavalsjaar dit jaar. Na, wat 
ik ervan gezien en gehoord heb, een schitterend 
jubileumfeest weer een “gewoon” jaar. Met gewoon 
bedoelen we een feestelijk en gezellig carnaval 
2017. Met evenveel respect naar elkaar en onze 
omgeving als alle voorgaande jaren, zodat de 
zesde termijn van elf jaren aan het eind kan worden 
beschreven als het goede begin, wat het halve werk 
was.

Namens de politie kan ik alleen maar mijn respect uitspreken over hoe De Lindse 
Blaos carnaval beleeft en laat beleven. Zo laat deze fantastische organisatie 
carnaval steeds weer een feest zijn. Als wijkagent heb ik maar enkele zaken die 
ik onder de aandacht wil brengen om van het feest ook een veilig feest te maken: 

-   Heb respect voor iedereen die carnaval met u viert, maar houdt rekening met mensen 
die dat niet doen.
-   Verantwoordelijk naar en voor elkaar, durf elkaar er op aan te spreken als een ander 
iets doet wat niet door de beugel kan.
-   Alcohol in de man (vrouw), laat de auto, motor, scooter staan en zorg dat u op een 
andere manier veilig thuiskomt.
-   Verdachte situaties, ziet u iets wat volgens u geen zuivere koffie is, (bijvoorbeeld 
mogelijke inbrekers) meld dit dan bij de politie: 0900-8844 of bij spoed 112.

We gaan het weer doen, een heel mooi, gigantisch, gezellig en veilig carnaval gewenst. Ik 
zal daar waar mogelijk mijn bijdrage weer proberen te leveren. Ook zullen veel collega’s 
van mij extra werken. Zij proberen bij te dragen aan uw veiligheid, als u niet thuis bent. 
Daarnaast houden zij toezicht bij de feesten, en hebben zij extra aandacht voor uw 
woning. Geef hen daarom het respect dat zij verdienen.

Jos de Visser, Wijkagent

Hallo Blaozers en Blaozerinnekes,

Een zinderende opwinding borrelt en bruist in 
het bloed van ons Prinsenpaar, onze Raad van 
Elf en een groot gedeelte van Blaosdonk. Met de 

vrolijkste koorts van het jaar raakt in een paar weken 
de hele Lindse bevolking besmet. Er is geen tijd voor 

politiek, economie of sociale verschillen. Als de koorts 
eenmaal toegeslagen heeft, dan is zij onweerstaanbaar, 

onafwendbaar. Carnaval komt eraan.

Nog even en we zitten weer in de carnavalsmis, staan in de straten van Blaosdonk te 
kijken naar de (jeugd)optocht, zijn in de kroeg, in ons Blaospaleis of dweile onder dun 
tôrre. Al weken zijn we bezig met de voorbereiding. Creatieve constructies groeien in 
loodsen, schuren en garages, we verzinnen een spel, we maken carnavalskleding en 
genieten met bewondering van het enthousiasme waarmee dit gebeurt.
 
Nog even en dan zingen we samen hetzelfde lied mee, met een muziekkapel. Dan kijken 
we naar of doen we mee aan de optocht. Lachend, dansend, drinkend, springend. 
Nog even en dan vieren we een paar dagen feest met z’n allen. Dan zijn we vrolijk, is 
iedereen gelijk, in feeststemming, onbezorgd en hebben we samen plezier.

Zou het niet altijd carnaval kunnen zijn?

Jan Bekkers, Vorst

Dag Blaozers en Blaozerinnen,

Het is voor mij een hele eer om in deze kleurrijke en vernieuwende 
Blaospieper een woordje te mogen schrijven. Wat ziet de 
carnavalskrant er prachtig uit met de vele foto’s en herinneringen 
aan vroegere jaren. Een compliment voor diegenen die voor de 
invulling en de lay-out van de krant hebben gezorgd. Met carnaval 

worden belangrijke, menselijke waarden onderstreept en dat is 
goed. Even de zorgen vergeten en genieten met elkaar. Het is een 

tijd van plezier maken, van vrolijk- en opgewekt zijn, van gek doen. 
Carnaval is toch het feest van de verbondenheid, van de verbroedering, 

van de gezelligheid en van het leven even anders bekijken. Die verbondenheid uit zich 
onder andere bij de wagenbouwers, maar ook bij allen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij 
de organisatie van dit dorpsfeest. Overal zijn vrijwilligers bezig, of het nu bij de Tonpraotersavonden 
of bij de organisatie van andere evenementen is: er ontstaat verbondenheid en verbroedering. Je 
mag als vorst én als bestuur trots zijn op deze goed geoliede carnavalsvereniging.

We zijn natuurlijk blij dat de Lindse Blaos vernoemd is naar ons kerkgebouw met zijn appelvormige 
bol op de torenspits. Er bestaat ook een goede band tussen de carnavalsvereniging en de 
geloofsgemeenschap. Daar zijn we blij om. We dragen deze  vereniging een warm hart toe 
en denken met een goed gevoel terug aan hun 55-jarig jubileum, waarvoor op 21 mei 2016 een 
jubileummis in de feesttent werd gevierd. Het waren dagen van muziek en verbondenheid.  Zoals 
in vele andere gemeenten willen we het grote feest van carnaval laten beginnen met een heilige 
mis, in onze prachtige middeleeuwse kerk, onze Lindse Blaos. Alle carnavalsvierders zijn van harte 
welkom in deze viering op zaterdag 25 februari 2017 om 19.30 uur. Het belooft een feest te worden 
van verbondenheid en saamhorigheid, van muziek en teksten, waarbij we Gods zegen willen vragen 
over de komende, dolle dagen. 

Als het feest is afgelopen nodig ik alle carnavalsvierders uit om op Aswoensdag, 1 maart 2017, naar 
de heilige mis van 19.00 uur te komen. We staan dan stil bij de serieuze kant van het leven en laten 
ons tekenen met een askruisje. Het gewone leven gaat dan verder. Zo wens ik allen fijne en gezellige 
carnavalsdagen toe, van klein tot groot, van jong tot oud, van dichtbij tot veraf. Met de nieuwe prins 
in ons midden, met zijn prinses aan zijn zijde, de raad van Elf en het bestuur van de Lindse Blaos én 
ook met de jeugdprins of -prinses en heel de raad van Elf worden het beslist onvergetelijke dagen. 
Alaaf.

W. van Meijl, Pastor
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Peter, beter bekend als Peer(ke) Bax. 55 jaar en 

geboren en getogen Kuulkanter in Lind, in 1989 

getrouwd met Gerrie, geboren en getogen in Oostrik. 

Samen hebben we 2 zonen, Frank van 22 en Willem 

van 20 jaar. 

Bij mij (Peer) is carnaval met de paplepel ingegeven. 

Ons vader en ons moeder waren 15 jaar bij de raad 

van 11. Ons Nel was jaren bij de dansmarietjes en ons 

Toos en Jan waren ook jaren bij de raad van 11.

Ik ben begonnen als tamboer bij de harmonie en daarna 

bij de plekband. Later ook nog bij de hofkapel. Uit deze 

muzikanten is de Petrusbende ontstaan. In 1987 deden 

we voor het eerst mee aan de Tonpraotaovonden. Dit 

beviel zo goed dat we dit 9 jaar vol hebben gehouden, 

o.a. als B.Z.R.(Band Zonder Remmen), Arie Safari en 

Boeren met Worst. Met deze groep gaan we nog elke 

carnavalsmaandag op stap in Lind.

Met de Kuulkant hebben we jaren meegedaan aan de 

optocht. Eerst jaren gebouwd bij Peer van Velthoven 

in de veldschuur en bij Everard van Mensvoort (de 

Peuk). Toen die schuur te klein werd, stelde Piet van 

Mierlo zijn loods beschikbaar.
Wagens bouwen zit ook in de familie. Frank bouwt met 

CV. Goed Gek en Willem met CV. Nie te Houwe. 

Sporten, dat was voetballen bij DOSL. Ik ben als 

8-jarige begonnen in de jeugd en toen ik naar de 

senioren moest ben ik nog 6 jaar actief lid gebleven. 

Daarna kwam de grote transfer naar buurtschap Strijp, 

daar heb ik nog 20 jaar in het 1e gevoetbald.

Toen Frank en Willem gingen voetballen, ben ik weer 

jeugdleider geworden. Nu zij bij de senioren voetballen, 

ben ik leider van het tweede elftal van DOSL.

Gerrie heeft een aantal jaren in de activiteitencommissie 

van DOSL gezeten. Deze commissie heeft in 2004 

mee het jeugdprinsenbal georganiseerd. Prins Harm 

en prinses Iris waren toen het jeugdprinsenpaar van 

2005. 

Als ik met voetbal bezig ben, gaat Gerrie graag naar 

de tennisbaan. Ook met een goed boek op de bank 

komt ze haar tijd wel door. 

Ik werk nu 36 jaar als greenkeeper op golfbaan 

Haviksoord in Lind. Daar doe ik het onderhoud van de 

baan. Gerrie werkt al heel wat jaren bij tandarts Joep 

Loeffen in Lind.

Op 27 oktober ging `s avonds laat de deurbel. Wij 

lagen net in bed. Het was Jan-Willem Reiling, of hij 

even binnen mocht komen. Toen Vorst Jan en Hans er 

ook nog aankwamen, wisten we wel hoe laat het was. 

Weg nachtrust!!! Na lang buurten hebben we maar 

een borrel gepakt en getoost op een goed en gezellig 

carnavalsjaar.

EVEN VOORSTELLEN...
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Op zondag 15 januari 2017 zullen
Onze Dorstlustige Hoogheden

Prins Peer dun Vuufde en Prinses Gerrie

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

PROCLAMATIE

1. Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes samme meej ôs drie daog 
     carnaval viere;
2.  Dè iedereen in Blaosdonk moet kumme keejke nâr de tonpraotersaovonden;
3.  Dè ge oew lachspiere dan vaast wa los kaant maoke, um di jaor ne goeie carnaval 
 te viere;
4.  Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes zatterdigsaoves nâr de eujpeningsmis 
 moete kumme;
5.  Dè alle buurtschappe en vriendegroepe dur vur zurrege dè we wir nen hille schônnen 
 uptocht kreejge;
6.  Dè alle kleijn groepe en individuele bij dieën uptocht zikker van de partij moete zin;
7.  Dè up meujge mandig alle kleijn Blaozers en Blaozerinnekes meej doen ân dun 
 jeugduptocht bijgestao dur de aauwlui;
8.  Dè ut Bultje meej ut Jeugdprinsenpaar dur vur zurregt dè we kanne geniete van ne 
 geweldige Jeugdcarnaval;
9.  Dè dinsdigs meej Dweile onder dun Tôrre iedereen meej doet, of ge nou lopt, fietst, 
 kruupt, blaost, zingt of springt;
10.  Dè de kasteleins er vur moete zurrege dè niemes dòòrst heujft te leije;
11.  Dè alle Blaozers en Bloazerinnekes bij de sleujting up dinsdigaovond trug kanne 
 keejke up un geweldig carnaval 2017.

Wij, Prins Peer dun Vuufde meej de grasie van Prinses Gerrie, ut bestuur en de heul Raod van 
Elf, alle Blaozers en Blaozerinnekes en carnavalvierders van heul Blaosdonk;

Prins Carnaval 2017 en heerser uvver de schônste plâts gedurende de vier sgônste daog van 
ut jaor. 

• Dun trotse Hertog van de Kuulkant;
• Baron van Streejp, Bosheujve tot ân ut Bultje;
• Graof van Ôstrik, de Zeujvenhuus en de Paldiek;
• Grootmister in ut onderhoud van gras en de bossen up de golfbaon;
• Leider van voetbalvereniging D.O.S.L.;
• Beschermheer van alle Blaozers en Blaozerinnekes van kleijn 
 tot groot;

Proclameren de volgende elf artikelen die ge heul goe moet leze en dan ôk onthaauwe, en die 
ge dan ôk nog nao moet kumme:

Meej dees daog gaan 
alle remmen los, 
want we vieren 
carnaval onder De 
Lindse Blaos
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ORDE VAN VERDIENSTEN

Wij, Prins Jan-Willem dun Urste en Prinses Robyn 
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 en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- Nauw betrokken is bij activiteiten in Het Brouwershuis;

- Jarenlang vrijwilliger is geweest van de Brandweer Leende;
- Zich ook enorm heeft ingezet voor de Jeugdbrandweer;

- Zich inzet voor de slagwerkgroep en evenementen van de Koninklijke Fanfare 
Philharmonie;

- Bij deze vereniging niet alleen bestuurslid is, maar ook al jaren de functie van 
tamboer-maître vervult;

- Vrijwilliger, stimulator en motivator is van de Stichting Wereldwijd Toegankelijk die 
ondersteuning biedt in Gambia.

 
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, 6 februari 2016

ORDE VAN HET GEMENE LEVE

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

 

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

 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;

- Lid is van de Tonpraotcommissie;
- Hij zich binnen deze commissie ontfermt over de begeleiding van de tonpraoters;

- Hij meer dan 22 jaar zelf in de ton staat;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;

- Hij de functie van bestuurslid en ceremoniemeester heeft vervuld;
- Deel uitmaakt of deel heeft uitgemaakt van de commissies Dweile onder dun Tôrre, 

Carnavalsmis, Cabaretavond, Openingsbal, Prinsenbal, Receptie en Radio Blaosdonk;
- Grote promotor, tekstschrijver en werver van ’t Bènkske is.

 
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, 6 februari 2016

Orde van het Gemene Leve

2016 -  Nico Maas
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

2016 -  William Pompen
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

Orde van verdiensten

William Pompen

Nico Maas
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Hedde gullie ut neijs ôk al geheurd? Uvver ut centrumplan, un neij winkelcentrum in Lind, die neij blussers van dun Brandweer, de streejke van de neije Prins van Blaosdonk en ut Eeuwfist up Streejp…? Zeg nie dètter in un jaor tied niks gebeurd in Blaosdonk…
“Allemal aauw neijs!”, heur ik oe al denke. Krèk ja. Zô’n aauw neijs dè ge ut nog nie mèr trug kaant lèèze in ne krant, up oewe tillefoon of in wèllek geschiedenisboek dan ôk. En toch herinner ik ut me nog âs dun dag van gistere. Al waar ut vurrig jaor dè ik ut vur ut urst heurde bij ’t Bènkske.

Nee, nie up één van die bènkskes bij die rotonde up de weg nar Valkeswird, up ut kerkhof, in ut Rabopark, in de Staat of bij de winkel up Streejp. Nee, up ut gammelste Bènkske wâ ge in heul Blaosdonk kaant vinde, wâ ut heul jaor aachter slot en grendel wordt bewaord, krèk of dèttie van goud is, en waar ge alleen up mààgt gan zitte âs ge ôk écht wâ te vertelle het. En dan ut liefst ôk nog up z’n Linds…

Witte ut al? ja of nee, mar dè mâkt ôk nie eujt. Ge kumt dan up carnavalszaoterig mar us luustere in ut Blaospaleis. Nao de preejk van de Pastoor in de carnavalsmis en de korte preejk van dun Burger bij de sleujteluvverdracht vur ut aauw gemintehuus bèènde welkom um nar ut gepreejk van de bankzitters te kumme luustere in ut Blaospaleis. Ut is dur nie alleen wèrrem, mar ôk keij gezellig! Ge heujft nie alleen te luustere, want zôwâ heul Blaosdonk is ôk van de partij. De neij Willem en Drika, Wim en Marjan, hebbe al ut neijs uvver Lind en Streejp wâ nie in één of ander krèntje of roddelbleijke heej magge stao wir upgespaord en zalle dè samme meej de neije bankmedewerker up un frisse en freujtigge menier en meej gezond boereverstand wir meej jullie durnimme.

Ze zien jullie gèr up zaoterig 25 februari in ôs Blaospaleis. Kumt dus van oewe eijgeste bank aaf, want âs ge dur bij ôs Bènkske nie bèènt, dan miste zikker wâ!

Un bankzitter in ruste

Wij zijn Frank en Dinan van Gastel, we wonen samen met onze dochters Jony (13) en 

Nine (11) aan de Zevenhuizen. Vanuit daar voeren we beiden onze bedrijven: Frank 

heeft een tegelzettersbedrijf en Dinan heeft haar praktijk voor voetreflexzonetherapie 

aan huis.

Frank: Ik ben geboren en getogen in Leende en heb veel carnaval gevierd in Lind. 

Vooral de Tour d’n Blaos zal ik niet snel vergeten. Ik ben graag bezig in onze tuin en 

met het opknappen van ons huis, wat nog vele uurtjes werk vergt.

Dinan: Ik ben geboren in Someren-Heide en carnaval is mij met de paplepel ingegoten. 

Ik kom uit een horecagezin en kon niet onder de carnaval uit. Mijn opa richtte 55 jaar 

geleden de carnavalsvereniging in Someren-Heide op. Mijn Peetoom en oom zijn Prins 

geweest en mijn broer is momenteel Vorst van Carnavalsvereniging De Keijepaol.

Verder zijn onze hobby’s onder andere onze kinderen. Daarnaast dragen we beiden 

ons steentje bij waar we kunnen in de verenigingen waar onze dochters actief zijn: 

Koninklijke Fanfare Philharmonie, I’musicall en Rijvereniging St. Petrus. Dinan is 

bestuurslid geweest van Ponyclub De Doorzettertjes en was actief in de ouderraad van 

Basisschool St. Jan. 

Doordat de afgelopen twee jaar onze dochters aan de Jeugdraad van 11 deelnamen 

hebben we op een leuke manier kennis mogen maken met Carnavalsvereniging De 

Lindse Blaos. Wij en de kinderen hebben er ontzettend van genoten. We zeiden na 

afgelopen carnaval tegen elkaar en vrienden: Dat wordt afkicken aankomend jaar! 

Maar daar kwam 15 juli verandering in toen Jan Bekkers en Niels van Lieshout bij ons 

op de koffie kwamen. En jullie raden natuurlijk al wat ze vroegen!

We voelden ons vereerd dat ze ons vroegen. We keken elkaar aan en zeiden beiden 

volmondig: ja! We hopen de leuke jaren die we hebben gehad bij de Jeugdraad van 11 

voort te zetten bij De Lindse Blaos.

Alaaf!

EVEN ONSZELF 
VOORSTELLEN

’t Bènkske
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JEUGDPRINSEN
BAL
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Woon je in Lind dan ken je Luo. De vrolijke eigenaar 

van Chinees restaurant Lotus aan de Dorpstraat is 

altijd en overal aanwezig met een biertje in de hand 

en een glimlach op zijn gezicht. Zijn Nederlands 

zit nog in de ontwikkelingsfase maar desondanks 

doet hij altijd enorm zijn best om in te burgeren bij 

de Lindse bevolking. Het lijkt mij tijd om dit eens te 

belonen. Hoe? Door massaal in te burgeren in China 

natuurlijk!

De spoedcursus Chinees begint met: ‘nǐ hǎo’ wat 

je uitspreekt als ‘niehouw’ en ‘hallo’ betekent. Als je 

benieuwd bent hoe het met Luo gaat, en dat ben je 

natuurlijk, met je goeie Lindse fatsoen, vraag je: ‘Nǐ 

hǎo mas?’ (Spreek uit als ‘niehouw ma’) Het antwoord 

wat je vervolgens krijgt, versta je waarschijnlijk niet, 

maar dan doe je wat je altijd doet als je iemand 

niet verstaat; je lacht en knikt. Ga je bij Luo in het 

restaurant eten? Dan vraag je om de menukaart: 

‘Qǐng gěi wŏ yíge càidān’ (Spreek uit als ‘tsing gay 

wo ieku tsajdun’) Voorafgaand aan deze zin kun je 

‘fúwùyuán’ roepen, wat ober betekent. (Spreek uit 

als ‘foejoeën’, liefst op een zeurderige toon). 

Vrienden kunnen dit echter ook vervangen voor: 

‘shuāi gē’ (spreek uit als swajguh) Je merkt aan 

Luo’s reactie vanzelf wel wat dit betekent. Heb je de 

kaart ontvangen van deze ‘shuāi gē’ dan bedank je 

hem vriendelijk door ‘xièxiè’ (spreek uit als sjiesjeh) 

te zeggen. Wat betreft de gerechten zijn er maar 

drie dingen belangrijk: Noedels zijn: ‘miàntiáo’. 

(Spreek uit als ‘miejentjieouw’) Peking eend is: ‘kăo 

yā’. (Spreek uit als ‘kauwja’) Dat moet je een keer 

geproefd hebben. Tot slot, witte rijst is niet ‘witte 

lijst’ zoals je jarenlang dacht. Nee, dit is: ‘mĭfàn’ 

(spreek uit als ‘miefan’) Als Luo tijdens het eten komt 

vragen of het allemaal smaakt, antwoord je hem in 

onvervalst Chinees met: ‘fēicháng hào chī’. (spreek 

uit als ‘feetjang houw tsji’) Zo laat je hem weten dat 

je het eten heel erg lekker vindt.

Mocht de communicatie in het Chinees toch moeilijker 

zijn dan verwacht, kun je dat altijd nog op een simpele 

doch effectieve manier oplossen. Je bestelt ‘liănge 

píjiŭ’ (Spreek uit als ‘lieankuh piejouw’, wat ‘dos 

cervezas’ of ook wel ‘twee bier’ betekent) waarvan er 

uiteraard één voor Luo is. Je roept ‘gānbēi!’ (Spreek 

uit als ’kanbee!’), klinkt de glazen tegen elkaar en je 

giet de biertjes naar binnen. Dit moet zeker lukken!

Onder het mom van ‘integreren kun je leren’ wil ik 

jullie veel succes wensen. Doe Luo de groeten van 

me!

Mien uit Strijp

Ik praat toch geen Chinees?!

Beste Blaozers en Blaozerinnekes, 

Al vanaaf niggentienhonderdvierenniggentig start de carnaval meej un 
heilige mis in ut gebaauw meej ut symbool van ozze vereniging de 
Lindse Blaos. Up un ludieke weejze word de mis upgeluusterd meej 
Blaosmuziek en speejsjaal geschreejve liedjes!
De urste jarre wâr de kèrrik echt te kleijn, ge moest zurrege dè ge un 
haalluf uur tot drie kwartier van te vurre daor waard anders koonde heul 
de viering bleejve stao! Vendaog dun dag lôpt ut nie mir zô sturrem, 
mar ut word nog altied goe bezoocht! Ôk Pastoor van Meijl die al meer 
dan 11 jaor de mis doet, vindt ut nog steeds één van de hoogtepunte 
van ut jaor!

Un vol kèrrik meej enthousiaste mense die klaor zin vur vier daog 
gekkigheid! Mar vur ut zô wied is krie iedereen urst de zèèjgen!!
Alle blaozers en blaozerinnekes, joong en aauwd zin van harte welkom 
um verkleed nar de mis te kumme. Bèènde daor nog nooit gewèèst, 
kum dan up zaoterig, 25 februari up tied eujt oewe luije stoel, schiet 
oew carnavalspak ân en kum teejge haalluf aacht(saoves)nar Gods 
huus vur de carnavalsmis van 2017.- commissie carnavalsmis -

CARNAVALSMIS

啤酒
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Helaas, het vijfenvijftigste carnavalsseizoen is weer voorbij. Het  is voor ons voorbij 
gevlogen! Alle feesten vooraf, de carnavalsdagen zelf, het hele carnavalsseizoen was voor 
ons één fantastisch feest.  

Maar niet alleen alle mooie feesten maken het Prins- en Prinsessenschap echt speciaal. Het 
zijn ook de kleine dingen die we niet meer zullen vergeten: de leuke kaartjes en bijzondere 
cadeaus, de mooie gesprekken tijdens de bezoeken aan de zieken en ouderen, maar ook 
de ontmoeting met de 90+ers in de pastorie. Ook de bewondering van alle kinderen die we 
bij de schoolbezoeken en andere activiteiten hebben gezien was heel bijzonder. 
 
Dit alles maakte niet alleen dat het een groot feest was, maar ook echt een onbeschrijfelijke 
ervaring. We willen daarom  alle Blaozers en Blaozerinnen bedanken die samen met ons 
van carnaval een onvergetelijk feest hebben gemaakt. We gaan er samen voor zorgen 
dat het nieuwe prinsenpaar ook zo’n geweldige periode tegemoet gaat. Want aan het eind 
van ons prinsenjaar kunnen we vol overtuiging zeggen: Al vuufenvuuftig jaor hebben we in 
Blaosdonk fist en plezier, want nergens is de carnaval zo schôn als hier. Alaaf! 

ex-Prins Jan-Willem en ex-Prinses Robyn
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Het is zondag 13 november, een dag na het openingsbal (Bierfeest) van het 

nieuwe carnavalsseizoen. Wat gaat een jaar toch snel voorbij. We hebben van 

de Vorst dispensatie gekregen om ons te moeten melden bij de opruimploeg in 

het Blaospaleis en hebben dus mooi tijd om aan te schuiven in het Kloosterhof 

bij de muziekrepetitie van de (nu nog) regerende jeugdprins Koen, jeugdprinses 

Ellis en de jeugdraad van elf leden. Samen met hen kijken we terug naar het 

afgelopen carnavalsseizoen.

“Feest met ons mee in de wereld van muziek. Carnaval in Blaosdonk is voor ons 

uniek!” Met deze woorden kwamen Koen en Ellis tijdens het jeugdbal tevoorschijn, 

nadat er een rondreis over de wereld was gemaakt. Het jeugdbal was niet, zoals 

gebruikelijk, in het Blaospaleis de Meent. Maar in verband met een feestweekend 

van de Koninklijke Fanfare Philharmonie werd er bij uitzondering gekozen voor 

de stoeterij van Ben Coolen op de Molenschut. Met name door de leden van de 

fanfare, papa’s en mama’s en ook enkele raad van elf leden werd deze locatie 

binnen een recordtempo omgebouwd tot een waar feestpaleis! 

Je zou verwachten dat de aankomende jeugdraad het erg spannend vond en vol 

zenuwen zat voordat ze daadwerkelijk gepresenteerd werd aan Blaosdonk. Maar 

met al de nodige podiumervaring was er gelukkig voor de meesten alleen maar 

een gezonde en leuke spanning. Zelf hebben ze in een eerder stadium al aan 

kunnen geven of ze wel of geen jeugdprins of jeugdprinses wilden zijn, daarna 

zijn er lootjes getrokken. Op de dag van het jeugdbal was het dus voor iedereen 

duidelijk wie er in welke functie op het podium zou verschijnen.  

Voordat het nieuwe jeugdpaar en de jeugdraad van elf gekozen worden, gaat er 

natuurlijk een hele organisatie aan vooraf. Hoe wordt bijvoorbeeld de jeugdraad 

van elf gekozen? Hoe presenteren we het nieuwe jeugdpaar? Wie regelt de 

catering? Hoewel de jeugdleden niet zoveel hebben meegekregen van al dat 

geregel, zijn ze tijdens de periode wel erg goed in de watten gelegd door alle 

ouders, daar zijn ze het over eens. Er werd gezorgd voor eten, vermaak en vertier!

Samen met de organisatie van de Koninklijke Fanfare Philharmonie wordt er 

door de jeugd met heel veel plezier teruggekeken op alle leuke momenten, zoals 

het confetti gooien op de jeugdprinsenwagen, maar ook de bezoekjes aan de 

recepties van de carnavalsverenigingen van aangrenzende dorpen waren zeker 

een mooie ervaring. Sommige dagen waren erg vermoeiend, maar zeker de 

moeite waard!
De Raad van Elf reporters
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TONPRAOTEN
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Als we tegenwoordig naar de optocht kijken, zien 
we een mooie mix van individuelen, groepen en 
wagens. Alleen deze mix zorgt voor zo’n mooie 
optocht zoals wij deze in Blaosdonk kennen. 
De wagens worden meestal gebouwd door 
vriendengroepen en de buurtschappen weten 
de mensen langs de kant vaak te boeien met 
hun uitzonderlijk mooie creaties in de categorie 
‘groepen’. 

Een aantal jaren geleden lag deze verdeling wel  
anders. Toen waren het juist de buurtverenigingen 
die zorgden voor de meest mooie (en grote!) 
wagens in onze optocht. Als we de foto’s bekijken 
op historie.delindseblaos.nl vanaf het seizoen 
1996-1997, kunnen we dat mooi zien. In de jaren 
daarna wordt dit langzaam overgenomen door de 
vriendengroepen. Eén van de buurtverenigingen 
die nog lang wagens is blijven bouwen, is 
buurtvereniging ‘t Bultje. In het begin als 
buurtvereniging, wat later als een vriendenclub 
waarbij iedereen welkom was.

Inmiddels zijn we aangeschoven bij Frans van 
Dooren, Jos Vlaminckx en Tom van Laarhoven. 
Jos en Tom zijn wagenbouwers van het eerste 
uur. “Toen de wijk ‘t Bultje gebouwd is en de 
buurtvereniging ontstond, zijn we meteen 
begonnen met het bouwen van wagens voor 
de optocht.” Jos heeft daarvoor zijn ervaring 
opgedaan bij buurtvereniging Obelisk en Tom 
bouwde van kleins af aan al wagens, onder andere 
bij buurtvereniging de Klein Kerk. 

“Maar we waren zeker niet de enigen met 
ervaring” legt Tom uit. “Het was een mooie groep 

met veel ervaring.” Zonder iemand tekort te doen 
worden onder andere de namen Wim Joppen en 
Frans van Mierlo genoemd. “De eerste wagen 
was iets met een kraai en ging over Hees” vertelt 
Jos. Frans kwam later bij de vereniging. “Vanaf 
het tweede jaar van ons bestaan bouwden 
we in de ‘gemeenteschuur’ aan de Hans van 
Breukelenweg (zoals we deze nu kennen).” Tinus 
van de Berg, toen nog in dienst bij de gemeente, 
zorgde ervoor dat er één spantvak vrijgemaakt 
werd, waar wij konden bouwen. Om gebruik te 
mogen maken van de schuur en de werkplaats 
betaalden we fl.300,-. In het eerste jaar werd er 
in delen gebouwd bij mensen onder de carport. 
Hoewel we blij waren met de schuur was deze wel 
aan de lage kant; we moesten de wagen vaak in 
meerdere delen maken en naderhand opbouwen. 
Een enkele keer bleken we te fanatiek gebouwd te 
hebben en kregen we hem zelfs niet uit de schuur” 
wordt er gelachen.

Dit alles is alweer meer dan dertig jaar geleden. 
“Waar we het eerste jaar begonnen met een man 
of acht, was dit het tweede jaar toch zeker al 
twintig man” geeft Tom aan. Een vaste traditie die 
ze lang volgehouden hebben is om op vrijdag na 
het bouwen de avond af te sluiten (‘vergaderen’ 
zoals ze het zelf noemen) bij Du Commerce. “Ook 
tijdens de andere bouwavonden kwamen we niets 
tekort. Uit de buurt werd er vaak gezorgd voor 
iets lekkers in de bouwschuur.” Onder andere de 
‘traditionele vlaai’ van Cintha Bax en het lekkers 
van Jan Everaerts worden daarbij genoemd. 

De financiën kwamen gedeeltelijk uit de 
buurtvereniging. “We kregen, dacht ik, fl.500,- van 

de buurtvereniging en we mochten zelf met de 
pet rond in de buurt”. Het totaalbudget waarmee 
werd gebouwd was toen rond de fl.1500,-. Door 
het jaar heen werd er ook gespaard, maar dan 
voornamelijk in materialen. “Als iemand wat verf 
of ijzer over had, werd dat aan de kant gelegd 
voor ons.” Er werd ook al samengewerkt met 
andere wagenbouwers, vertelt Frans: “Als wij ruim 
zaten in het ijzer en anderen bijvoorbeeld in tex of 
gaas, dan werd er gewoon geruild”. We hebben 
zelfs nog ooit een vriendengroep vooruit geholpen 
geeft Jos aan. “Zij kregen de wagen niet af en toen 
zijn wij met een man of vijf daar gaan schilderen. 
Later kwamen sommige vriendengroepen ook 
bij ons kijken.” Gaat Jos verder, “op deze manier 
konden we mooi onze ervaring delen met de 
nieuwe generatie.” 
De thema’s die gebruikt werden ter inspiratie 
waren vaak actueel. Jeroen Louwers wordt 
genoemd als tekenaar van een aantal wagens. 
“Jeroen tekende meestal de wagen en kleurde 
deze in. Deze tekening was de leidraad om te 
bouwen.”    

Buurtvereniging ‘t Bultje is pas een paar jaar 
geleden opgehouden met het bouwen van 
wagens. Een mooie groep bouwers die veel voor 
de optocht in Blaosdonk betekend heeft. Leuk om 
te zien, is dat verschillende (jeugdige) bouwers 
van toen, nu actief zijn bij een vriendengroep en/
of de carnavalsvereniging.        

BOUWEN MET HET BULTJE
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1. Ronald Tax
2. Frank van Gastel
3. Robyn Holland
4. Marieke van de Kerkhof
5. Dinan van Gastel
6. Annemarie Baudoin
7. Marco van Stipdonk
8. Wouter Kerkhofs
9. Elfrie Bekkers
10. Kim van den Broek
11. Thea Tax
12. Brigitte Bovée
13. Jolanda van Hout
14. William Pompen
15. Jarie Gerris
16. Angelien Jutten
17. Marlies Jansen
18. Erwin Geurts
19. Zenna Zentjens
20. Bram Baudoin
21. Eefje van Lieshout

22. Jan Bekkers
23. Anita van Dooren
24. Hans Hulsen
25. Noud van Weert
26. Vera van Mensvoort
27. Frans van Dijk
28. Dennis Jansen
29. Joost Jutten
30. Jan-Willem Reiling
31. Peter Bax
32. Gerrie Bax
33. Marc van de Kerkhof
34. Niels van Lieshout
35. Geertje van Stipdonk
36. Marijn van Dijk
37. Jürgen Bovée
38. Frans van Dooren
39. Bart van Hout
40. Hein Gerris
41. Eric van Ooijen
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Medewerkersfeest 
‘bar gezellig’…
Het medewerkersfeest is dit jaar bij 
Bar (Brasserie) Gezellig. Er wordt 
teruggekeken op een prachtig 
carnavalsseizoen.

Dweile met de kraan 
open
Op dinsdag tijdens “Dweile onder 

dun Tôrre” regent het pijpenstelen. 
Toch gaat het straatcarnaval door 
en al vlug is het goed toeven in 
Lind! 

Op dinsdag meedoen 
voor spek en bonen
Wie dinsdag op tijd uit zijn bed 
kwam, kon mee ontbijten tijdens 
het goed bezochte katerontbijt in 
de Meent. Voor iedereen was er 
een eitje, spek, bonen, broodjes, 
koffie, thee en beleg. 

Winderigheid zorgt 
voor afgelastingen
In de regio worden op maandag 
veel optochten afgelast door de 
harde wind. De jeugd uit Leende 
en Leenderstrijp laat zich niet 
kennen en trekt gewoon door de 
straten van Blaosdonk.

Bokken zwichten 
onder de druk van 
grote groep vrienden
cv. de Lolmakers komt met 
een uitzonderlijke grote 
carnavalswagen en wordt zelfs 
eerste in het Bokkenrijk (Budel). 

Na belofte laat de 
Burgemeester zich 
toch niet zien in de 
Lindse optocht  
Na een eerdere belofte doet 
Burgemeester Paul Verhoeven 
mee in de Lindse optocht met de 
leus: “Mij niet gezien!!!” 

Een echte Boa 
gesignaleerd in 
Leende
Tijdens en voor de optocht 
op zondag wordt er door 
een BOA (Buitengewoon 
OpsporingsAmbtenaar)    
gecontroleerd op alcoholgebruik.

Peer snoert 
kerkgangers de mond
Dit jaar wordt de orde tijdens de 
openingsmis in de kerk voor de 
22ste keer bewaakt door Peer van 
Lieshout die weer in dienst is als 
suisse.

Het oude 
gemeentehuis wordt 
opgeknapt
De opening van de carnaval met 
de overdracht van de sleutels 
vindt nog steeds plaats op het 
oude gemeentehuis. Dit wordt 
dan ook elk jaar weer door de 
carnavalsvereniging ‘opgefrist’.

(Jeugd)fanfare speelt 
voor het perron
De carnavalsvereniging bezoekt 
samen met de (jeugd)fanfare 
de gemeentelijke opening in het 
Perron net over het spoor. Zij 
zorgen ook voor de muzikale 
omlijsting.

RV11 lid doneert 
nieuwe zaal 
versiering
De tonpraotzaal wordt opnieuw 
aangekleed met kroonluchters 
van lege colaflessen. Deze komen 
grotendeels uit de voorraad van 
rv11 lid Quint Schellekens.

Commissie 
Prinsenbal vraagt: 
‘Mag ut wa zachter’
Tijdens het goed bezochte 
Prinsenbal wordt er een band 
uitgenodigd met de naam ‘Mag ut 
wa zachter’. Zij zorgen voor een 
muzikaal en gezellig sfeertje.

Prins Jan-Willem 
wordt bijgestaan door 
een advocate.
Prins Jan-Willem is werkzaam 

bij de provincie en zijn vriendin, 

Prinses Robyn, is werkzaam als 

advocate.
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Fanfare maakt reis 
om de wereld in een 
luchtballon
Voordat Jeugdprins Koen, 
Jeugdprinses Ellis en 
Jeugdadjudante Elle opkomen 
tijdens het jeugdprinsenbal, 
worden eerst alle uithoeken van 
de aarde aangedaan tijdens een 
nagebootste luchtballonvaart.

Hans en Heidi komen 
uit de kast
De carnaval wordt geopend met 
het Linds Bierfist en alle Duitse 
versieringen worden weer uit de 
kast gehaald.

Flinke barrière 
overwonnen bij het 
vragen van de Prins 
en Prinses
Vorst Jan woont tegen de tuin van 
Prins Jan Willem en Prinses Robyn 
aan. Via de achtertuin, nadat ze 
de coniferen hebben weten te 
omzeilen, wordt er een bezoek 
gebracht aan het toekomstige 
prinsenpaar. 

KNAL in de rij voor kaartjes  
Enkele wachtenden in de rij voor de tonpraotkaartjes vergissen zich in de datum en steken op 30 december al vuurwerk af. Jos de Visser (buurtbrigadier) weet dit subtiel aan de heren uit te leggen.

De nieuwe Meent op 
de Molenschut?
Op 29 november sluit de 

Koninklijke Fanfare Philharmonie 

haar muziekweekend af met een 

spetterend jeugdbal in de ‘tijdelijke 

Meent’ bij Ben Coolen.

Secretaris weert        
bestuursbaantje
Noud van Weert krijgt tijdens 
de jaarvergadering een 
bestuursbaantje aangereikt en zal 
Johan Bax ondersteunen met het 
secretariaat.

Willem en Drieka 
halen de voorpagina
Voor het feestweekend wordt er 
een jubileumkrant uitgebracht 
met ouderwetse advertenties en 
verhalen van vroeger. Willem en 
Drieka staan op de cover.

Dag één in 2016 begint 
al meteen met een 
afscheid
carnavalsvereniging de Lindse 

Blaos luidt het nieuwe jaar 

voor de laatste keer in met een 

nieuwjaarsontmoeting op 1 

januari. Na deze ontmoeting zal 

er geen vervolg meer aan worden 

gegeven.

Dag na Prinsenbal: 
‘Inwoners ook dit jaar 
weer bezorgd’
De dag na het Prinsenbal wordt 
de carnavalskrant weer huis 
aan huis bezorgd in Leende en 
Leenderstrijp

Vorst zorgt voor 
nattigheid in de Meent
Vorst Jan Bekkers zorgt voor de 
juiste sfeer door een spontane 
buikschuifwedstrijd te beginnen 
tijdens het Lind Bierfist in de 
Meent.

RV11 dames zorgen 
voor de nodige 
publiciteit
Tijdens Lind Mèrt wordt er door de 
dames van de RV11 een kraam 
ingericht en wordt er aandacht 
gevraagd voor het 55 jarig 
jubileum.

KRANTENKOPPEN 2016
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Jan rutten vertelt

Jan Rutten aauw tonpraoter, lid van de hofkapel 
en van BORL, mèr beujvenal carnavalsvierder in 
hart en niere, vertèlt hoe hij begin jarre zèèstig 
thuuskwam nao un carnavalsbal in het aauw 
Patronaat.
 
‘Ut liejp teejge drieën, we waare allemal goe in 
d’n ollie en ut waar tied um nar huus te gao. Toon 
Roothans waar meej den auto en zaauw Doruske 
Paole en mij nar huus brenge. Toon hâ pas unne 
schonne klassieke NSU RO 80 gekoocht, unne 
prachtige waoge en hij waar der terèècht vreejd 
meej. Terwijl Doruske ut Patronaat aafsloojt zaot 
Toon al aachter ut stuur van zinne klassieker nar 
ut sleujtelgat van zinne waoge te zuujke. Dè viel 
nog nie meej, mar te lange lèèste hâ ie ut dan 
toch gevonde.

“Breng mij mar nèr huus Toon”, zeej ik, “en reij 
daornao mar dur nèr Streejp um Doruskes aaf 
te zette”. “Da’s goe”, zeej Toon en zô reeje we 
gedrieën richting de Julianastraot. We waare nog 
mar net up de Durrepstraot of ik wier me toch un 
partij beroerd!  Wâ waar ik bleij toen ik thuus waar! 
Net up ut mement dè ik de deur van de waoge 
eujpe deej vuulde ik m’n eijge nie goe worre: alles 
wâ ik dien aovend gedronke hâ kwam der in inne 
keer eujt. Alsof ge unnen emmer eujmkiepte. Net 
langs Toone zunne schonne waoge.

Mèr toen ut der inmaal eujt waar, vuulde ik mun 
eijge meteen wir un stuk bèèter. “Ik reij wal èffe 
meej nar Streejp”, zeij ik teejge Toone, “dan 
heujfde geij straks dè heel eind nie alleen trug 
te reije”. Dè von Toon fijn. Onder ut reije zeej ik:  
“Toon, ut zaauw me honderd gulde wèrd zin âs 
geij ne keer meej zonne schonne waoge de sloot 
in zaauw reije.”

Ik hâ ’t nog mar net gezeejd of we waare al beij 
Doruske Paole. Toon broocht zunne schonne 
waoge tot stilstand, zet ‘m in zin aachtereujt, 
kiekt nog èfkes in de spiegels, gèft dan flink wâ 
gas….. en reijdt rèècht de sloot in. Daor lag zunne 
schonne waoge in de sloot. “Wâ naauw?” zeej 
Toon.

Ik zeej: “Die waoge moet eujt de sloot” en ik ging 
is wâ rondkeejke in de schuur van Piet Paole ân 
den andere kant van de weg. Daor ston unne 
aauwe trekker meej de sleujtels der nog up en der 
lag ôk nog wâ taauw en un par haoke. Ik startte 
d’n trekker en makte de haoke vaast ân Toon 
zunne waoge. Dè hâ ik nog mar net gedao of de 
veurdeur bij Piet Paole ging eujpe. In de deur ston 
Leen, de vraauw van Piete: “Wâ is er hier allemal 
ân de hand?”

Ik zeej: “gâ jullie Piet mar us wakker maoke Leen, 
want die waoge moet eujt de sloot.”
“Ozze Piet wakker maoke?”  Zeej Leen, “die is 
nog nie thuus.”

Ik zeej “Dan mar zonder Piet Paole” en we trokke 
Toon zunne waoge meej den trekker eujt de sloot. 
Daor ston ie dan: rijklaor midde up de weg. Vur 
unne waoge die net in de sloot geleejge hâ, zag 
ie der, in den donkere, nog goe eujt vonde weij.
“Witte nog hoe ge nèr Lind moet reije?” Vroeg 
Doruske ân Toone. ”Wâ denkte geij wal nie” 
zeej Toon, “ik weejt hier wal de weg”.  Veur de 
zeejkerheid gaaf Doruske toch èfkes advies: “Hier 
rèècht deur reije” zittie, “dan nao 100m rechts, 
dan kumde wir up de Strieperstraot terèècht.”
Eenmaal ân ut reije zeej Toon teejge meij: “Ziede 
geij ôk allemal knéént Jan?”

Ik zeej: “Ja, en ziede geij ôk allemal zand? De 
Strieperstraot waar toch verhard?” Toen bleejk 
dè we midde in ut Linderbos zaote. We waare 
vergèète aaf te draeje. Èfkes laoter kwaame we 
ut bos eujt beij den Haon (ingang Linderbos ân de 
Valkenswirdseweg).

Ut waar al wir bekant licht toen ik, meujg mar 
tevreeje, mun bed in kroowp.’
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Heul Lind bedankt! 
Ut waar onvergèètelik!

Kijk voor de aftermovie

op: www.sccloud.nl en 

www.delindseblaos.nl
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OPENING
CARNAVAL
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
           2015 - 2016

“Kijkje in de keuken” is een nieuwe rubriek in deze carnavalskrant 

en in het leven geroepen om onze dorpsgenoten nader kennis te 

laten maken met onze optochtdeelnemers en hun werkzaamheden.

We willen jullie graag laten zien, door middel van foto’s en/of een 

kort verslag, hoeveel werk er wordt verzet door alle individuelen, 

groepen en wagenbouwers alvorens zij aan de optocht mee 

kunnen doen.

Wij zijn op zoek!
Ben jij een optochtdeelnemer en zijn wij de komende weken 

welkom om te komen kijken?  Mogen wij een kort verslag van de 

werkzaamheden komen maken voor in de krant van volgend jaar? 

Wij horen het graag! 

Dus of het nu om een foto achter een naaimachine gaat, als er net 

wordt gelast of tijdens het oefenen van het spel, we zijn juist op 

zoek naar dit soort voorbereidingen voor mooi overzicht van alle 

werkzaamheden.

Wij zijn te bereiken via  secretariaat@delindseblaos.nl.

Graag tot ziens!
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Jan de Waal, voor sommige dorpsgenoten misschien wel net zo bekend onder 
zijn artiestennaam Jan Wienei. Als broekie kwam ik Jan regelmatig tegen 
tijdens de verschillende dorpsactiviteiten in Leende en ondanks ons verschil 
in leeftijd had Jan altijd wel tijd voor een gesprekje. Jan straalt waardering en 
vriendelijkheid uit. Ook toen we hem belden of we hem mochten interviewen. 
“Of we welkom waren?”. Zonder dat ik uitgelegd had wat we eigenlijk kwamen 
doen had Jan al ‘ja’ gezegd. Na een kort overleg met zijn vrouw Mien mochten 
we langs komen voor een bakje koffie en een gesprek over vroeger.

Laten we beginnen met wat feiten; Jan en Mien zijn in 1970 bij de Raad van 
Elf gekomen en in 1975 ontving Jan de Orde van het Gemene Leve. In het 
seizoen 1975 en 1976 werden Jan en Mien uitgeroepen tot het Prinsenpaar 
van Blaosdonk. “We werden door Tinus Verhoeven en Toon Roothans 
gevraagd om Prins en Prinses te worden” vertelt Jan. Mien: ”Onze kinderen 
waren toen 3, 5 en 9. Dus hoewel we trots waren dat ze ons kwamen vragen, 
moest er wel veel geregeld worden. Gelukkig had ik een goede zus die als 
vaste oppas kon dienen” vult Jan aan. “Een groot verschil met nu, is dat er 
vroeger meer bals waren, dus we waren veel weg.” 

In 1983 ontvangt Jan de Orde van Verdiensten en in 1990 ontvangt ook 
Mien de Orde van het Gemene Leve. Jan en Mien zijn er in 1970 bij als de 
Tonpraotersaovonden worden opgericht en Jan verschijnt in 1977 als ‘Pastoor 
Woesteloon’ voor het eerst in de ton. In 1978 verschijnt ook Mien in de ton 
met haar creatie “Ut eerste lid’. In 1998 verschijnt Jan voor het eerst in de ton 
als Jan Wienei. Jan heeft zeker 19 keer in de ton gestaan (alleen en als duo). 
Daarnaast heeft hij met regelmaat zijn diensten aan andere artiesten verleend, 
heel veel liedjes geschreven en heeft hij meegedaan aan de artiestengroep 
van de ex-Prinsen. 

Ook is hij als voorzitter betrokken geweest bij de deelname van het jongerenkoor 
‘Country en Gospel Singers’ aan het tonpraoten. Het jongerenkoor zal later 
uitgroeien tot zanggroep Switch zoals we dat nu nog kennen. Toen Tinus en 
Frida in 1971-1972 het Prinsenpaar werden, mocht Jan zelfs nog een paar 

jaar invallen als ceremoniemeester. Ook in de optochten hebben we Jan zijn 
creaties mogen bewonderen. Soms als duo, maar ook als deelnemer met 
buurtvereniging Obelisk. “We deden toen zelfs mee in Hasselt!” Vertelt Jan. 
“Net als andere buurtverenigingen.” 

Dit zijn alleen nog maar de feiten gezien vanuit de carnavalsvereniging. We 
kunnen dan ook met trots melden dat we bij twee echte creatieve Leendenaren 
zijn aangeschoven, met het verenigingshart op de juiste plaats. Als echte 
Leendenaar is Jan ook degene die het Linds dialect met trots uitdraagt. Hij is 
dan ook de schrijver van ‘Het Groots Linds Dictee’ en de maker van de poster 
die mogelijk nog bij verschillende dorpsbewoners in de huiskamer hangt; 
“Hoe zegde dè up zijn Linds”. Het Groot Linds dictee heeft plaatsgevonden 
als wedstrijd in de Meent. 

Wat later in het gesprek wordt er nog teruggekeken op het Tonpraoten van 
vroeger en met name na afloop van het Tonpraoten. Voor alle artiesten was 
er na afloop van een Tonpraotersaovond een bakje koffie en een broodje in 
de kelder. Jan was een man van de late uurtjes en was hier vaak tot laat in de 
avond nog bij. Samen met anderen kon hij hier erg van genieten.

Vandaag de dag is Jan nog lid van de muziekkapel de SOM: Sectie 
Ontspanning en Muziek. Jan is tevens de bedenker van de naam. De SOM is 
een groep ex-Prinsen die samen een Lindse Kapel vormen. “Vroeger werden 
de oefenavonden vaak afgesloten in de kroeg” vertelt Jan met een mooie 
lach. “Ja, hij was vroeger niet veel thuis” valt Mien bij.

Twee personen die veel betekend hebben voor de carnaval in Blaosdonk. 
Bedankt daarvoor!
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JEUGDOPTOCHT
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Op bezoek bij Frits en Mariet van Lieshout.

Op een herfstachtige woensdagavond staat er 

een afspraak gepland met Frits en Mariet. We 

worden hartelijk onthaald en binnen de kortste 

keren staat er wat lekkers te eten en drinken 

op tafel. Ook leggen we drie foto’s uit de jaren 

tachtig op tafel, dan komt het gesprek meteen 

lekker op gang.

Frits vertelt honderduit, aangevuld door Mariet. 

Hij vertelt over de vele jaren dat hij gebouwd 

en meegedaan heeft aan de grote optocht op 

zondag. Eerst heeft hij mee gebouwd aan de 

wagen van het bungalowpark, in de tijd van 

prins Picobello. En later, na zijn verhuizing 

naar Oostrik, is hij bij dat buurtschap mee 

gaan bouwen. In zijn eerste jaar dat hij daar 

mee bouwde heeft hij de zaken meteen groots 

aangepakt. Dat blijkt wel uit het feit dat hij de 

in aanbouw zijnde wagen nagenoeg helemaal 

sloopte. Waarna opnieuw begonnen werd. 

Maar het gewenste resultaat werd wel bereikt: 

Oostrik won de eerste prijs! Dat heeft Oostrik 

in de jaren erna nog een aantal keren bereikt, 

steeds met Frits als één van de kartrekkers. 

De verhalen over de vernuftige uitvindingen 

volgen elkaar op en het is een genot om naar 

te luisteren. Zo was hij ook één van de eersten 

die voor de opbouw overstapte van een tractor 

vóór de wagen, naar een zelfrijdend onderstel. 

Een hele verandering in die tijd! Uiteraard wist 

hij dat onderstel via één van zijn ontelbare 

connecties te vinden. Want connecties heeft 

Frits meer dan genoeg.
Na de prijsuitreiking werd het feest vaak nog 

voortgezet in ’t Brouwershuis. En de zondag 

werd “traditioneel” afgesloten bij de familie van 

Happen, op de eieren.

Frits en Mariet waren niet alleen op de 

zondagen in en rond de optocht te zien. Ze 

namen ook steevast deel aan de activiteiten op 

Dolle Dinsdag. Eerst aan de Tour d’n Blaos en 

later aan het Dweile onder dun Tôrre. Voor de 

Tour d’n Blaos is er een grote verscheidenheid 

aan creaties gemaakt, vaak vernuftig en 

origineel. Zoals velen dat deden in die tijd. Van 

een fiets met zijspan (welke op Boschoven 

in de sloot belandde), tot een bankstel op 

karrewielen, inclusief alle leuzen en spreuken. 

Frits kan ze zich nog zo voor de geest halen. 

Maar ook vouwfietsen en “stuur-verkeerd-

om” fietsen, zonder leuzen, behoorden tot de 

creaties. Toen de Tour d’n Blaos plaatsmaakte 

voor Dweilen onder dun Tôrre, namen Frits 

en Mariet daaraan deel. Zonder zelfgemaakte 

fiets of ander rijtuig, maar wel met een deel van 

hun gezin. Ook daarin hadden ze veel plezier.

Naast carnaval had Frits nog tijd voor andere 

hobby’s: het bouwen en verbouwen van 

diverse huizen, motorcross, de organisatie 

van een heuse motorcross in Leende, en het 

leiden van één van de seniorenelftallen van 

DOSL. Dat laatste heeft hij ongeveer 20 jaar 

gedaan. Kortom: stilzitten was aan Frits niet 

besteed. Dat bleek ook wel toen één van hun 

kleinkinderen vorig jaar de hulp van opa inriep 

voor de optocht. Frits regelde een bouwlocatie 

en bouwde samen met de jeugd een (loop)

wagen, zodat ze aan de optocht deel konden 

nemen. 

Naast al deze hobby’s moest er natuurlijk ook 

gewoon gewerkt worden. Het eerste deel van 

zijn werkzame leven heeft Frits dat in de bouw 

gedaan. Gevolgd door 24 jaren als operator bij 

Philips in Maarheeze. Ook daarover kan Frits 

de nodige anekdotes vertellen…

Kortom: een leuke avond met een stel bevlogen 

en bijzondere mensen.

Was getekend,
2 Trotse reporters uit Blaosdonk
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Inschrijven voor de grote 
optocht of de jeugdoptocht doe je via de 

website www.delindseblaos.nl

We bedanken alle 
sponsoren die de carnaval 

mede mogelijk maken!!!

Grote optocht

Jeugdoptocht

Dweile onder dun tôrre

Steppenrace

   Wagens
1 CV de Lolmakers    We trekken ten strijde

2 CV op z’n Kantje    We verdiepen ôs in carnaval

3 CV Witte Wel     We gokke d’r op

4 CV Hatseflats     Da klapt erop

5 CV Complete Chaos    We doen nog een rondje

6 CV Nie te Houwe    Gas d’r op

7 CV De Meuge Jongens    Wie zijn de echte Willem en Robyn?

8 CV De Mafketels    Umdè we ôs vurrig jaor hebbe misdraoge, 

       zitte we nouw up de blaor

   Grote Groepen
1 Buurtschap Strijp    Fist vur de deur

2 Buurtschap Oostrik    We zen van ’t padje

3 Buurtschap Obelisk    ’t is un schot in de roos

4 CV De Rauwdauwers    Met carnaval trekken wij erop uit!

5 Familie van      We steken er de draak mee!

 de Jeugdraad van 11
 
   Kleine Groepen
1 De Blaozerinnen    Nao veul geblaos en gezucht, 

       zin we allemaol opgelucht!

2 Anoniem     Mij niet gezien !!!

3 J.A.V.      Vrimde vogels

 
   Individuelen
1 2 Halve Garen     Ik vier uitgebreid carnaval

2 John & Peter     Al 55 jaor steej Lind meej dees daog 

       up zunne kop!

3 CG De Smeerkezen    Di jaor witte we ut nie

4 Everard en Eugène    In de lach schieten

5 Trots op Blaosdonk    Blaosdonk is zo sgôn, 

       dè is meej gin pen te beschreejve!

6 Jupke en Dupke    Ôs vraauw zit lillek in de put

7 Piet      Witte Jankan / Pietniet

8 Wipke en Lipke     Wij doen alles eujt behaalve ôs sigaar

9 Peer en Jan     Teevendeal

   Buurtschappen
1 Buurtschap Obelisk    ’t is un schot in de roos
2 Buurtschap Strijp    Fist in de klas

   Groepen
1 De Carnavalsknallers    Meej muziek danse we dur dun tied!
2 CV Meej z’n allen    We vliegen uit
3 CV de Feestneuzen    Winnen doe je bij… de carnavalsloterij!
4 FC Blaosdonk     Wij schieten altijd raak
5 Britt, Maud, Elise, 
 Thies, Taniek     Met carnaval feesten wij dur heel Lind
6 Fanfare vur de Lol
 
   Individuelen
1 De neefjes     De zakkenrollers
2 De waarzegsters    Vur un bietje lol, kiek in onze glazen bol
3 Robin en Floren Rutten    Keihard Carnavallen
4 De Buurmannen    Wij maken Carnaval
5 Liem en Siem     Meej carnaval gaan we dur (het) Lind
6 Fantasticas     Zet de balletjes buiten
7 Luuk en Jack     Roy Donders
8 Jules Cornelis     Buks Bunny

- Publieksprijs  CV de Lolmakers
- Beste speler  Niels Jaspers als ‘chauffeur van de duwende 
   trekker’ van Buurtschap Oostrik
- Aanmoedigingsprijs CV Hatseflats

1e prijs groep 1-2     Bink van Dijk   1e prijs groep 3-4     Ruben Verduijn
2e prijs groep 1-2     Gwen Bovée    2e prijs groep 3-4     Jens Geerings
3e prijs groep 1-2     Fenna van Lieshout   3e prijs groep 3-4     Ostin van den Akker
 
1e prijs groep 5-6     Puck van Dijk  1e prijs groep 7-8     Joep Jutten
2e prijs groep 5-6     Wout Harink  2e prijs groep 7-8     Marco Godschalkx
3e prijs groep 5-6      Olivia van Balen 3e prijs groep 7-8     Karin Maas

Elastiek trekken Leeftijdsgroep 18- BORL
   Leeftijdsgroep 18+ Tinus Smulders
 
Sterkste Mens Leeftijdsgroep 18- De Flierenfluiters
   Leeftijdsgroep 18+ De Louis van Gaaltjes
 
Polonaise  Leeftijdsgroep 18- De flierenfluiters
   Leeftijdsgroep 18+ Monsters en Co
 
Spijkerbokshangen Algemeen winnaar Jordy Vlassak
 
Originaliteit  1e prijs De Louis van Gaaltjes
   2e prijs Puntmutsen
   3e prijs Te gek!
 
Dweil van Blaosdonk   Marie-Jeanne van Hout
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delindseblaos
@de_Lindse_Blaos

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 enige echte 

Lindse Blaos nieuwsbrief.

Bedankt aan alle adverteerders en iedereen die wederom 
inbreng heeft gegeven aan deze krant! Door jullie is de 
gratis verspreiding onder alle Blaozers en Blaozerinnekes 
nog steeds mogelijk.

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

De website www.delindseblaos.nl biedt alle informatie over 
de Carnavalsdagen. U vindt er de Carnavalsagenda, social 
media links en altijd het laatste nieuws.

Carnavalsvereniging de Lindse Blaos heeft over de jaren heen 

al vele activiteiten georganiseerd. Dit levert natuurlijk 

mooie verhalen en foto’s op. Deze rijke geschiedenis van De 

Lindse Blaos is terug te vinden op: historie.delindseblaos.nl

Nieuwsbrief

Bedankt

Lid worden

Website

Historie

de_lindse_blaos
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Al sinds Lindsheugenis wordt op dolle dinsdag het katerontbijt georganiseerd. 
Nou ja, het is in ieder geval na twee keer al behoorlijk ingeburgerd!
Natuurlijk gaan we jullie, na een aantal slopende dagen carnaval, weer een lekker 
ontbijtje voorschotelen zodat iedereen ook de laatste dag goed kan doorstaan. 
Kom dinsdagochtend maar weer stevig ontbijten in ons Blaospaleis de Meent. 
Hier gaan we samen een start maken aan het Dweile onder dun Tôrre, dat 
natuurlijk wel een activiteit is die een lange traditie kent in ons mooie Lind.Dweilorkesten zullen ons weer door de straten begeleiden naar de verschillende 

kroegen. De jury is weer aanwezig om de groepen te beoordelen op hun originele 
verzinsels. Alles wordt weer uit de kast gehaald om de spieren aan het werk 
te zetten tijdens de spellen. En natuurlijk zal de dweil van Lind weer worden 
uitgedeeld aan diegene die het Dweile onder dun Tôrre een warm hart toedraagt.Wij hopen iedereen weer te zien op dolle dinsdag, en misschien vinden we jullie 

volgend jaar wel terug in deze krant. Want, zoals vorig jaar beloofd, zien jullie hier 
de winnaar van het fotomoment tijdens de tocht!

Juup van der Palen en Linvi Verduijn

12:00uur 
inschrijving Dweile 
onder dun Tôrre

13:00uur 
start

17:45uur 
Prijsuitreiking

Dinsdag 28 februari
Ben erbij!

Katerontbijt

Ook dit jaar!
om 11 uur ‘s ochtends
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Archief - Nelly van Asten

Heilige Mis - Kim van den Broek

Opbouw Tonpraoten - Ad Kees

Prinsenbal - Robert Verbeek

Begeleiding Dansgarde - Eefje van Lieshout

Horeca - Marijn van Dijk

Receptie - Vera van Mensvoort

Cabaretavond - Dennis Jansen

Jeugd - Robyn Holland

Opening Carnaval - Jan Bekkers

Techniek - Niels van Lieshout

Dweile onder dun Tôrre - Dennis Jansen

Kaartverkoop - Johan Bax

Optocht - Hans Hulsen

Financiën - Wouter Kerkhofs

Krant - Erwin Geurts

Tonpraoten - Marlies Jansen

Linds Bierfist - Maurice van de Sande

Foto en Film - Hein Gerris

Muziekkapellen - Jan Bekkers

Website en Social Media - Ronald Tax

Erwin Geurts  Mart van der Kruis

Ronald Tax  Frank de Win

Jürgen Bovée  Melvin Claessen

Henk Simkens  Peer van Lieshout

Mailadressen

Algemeen secretariaat@delindseblaos.nl

Teksten teksten@delindseblaos.nl

Advertenties advertenties@delindseblaos.nl

Website www.delindseblaos.nl

HAPPY NEW YEAR! 2017
De redactie van deze Blaospieper wenst iedereen 

een flitsend en gezond 2017!

COLOFON

COmmissies
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