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Kapelstraat 51, 5591 HD HEEZE
Telefoon (040) 2261935
Telefax (040) 2260113 

info@fotodewerdt.nl
www.fotodewerdt.nl

FOTOGRAFIE
FRED DE WERDT
Gespecialiseerd in:

*   Huwelijksreportages
*   Portret- en groepsfotografie
*   Bedrijfs- en reclamefotografie

Staat u écht 
met uw mond

zonder tanden?
Tandprothet ische prakt i jk

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

Tel. 040 - 2042468

Bogardeind 104, Geldrop

Tel. 040 - 2862989

Reparaties klaar terwijl u wacht.
Vergoeding via ziekenfonds.

NU OOK KUNSTGEBITTEN 
OP IMPLANTATEN

Voor al uw schilderwerken binnen en buitenshuis.

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

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

    
Lindenlaan 31   5595 AL   Leende   TEL. 040-2063080

Maas Montage
Systeemplafonds/Wanden

Broekerstraat 11,5595 CT  Leende
Tel. / Fax: 040-2063405, Mobiel: 06-55860201

E-mail: maas_montage@hetnet.nl

Leon Maas

FRANS VERDUIJN

Machinaal timmerbedrijf
Voor al uw timmerwerk.

Deuren, kozijnen,
trappen enz.

Strijperstraat 34a
5595 GD Leende

Tel. (040) 2062245

Cafetaria

‘t Pleintje

Friet uit eigen keuken

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

Lindenlaan 3 5595 AK Leende
Tel: 040 - 2061249

Voor al uw tegel- 

en natuursteenwerken

Maarten Bax Tegelwerken

Leende 06 12408367

De hemel geeft, wie vangt die heeft.
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Beste Blaozers en Blaozerinnekes van 
Lind, 

Weer is een nieuw carnavalsseizoen van 
start gegaan. 
Voor velen een manier om de dagelijkse 
hectiek even opzij te zetten. Even niet 
meer denken aan de Amerikaanse 
verkiezingen, de economische recessie 
en het sluipverkeer door Lind. 
Nee, we gaan weer in grote getale 
een feestje bouwen. Een feest van 
verbroedering.
Het is knap dat het Carnavalsverening 
de Lindse Blaos  nog steeds lukt om in 
een jachtige samenleving deze traditie in 
stand te houden.
Ik wens Carnavalsverening de Lindse 
Blaos  met de enthousiaste inzet van 
de vele vrijwilligers en alle Blaozers 
en Blaozerinnekes dan ook weer een 
bruisend feest toe.
Tijdens het carnaval, maar ook de rest 
van het jaar blijft de politie bereikbaar 
en beschikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 
het afdelingsbureau Cranendonck- 
Heeze Leende, aan de Kijkakkers 37 te 
Maarheeze en middels telefoonnummer: 
0495-590218, of via telefoonnummer 
0900-8844.
Voor spoedgevallen kunt u 112 bellen.
Tevens kunt u op de site Politie.nl terecht 
voor het doen van aangifte.
Ik wens alle Blaozers en Blaozerinnekes 
een geslaagd en vooral veilig carnaval 
2009 toe.

Alaaf, 

Peter Ariens, 
Inspecteur van politie te Leende.

Dag blaozers en blaozerinnen,

“Waar komen toch al die mensen 
vandaag?” zou je je kunnen afvragen op 
het einde van het Prinsenbal. Wat een 
drukte! Wat een betrokkenheid! Wat 
een gewriemel! Het lijkt wel alsof er een 
kleine duizend man in de zaal aanwezig 
zijn. En waarom? Om te weten wie de 
nieuwe prins en prinses is én om het 
nieuwe prinsenpaar toe te juichen en te 
feliciteren. 
Carnaval leeft in Leende. Dat wordt 
weer eens duidelijk op dit Prinsenbal. 
Je staat a.h.w. tegen elkaar en kunt 
nauwelijks met elkaar praten door al 
die drukte en die muziek. Maar je bent 
er wel! Je wil toch even weten wie het 
nieuwe carnavalsseizoen gaat leiden én 
presenteren. Je kunt weer even genieten 
van de carnavalsvereniging die alles zo 
voortreffelijk weet te organiseren en 
dorpsgenoten bij elkaar weet te brengen. 
Elkaar ontmoeten! Dat is toch de leuze. 
Met elkaar plezier maken, onder de 
Lindse Blaos.
Met trots mag je opkijken naar de Lindse 
Blaos, die onze kerktoren in haar vaandel 
heeft staan én ook uitdraagt. We zijn 
trots op onze toren en ons kerkgebouw 
dat volgens de traditie uit 1474 stamt 
en dus dit jaar 535 jaar oud is. Hoeveel 
mensen zijn er in de loop van die jaren 
het kerkgebouw niet binnengegaan? Om 
er Gods zegen te vragen. Om er lief en 
leed te delen.
Wij nodigen u uit om de dolle dagen 
van carnaval 2009 te beginnen met een 
heilige mis op zaterdag 21 februari om 
19.30 uur. Met elkaar staan we dan in die 
eeuwenlange traditie om het goddelijke 
een plaats te geven in ons leven. Enkele 
dagen later, op Aswoensdag, bent 
u eveneens van harte welkom in de 
kerk om dan in de viering op 19.00 uur 
het askruisje te halen en stil te staan 
bij de rijkdom van ons leven. Plezier, 
vergankelijkheid en uitzicht op eeuwig 
leven.
Tot slot 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 toe. Laten we er met zijn 
allen iets heel fijns van maken.

W. van Meijl, sds
pastoor

Blaozers en Blaozerinnekes,

Het is voor mij een eer om als nieuwe 
vorst van “De Lindse Blaos”, een woordje 
tot u allen te richten in deze schitterende 
carnavalskrant. Zoals wellicht bekend 
heb ik tijdens de jaarvergadering de 
voorzittershamer overgenomen van 
oud-voorzitter Peter van Dijk, die op 
voortreffelijke wijze vanaf 2002 leiding 
heeft gegeven aan onze vereniging, Peter 
en Marga bedankt hiervoor. Als ik dit 
woordje schrijf zijn de voorbereidingen 
voor het nieuwe carnavalsseizoen (door 
vele leden en vrijwilligers) al wekenlang 
in volle gang. Inmiddels kunnen we 
terugkijken op een zeer goed verlopen 
cabaretavond, waar de lachspieren 
weer op de proef gesteld werden. Ook 
was het eerste “Lindse Kampioenschap 
Boomstamzagen” een groot succes, het 
was schitterend om te zien hoe fanatiek 
het eraan toe ging, zeker voor herhaling 
vatbaar. Het is ook bekend wie van 
gymvereniging “Olympia” de nieuwe 
Jeugdprinses en jeugdadjudant van 2009 
zijn geworden, Olympia”is de vereniging 
die dit jaar de jeugdcarnaval organiseert, 
ik wens hen hiermede heel veel succes 
toe, tevens wil ik “Buurtschap Strijp” 
bedanken voor het organiseren van het 
jeugdcarnaval van het afgelopen jaar. 
Tijdens de jaarvergadering hebben we 
ook afscheid genomen van 4 leden van 
de raad van elf, te weten: Jan van Poppel, 
Hans van Hoof, John Galema en Wim 
Vlemmix. Ik bedank hen hartelijk voor 
hun inbreng de afgelopen jaren, ook hun 
partners Toos, Judith, Josien en Jaqueline 
hartelijk dank. Uiteraard worden de 
vrijgekomen plaatsen weer ingevuld 
door 5 jonge enthousiaste mensen te 
weten: Jan Bekkers, Erwin Geurts, Niels 
van Lieshout, Marco van Stipdonk en 
oud raad van elf lid William Pompen, ik 
wens hen samen met hun partners een 
hele fijne tijd toe bij onze vereniging. Op 
het Prinsenbal van afgelopen zaterdag 
hebben we afscheid genomen van 
Prins Wim dun Vierde en Prinses Ria, 
mede dank zij hen kunnen we terug 
kijken op een geslaagd carnavalsseizoen 
2007/2008, Wim en Ria bedankt.  Tevens 
wil ik even gebruik maken om het 
nieuwe Prinsenpaar heel veel succes 
toe te wensen, ik ben er van overtuigd 
dat het voor hun een onvergetelijk 
jaar zal gaan worden. Tot slot wil ik 
iedereen bedanken die ervoor zorgen, 
op welke manier dan ook, dat het feest 
wat carnaval heet in “de Sgônste Plats” 
op een schitterende wijze gevierd kan 
worden, en hoop u allen op een van de 
vele activiteiten te mogen begroeten.

Blaozers en Blaozerinnekes,
Geniet ervan, Ut lève is mèr kort, 

Alaaf,

Vorst Piet van Mierlo

De Lindse Blaos

Er verschijnt een e-mailtje op mijn 
scherm met het verzoek om een 
voorwoordje te schrijven voor D’n 
Blaospieper 2008-2009. Mijn gedachte 
zijn nog lang niet bij carnaval want al 
mijn vrije tijd wordt in beslag genomen 
met het opruimen van de bladeren die 
volop van de eikenbomen dwarrelen in 
onze Beukenlaan. De weergoden zijn mij 
niet gunstig gezind want met de dagen 
aanhoudende zuid-oosten wind heeft dat 
tot gevolg dat ik ook al het blad van mijn 
overbuurman mag opruimen. En hij maar 
lekker tonpraoten, als het aan mij ligt is 
hij volgend jaar aan de beurt.  Vorig jaar 
heb ik de tradities van de Lindse Blaos 
uitvoerig uitgelicht dus dit jaar kan ik me 
beperken tot mijn complimenten uit te 
spreken aan het adres van de (ex) Prins 
Wim d’n vierde met zijn Prinses Ria die er 
samen “onder dun tôrre meej veul goei 
zin” om met zijn woorden te spreken een 
heel mooi feest van hebben gemaakt. 
Carnaval 2008 onder dun tôrre was in 
goede handen bij Prins Wim en zijn Ria 
die in hart en nieren echte fijne Lindse 
mensen zijn. Ik heb me het afgelopen 
jaar wat verdiept in de Lindse Blaos. 
Niet de carnavalsvereniging maar d’n 
echte Blaos, d’n tôrre zou Wim zeggen. 
Eerst ben ik op bezoek geweest bij Max 
Farjon in Leenderstrijp die door middel 
van een indrukwekkend project bezig 
is de Lindse Blaos zeer gedetailleerd in 
beeld te brengen. Natuurlijk had ik ook 
het avontuur van Max op tv gezien met 
Anita Witzier. Reden voor mij om ook 
eens bij Max langs te gaan om me te 
laten informeren. Zeer indrukwekkend 
kan ik u melden, ik zie nu al uit naar 
het verschijnen van zijn monnikenwerk 
in een ongetwijfeld prachtige boek. 
Natuurlijk maakt ik ook een afspraak om 
een paar weken later samen met Max 
dun tôrre in te gaan. Van de fundering 
tot het uurwerk hebben we (mijn vrouw 
Gerda en ik) van elke etage van d’n Blaos 
alle interessante details gehoord van 
Max. Boven de klokken bij het uurwerk 
aangekomen stond ex-prins Hans van de 
Kruis klaar om ons via en beangstigend 
ladderstelsel verder te begeleiden naar 
de Blaos, maar mijn Gerda vond dat 
helemaal niks. “Te gevaarlijk”, oordeelde 
ze resoluut “en ik wil ook niet dat mijn 
man met je mee naar boven gaat”. 
Gelukkig dacht ik daar ben ik mooi van af 
dan hoef ik zelf tenminste niet te zeggen 
dat ik eigenlijk niet durf. Het was me 
echter niet ontgaan dat Hans meewarig 
zijn hoofd schudde en even besmuikt 
glimlachte.  Een paar dagen later had ik 
toch wel spijt dat ik niet tot in d’n Blaos 
was gegaan. Ik heb Max nog een mailtje 
gestuurd dat ik graag nog een keer mee 
wil d’n Tôrre in wil maar dan zonder mijn 
bezorgde lieve vrouw. Ik wil namelijk nog 
een keer voldaan kunnen terug lachen 
naar die ex-prins Hans. Veel carnavals 
plezier allemaal onder dun tôrre! 
 
Paul Verhoeven, 
Burgemeester Heeze-Leende
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CROOIJMANS
INTERIEURBOUW BV

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

Paardenrusthuis
‘Van der Kruis’

Brengt oew perd nar Hans Kruus,

daor vuult ie zich wel thuus.

tel: 040 - 206 2164

Sinds     1926

DRANKENGROOTHANDEL
    Th. GODSCHALX B.V.

Oostrikkerdijk 3
5595 XC Leende

Tel. 040 - 2061715
Fax. 040 - 2061678

Mobiel. 06 - 53257769

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

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

Iedereen die s’woendags na 
de carnaval zun 

 Askruiske komt laote zien  
Krijgt op STREEP

  une blaostester gratisww
w.

De
lin

ds
eb

la
os

.nl

Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt

Word lid van “de Lindse Blaos”



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

of wil de ut als tuinhuisje 
vur in oewe tuin,

dan moete echt us ne keer
bij ons kome,

want wij kennen
blokhutten leveren,

dèr kende alleen mèr van 
drome!!!

VALKENAARS
RADIO - TV - VIDEO

HUISHOUDELIJKE APP.

Reparatie en verkoop van ALLE merken!

Wij wensen u 
prettige karnavalsdagen.

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

Openingstijden:

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

Stationstraat 21
6026 CR 

Maarheeze
Tel. 0495-591067
www.geknipt.com

      
VKL ** gecertificeerd

Voor al uw 
loonwerkzaamheden 

gaat u naar:

Loonbedrijf J. van Weert
Past. P. Thijssenlaan 43c

6029 RL  STERKSEL

Tel.nr. 040-2262093
Fax.nr. 040-2894250

Krek dè is ‘t

Camping
“De Zandberg”

Strijperstraat 73a
5595 GB  Leende-Strijp

 Tel:  040 - 2061357
Fax:  040 - 2063452

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

Wilt u volgend jaar 
ook adverteren in deze 

carnavalskrant? Mail dan naar: 
advertenties@delindseblaos.nl

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

Ruim 400m² fietsen en accessoires.
Gespecialiseerd in kinderfietsen 

(ruim 100 verschillende op voorraad)

Kom gerust eens langs, 
de koffie staat klaar.

www.hetkinderfietspaleis .nl

Officieel dealer:
L o e k i e 
S p a r t a

Gebrek aan liefde verdwijnt als je liefde begint weg te geven.
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Jeugdcarnaval 2009

Olympia
Wâ haangt daor in de leucht, nen 
acrobaat in de linten, un turnster in 
ne split, wâ is dè in Lind?! Olympia 
ân de gang, vur ôs allemal die in Lind 
carnaval kumt viere. Alle dansers, 
danseressen, turners, turnsters en 
zikker nie te vergète ôs lieftallige 
bestuur en vrijwilligers stan allemal 
vur jullie klaor dizze carnaval. 
Cirque du Soleil in Lind, dè is pas 
fist! Dè mag niemes misse. Jasse 
uphange meej un danspasje, glaoze 
uphaole meej ne Olympia glimlach, 
den uptocht meej radslaogen 
en flikflakke, ja Olympia doet ut 
allemal di jaor. Vur ut decor en ôk 
aachter de schermen geej Olympia 
ut di jaor tot un succes maoke. 
Kum dèrrem allemal keejke nèr de 
dansers en turnsters die de moiste 
kunste vertone en oew verbilding 
te beujve gan. We gan der wâ mois 
van maoke di jaor, umdè ut de 
beurt is ân Olympia  um de Lindse 
jeugdcarnaval te organizere. Vurral 
de jeugdcemmissie is druk ân ut 
tekene gewist um jullie alvast un 
kleijn vurpruufke te gèève.

Achterste rij: Kelly Cardinaal, Lindy Heerschop, Nina Scholtz, Jay Leuverink, Jack Guns;
Middelste rij: Kim Maas, Lynn Leuverink, adjudant Wiesje Martens, prinses Femke Bax,
  Sanne van de Laar, Mattias Meijers;
Voorste rij:  Louisben Jagt, Frances Walta, Lisa Verdonschot, Senna Verhoeven

Wij prinses Femke meej adjudant Wiesje, meej de 
jeugdraod van ellef en alle Blaozers en Blaozerinnekes.

Wij reujpe oe toe: 

Kum nèr 
Olympia vur 

turnen en dans, 
Gao meej 

carnaval viere, 
greejp oe kans.

prinses 
Femke 

adjudant 
Wiesje
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Piet van Mierlo
aannemer

Strijperstraat 1 Leende, Tel. (040) 2062674

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

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

���������������������������������������������������������������

����������������
������������������������������������������
�������������������������������������������

Wie geen risico neemt bereikt nooit iets

Op zondag 18 januari 2009 zal 
zijne Dorstlustige Hoogheid 

Prins Lars dun Urste 
met Raad van Elf van 

c.v. de Lindse Blaos recipiëren 
in gemeenschapshuis de 

Meent te Leende
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt zeer 
op prijs gesteld.



De Blaospieper 2008 De carnavalskrant van de Lindse Blaos Pagina  9

Pagina  9

Hebt U wel eens in een rolstoel gezeten?
De meesten ‘zitten’ heerlijk, alleen 
als je niet of moeilijk kunt lopen zit er 
toch een nadeeltje aan. Tenzij er een 
motortje aan zit, kun je niet altijd zo 
makkelijk van je plekje af; je bent zo als 
dat heet: een potentieel standbeeld. 
Misschien heeft U wel eens gezien dat 
aan elk wiel nog een extra soortement 
wiel zit waarmee U de rolstoel kunt 
verrijden. Maar ja, als je ook nog iets 
aan je handen of je arm mankeert, kun 
je je mobiliteit wel vergeten en blijf 
je zitten waar je zit.Dan zijn er zelfs 
rolstoelridders die nogal moe worden 
als ze zich zelf verplaatst hebben met 
hun handjes! Hun conditie is niet meer 
optimaal door het vele stilzitten.
Ben je dan een eindje van huis, soms 
is 100 meter al genoeg, dan moet je 
wachten tot je weer wat bekomen bent 
en nieuwe krachten hebt verzameld.
Als het toevallig dan ook nog gaat 
regenen heb je een hand te kort om 
je parapluutje vast te houden. En 
dan hebben we het nog niet over het 
prachtige ‘stoepennetwerk’ in Lind.
Kort en goed: als je veroordeeld bent 
tot een rolstoel, is je leven een tikkeltje 
anders dan vóór je veroordeling.
Dat besef je pas als iemand in je naaste 

omgeving zo’n prachtig vervoermiddel 
moet gaan gebruiken, graag of niet.
De grootste concentratie rolstoelen in 
Leende vind je uiteraard in Leenderhof.
Zolang ze maar binnenshuis blijven 
kunnen veel mensen daar zich zelf 

aardig redden met hun mobiele stoel. 
Maar bij mooi weer een wandelingetje 
buitenshuis maken zit er niet in!
Sinds een jaar zijn er in Lind een aantal 
mensen die zich op dinsdagmiddag 

achter ‘het karretje laten spannen’. 
Onder leiding van Ex-Prins Janus 
Snoeijen testen ze dan of de rolstoelen 
bestand zijn tegen het Lindse wegennet.
En passant zijn de rolstoelzitters dan ook 
nog een uurtje buiten. Af en toe meldt 
zich ook nog een aardige mevrouw of 
mijnheer waar ze onderweg een kopje 
koffie kunnen drinken . Hulde aan deze 
mensen. De ploeg van Ex-Prins Janus 
kan nog wel een paar licht gespierde 
figuren gebruiken die hem bijstaan bij 
het geduw. Al was het maar als reserve, 
als oproepkracht zogezegd.
Maar ook die mensen die hun 
rolstoelend familielid bezoeken voor 
hun wekelijks kopje koffie, zou ik 
willen aanmanen om eens een actieve 
visite af te leggen. Een rondje door de 
Kerkakkers is wat de kwaliteit van de 
straten en stoepen betreft, zonder al 
te grote krachtsinspanning te maken. 
Wedden dat Uw familielid nauwelijks 
ooit iets gezien heeft van de wijk waarin 
ze wonen?
En .. als extra plusje: uw eigen conditie 
gaat er door het geduw zeker op 
vooruit!!

JdW

“Traauwes, moete gij oe eijge nie um gân kleeje?” Ik heb ut 
al dikkels gereujpe en dan mâr waachte of ze iets los kanne 
laote. Ellek jaor wir prebere we meej z’n alle um d’r aachter 
te kumme wie’ter di jaor Prins Carnaval zal worre. En ellek 
jaor heb ik ut nog goe gehad, of in ieder geval un heul end de 
goeie kant up. Of, noujâ... ge raojt ut al, ik heb nog ginne inne 
keer van tevurre kanne zegge wie der naauw wir beujvenup 
de prinsewaoge kwam te stao. Ik heb al vanalles geprebeerd. 
Urst hâ ik wâ leeje van de raod van ellef zat gevoeijerd bij ‘nen 
ex-prins ân d’n toog; mâr ze liete niks los, de verrekkelinge. 

Ja, de raand van de bar, die hebbe ze nie allemal vaast kanne 
haauwe, mâr ze zeeje niks uvver de neije prins. Ik moes iets 
anders bedenke um ut prins raoje te kanne winne. Toen hâj’ik 
geluk! Up unne dur-de-wèèkse zaoterdiggevurdemiddig, 
zag ik dè twee raod-van-ellevers kratjes bier in d’n auto ân 
ut sjouwe waare. Ik daocht bij m’n eijge:”Heejjj! Twee van 
die van-elleve-raojers midde uvverdag meej bierkratte? Die 
gân natuurlek nâr de toekomstige prins!” Ik ben d’r stiekum 
aachterân gefietst... de Valkeswirdseseg uvver, de Megrietlaon 
in... ze zalle toch ginne prins eujt 
ut bejaardehuus haole?? Nee... dè 
liete ze links ligge. Un stukske verder 
waare ze inins weg. Mâr nondepie! 
Hoe ken dè nou... waacht!... daor 
zag’ik ze wir... ze ginge...hè? Wâ nou? 
Ze ginge.. gewoon de super-plus 
binne. Ut waare leeg kratjes van d’n 
aovend d’rvur. Wir niks dus. Ik heb 
vur alle vurzichtigheid toch mâr teejge 
Willeme gezeejt dèttie up moet lette 
welleke carnavallers d’r allemal binne 
kumme. Tja, âs ge de kruuk van Lind 
wilt winne, dan zalde alles in de gaote 
moete haauwe.
Ôs Nel hâj’ik dèrrem up neijles 
gestuurd. De buurvrouw van ôs 
Gonnie zaot daor elleke wèèjk neffe 
de vraauw van de veurzitter van 
de carnavalsvereniging. Samme 
meej Door van Sjeffe zaote ze daor 
elleke wèèjk en d’r wier natuurlek 
flink gebuurt. Ge kóónt ut zô gek 
nie bedenke of ze wisse ut daor. 
De neijmachientjes hebbe nie 

zôveul mèèters gemakt als ôs Nel zunne mond, mâr toen ze 
onderhaand ‘n stuk of zèès van die eijge-getimmerde jurkskes 
thuus hâ hange, waar ze dè gebuurt en ge-kontzit kitsbeuj. Ze 
scheej er meej mee eujt. Naauw heb ik ze up gymmestiek-les 
gestuurd. Ik heurde dè de vraauw van de veurzitter dè naauw 
ôk deej. Ach, ik kan ut meschien bèèter zellef doe. Ik denk 
dè ik di jaor meej kersemis mar’es un schon kerstpakket nèr 
de veurzitter van de “seej-veej” gao brenge. Un extra grote 
fles jonge klaore en un deuske meej goei dikke sigarre. Vur de 
rest makt ut nie zoveul eujt, mâr ik daauw’er ôk twee briefkes 

van ut prinseraoje bij meej menne naom d’r up. Die heb ik 
stiekum uvver gehaauwe van de vurrige keer. Dan hoeft-ie 
alleen nog mar de goeje naom van de prins in te vulle en in 
de kruuk te stoppe. Ik zal zurrige dè d’r ôk nog wâ penninge 
onder zunne steejk kumme te zitte en dan kan ut al bekant 
nie mèr misgao. Let mar’es up! Vollegend jaor win ik de kruuk 
van Lind! Tot dan!

Jos Netelenbos

Een regenachtige maandagochtend 
in november, half acht ’s morgens. 
Voor mij een auto uit Sittard, 
achter mij eentje met een sticker 
‘autocentrum Heerlen’ Ik sta stil op 
de dorpstraat in Lind, ingeklemd 
tussen de Limburgers. 
De drang om lid te worden van 
de stichting POL, Prikkeldraad om 
Limburg, wordt met de dag sterker. 
Ik heb nooit iets tegen Limburgers 
gehad, maar ik had er ook nooit 
last van. We klagen wel over die uit 
Hees, maar je kan over ze zeggen 
wat je wil, ze staan tenminste niet ’s 
morgens vroeg massaal in de weg op 
onze Dorpstraat.
Op de radio hoor ik de filemeldingen: 
8 kilometer op de A2 tussen 
Maarheeze en het knoopunt 
Leenderheide. De Dorpstraat in Lind 
wordt niet eens genoemd!
Ik tank bij Noten. Het verkeer gaat 
zo snel dat ik na 5 minuten tanken 
weer in kan voegen op mijn oude 
vertrouwde plek tussen ‘Heerlen’ en 
‘Sittard’. Gezellig. Wel netjes van ze 
dat ze me er weer tussen laten, dat 
zie ik iemand uit Hees nou weer niet 
doen. 
Een half uur later, ik ben inmiddels 
ter hoogte van ‘Fried Postuma’, ben 
ik het plotseling zat. Ik besluit om 
via Strijp over het zandpad door 
het Leenderbos aan de drukte te 
ontsnappen. Terwijl ik de auto 
omkeer op het parkeerterrein voor 
de winkel van Fried, zie ik in een 

ooghoek dat ook Sittard en Heerlen 
de rij verlaten. Omdat ik mijn 
sluiproute niet wil prijsgeven jaag ik 
in volle vaart, langs de stilstaande 
rij auto’s, door de Dorpstraat in 
de hoop ze af te schudden. Ik 
moet er niet aan denken dat ik 
straks ook op het bospad tussen 
Strijp en Valkenswaard om half 
acht ’s morgens stil sta tussen de 
Limburgers. 
Maar helaas, Sittard en Heerlen 
blijven aan mijn bumper kleven. Ik 
realiseer me hoe belangrijk het is 
dat de route door het bos geheim 
blijft en neem daarom een resoluut 
besluit: ik rij regelrecht naar huis. 
Als ik uitstap op de oprit zijn 
de Limburgers een ogenblik in 
verwarring: ze kijken als onze hond 
wanneer die zijn stok kwijt is. Het 
volgende moment beseffen ze dat 
ze genaaid zijn. Met een tevreden 
gevoel ga ik het huis in en geniet 
onder een bakje koffie van de 
overwinning.
Tien minuten later vertrek ik weer, 
nu voor een ritje door het bos, maar 
niet voordat ik me er van verzekerd 
heb dat de twee zich niet ergens 
verdekt hebben opgesteld.

‘Lindburgers’
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P.V. Transport B.V.  Nationale & Internationale transporten

Veestraat 4    5595 GG LEENDE

Tel: 040-2062297   Fax: 040-2061815

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

Vraag ook eens naar info over onze wasstraat voor bedrijfsauto’s!

Va l k e n s wa a rd s e we g  2 9 , Le e n d e, T. 0 4 0 - 2 0 6 5 2 8 1Ik ben één mens, dus maak ik fouten

ao



Tour d’n blaosTour d’n blaos
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Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding
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De Smeerkezen
Ôk di jaor is ôs wir gevraogd um 
un stukske te schreejve vur in de 
carnavalskrant. We doen ondertusse 
al un par jaor meej ân den uptocht, 
en beginne hèr en dèr al wâ meer 
bekendheid te kreejge. We baauwe 
dit jaor dan ôk al wir ozze 6e waoge. 

Ut ging bij 
ôs  nie altied 
van een leije 
dèkske, der 
wier wal es 
wâ geruziet, 
of meej 
vanalles in 
het rond 

gegoid, mèr dè is meej den tied 
veul bèèter geworre. Iedereen kan 
ut goe meej mekaar vinde, en we 
zin ôk altied wal èrreges meej z’n 
alle te bekènne. Ôk di jaor zin wij 
natuurlek wir van de partij meej 
den uptocht. We zin al un par wèèke 
druk beejzig meej ut baauwe van 
wir unne schonne nog grottere en 
bèètere waoge, en we hebbe der al 
wir veul plezier in. Verder willen we 
alleen nog zegge dè ze di jaor WAL 
bier magge kumme brenge van de 
Lindse Blaos. En natuurlek willen 
wij de tweej mense up de veurkant 
van dizze krant, hartelek feliciteren, 
“Alaaf”.

De Plekzakken
Zô gaauw âs de klok wir wordt verzet 
en de aovende wir langer beginne te 
worre, kreejge we wir kriebels in ôzze 
buuk. Ja, ge lèst ut goe: kriebels in ôzze 
buuk; vlinders die hebbe we al. Nie 
alleen umdè Sinterklàs wir bekant vur 
de deur steej, mar meer umdètter wir 
un neij carnavalsseizoen ânbrèkt. En zô 
gaauw âs ge d’r ândenkt, kriede ôk wir 
un tillefontje van de kemmissie Krant 
war dè ut stukske vur D’n Blaospieper 
eijgelek blie. Mar… ginne stress, alles 
kumt goe. Is het vandaog nie, dan is 
ut mèrrege. Mar van  d’n andere kant 
bekeejke: van eujtstel kumt aafstel. 
Dus nao wâ upstartprebleme te hebbe 
verhollepe, wordt d’r un pen en un 
stukske pepier gezoocht en gan we 
vol goeie moed ân de gang. Mar wâ 
moete we nou toch upschreejve? De 
lèzers zitte toch nie te waachte up ellek 
jaor diezelfde litanie…. Un schônne 
constatering, mar daormeej steej d’r 
nog niks up pepier en is er al wir un 
uur van ôzze vrijen aovend eujm. Dan 
mar us up ut internet keejke. Al gaauw 
genog kumme we up de startpagina 
www.plekzakken.nl. Mar ôk daor kumde 
niks âs aauw neijs (tiggeworrig noeme 
ze dè “historie”) teejge. En we hân zo’n 
schôn waogentjes….. Wie herinnert 
zich nog “Gaan met die banaan”? Ut is 
dè ut meej de carnaval gin zummerdag 

is, anders hân we d’r un echt Carribisch 
carnaval van gemakt. Meej alles d’r up 
en d’r ân, mar ôk wir nie te veul ân. En 
ôk het aafgelope jaor dreijde we in d’n 
top (subtop?) meej, tenminste âs ge 
d’n eujtslagenlijst up z’ne kop haauwt. 
We hân nie zo laang gebaauwe, mar 
wel ne sgonne tied gehad. En dè is 
ut war ut waogebouwers um geej! 
Veul mense hebbe ôs wir meej raod 
en daod bijgestao en daor zin we 
ze eeuwig dankbaar vur.  Mar ja dè 
internet is sgon. Daor kènde ure nar 
keejke, mar daormeej hèdde nog gin 
stukske geschreejve en ôk ginne waoge 
gebaauwe. En dan is goeie raod duur, 
zegge ze ôit. Tijd is geld, zou d’n bâs 
gezeejd hebbe. ….En al wir is d’r un 
uur vurbij en steej d’r nog nie veul up 
pepier. En dan geej d’n tillefoon. “Ut is 
mèrregenaovend vergadering, hèdde al 
un idee vur ut kummend jaor? We wille 
net âs vurrig jaor nie te groot baauwe, 
mar wel veul plezier hebbe. We beginne 
pas in het Neij jaor te baauwe, dus ge 
hèt nog èfkes den tied, mar ut zou wal 
fijn zin âs we mèrregenaovond al un idee 
hebbe”. “Ja, ja”, zeg ik, “ik zal vanaovend 
nog wel us èfkes keejke. Alles kumt 
goe!”. En inderdaad alles kumt goe. 
Inmiddels vier uur verder, de neijen dag 
is al begonne en d’r steej nog wènnig 
zinnigs up pepier. Of wal?  Âs gullie di 
stukske goe hèt gelèze dan witte naauw 
dè we âs Plekzakken vurrig jaor ân d’n 

uptocht hebbe meejgedao. Ge wit ôk 
dè we di jaor wir meej gan doe en ge 
hèt ôk kanne lèze dè bij ôs gezelligheid 
veurup steej. En zô moet dè ôk zin meej 
carnaval! Meej doen ân d’n uptocht (âs 
individueel, duo, groep, buurtschap, 
waogebaauwer of toeschouwer) is 
belangrijker dan winne. We doen ut 
allemal vur ôzze lol en um van de straot 
te zin, dèrrem heujpe we dè gullie ôk 
di jaor allemal wir kumt keejke en vur 
goei weer zurregt! We wense iedereen 
in de kummende baauwperiode en vur 
de carnaval veul plezier, veul succes, ne 
goeie conditie en weinig slaop. 

We heujpe in ieder geval ôk di jaor jullie 
wir allemal te kanne bekeejke vanaaf 
ôs waogentjes. (En zô ziede mar wir….. 
nen haalven dag wier, mar dur steej dan 
toch nog wâ up pepier.)

      De Lolmakers
Daar zijn we weer. Carnaval 2009 staat 
alweer voor de deur. Wat vliegt de 
tijd. We zijn nog maar net bekomen 
van ons jubileumjaar en nu toch al 
weer druk bezig met het nieuwe 
carnavalsseizoen. Zoals jullie nog wel 
weten hebben we vorig jaar alles uit de 
kast gehaald om ons 11 jarig bestaan 
te vieren. Allereerst natuurlijk met een 
onvergetelijk feest! En onvergetelijk dat 
was het. We kunnen de koppijn van de 
dag erna nog voelen. En verder hebben 
we natuurlijk een fantastische optocht 
gelopen en werden we beloond met de 
1ste plaats. Dus wat wil je nog meer? 
Ons jaar kon in ieder geval niet meer 
stuk. Maar dan… wat doe je dan in 
het 12de jaar? Ze zeggen wel eens: “je 
moet stoppen op je hoogtepunt”. Maar 
ja, het carnavalsbloed 
kruipt toch waar het niet 
gaan kan. Dus stoppen 
komt in ons woordenboek 
niet voor. Maar we gaan 
het wel rustiger aan doen. 
Verstand komt met de 
jaren zullen we maar 
zeggen, want we worden 
tenslotte ook al een dagje 
ouder. Toch willen we het 

Lindse publiek niet teleurstellen, dus 
jullie kunnen zoals altijd een wagen van 
ons verwachten die tot in de puntjes is 
afgewerkt, maar dan zonder de gekke 
fratsen die jullie de afgelopen jaren 
hebben kunnen zien. Graag willen we 
ook iedereen bedanken die ons de 
afgelopen jaren en dit jaar natuurlijk, 
op wat voor manier dan ook, geholpen 
heeft. En dan in het bijzonder de 
familie Bax, want hoe je het ook went 
of keert, of we nu een grote of kleine 
wagen bouwen, wij bouwen in de 
fijnste schuur van heel Lind en Strijp. 
En bij deze is iedereen van harte 
uitgenodigd om in de schuur te komen 
kijken en met ons een tas koffie of 
pilske te komen vatten, maar als da nie 
gaat lukken dan kun je altijd nog op 
onze website terecht: 

www.lolmakersleende.tk 

And last but not least 
willen we hierbij meteen 
alle andere groepen, en in 
het bijzonder de nieuwe 
groep, heel veel succes 
wensen zodat we er met 
zijn alle weer een schonne 
optocht van kunnen maken 
dit jaar.

Houdoe. 

De Fistbisten 

Daar zitten we weer, Een stukje voor 
de carnavalskrant! Lekker op ’t laatste 
moment; zo’n 12 uur voor de deadline. 
Alle begin is moeilijk zeggen ze, dus 
beginnen we maar gewoon bij ’t begin. 
Zo’n 10 jaar geleden kwam iemand 
met het belachelijke idee om een 
carnavalswagen te bouwen. We waren 
nog jong en naïef hadden totaal niet 
in de gaten dat er zoveel tijd en geld 
in zou gaan zitten. Vol enthousiasme 
dachten wij: “Dat doen we EVEN!”  Viel 
dat EVEN tegen! We begonnen met een 
kratje bier en een heleboel gezever. 
Gelukkig hadden we een doel: die 
wagen, die moest er komen. Langzaam 
maar zeker begonnen we te bouwen en 
kreeg alles vorm. Algemeen bekend is 
dat tijdens het bouwen van een wagen, 
behangplak en verf onmisbaar zijn. 
Helaas hadden we aan het eind van 
de avond vaak tekort… Wij gebruikten 
het namelijk voor andere doeleinden. 
Resultaat: We moesten ons meestal 
buiten omkleden van onze ouders! 
Nog iets wat voor andere doeleinden 
gebruikt werd; onze kachel. Gelukkig 
waren wij heel volwassen voor onze 
leeftijd en wisten we precies wat we 
deden… Om nog maar niet over het 
fietsen te spreken. Wat hebben we 
kilometers gemaakt en wat waren 
scooters een uitvinding! Dit alles 
onder het toeziend oog van Wim en 

Nel die ervoor zorgden dat we genoeg 
brandstof hadden om de hele dag 
en avond hard te “werken” en vooral 
plezier te maken. Nu zijn we nog steeds 
jong en iets minder naïef. We weten 
nog steeds ieder jaar niet precies waar 
we aan beginnen; maar het komt altijd 
goed! Inmiddels hebben we de fietsen 
en de scooters ingeruild voor auto’s 
en zijn we dus allemaal wat kilootjes 
zwaarder geworden. Net zoals wij zijn 
gegroeid, is ook onze schuur bij de 
familie Hulsen meegegroeid! Eigenlijk is 
alles met ons meegegroeid; wij denken 
aan de wagen, aan de kachel en alles er 
omheen. Als we er zo over nadenken 
is alles ongeveer hetzelfde gebleven. 
Voor iedereen die daar aan bijgedragen 
heeft, of aan bijdraagt: bedankt! 
Gelukkig hebben we na 10 jaar nog 
steeds evenveel plezier samen, zowel 
binnen als buiten het carnavalsseizoen! 
Kom gerust een keer een pilsje drinken, 
je weet ons te vinden! 

ALAAF!  www.fistbisten.nlUt is Carnavalszatterdig, ’saovends um 
hallef aacht. Heul Blaosdonk bewèègt 
zich nar ozze parochiekèrrek of stemt 
aaf up Radio Horizon 92.9 vur un schon 
mis. Un mis in un bomvolle kèrrek 
meej Blaozers en Blaozerinnekes in 
hun schonste carnavalspèkskes. Meej 
veul live meziek dur jong en aauwd 
en meej lèzinge up z’n Linds. Un mis 
war de suisse van vruujger nog garant 
steej vur un ordelek verloop. Un mis 
war meej we carnaval beginne zo âs 
dè bij De Lindse Blaos heurt: meej 
ândaacht vur ozze medemens en vur 
alle mense die zich in hebbe gezet vur 
de gemeenschapszin van Blaosdonk. 

Mar ôk un mis war we wille viere dè 
we in de gelukkige umstandigheid 
zin dè we carnaval kanne viere. Zo 
waar het in 2008…..Hèdde dè gemist? 
Nie getreurd. Di jaor is der ôk wir un 
carnavalsmis. Up 21 februari um half 
aacht in De Lindse Blaos. En ôk di jaor 
meej veul carnavalsmeziek, Lindse 
teksten, de suisse en heujpelijk ôk wir 
meej veul Blaozers en Blaozerinnekes. 
Samme meej pastoor Van Meijl zien we 
oe gèr kumme! Dè ge ’t nie mist!!!.... 
En âs ge mar haalf kaant, dan kumde 
mar heel.

De kemissie mis.

Carnavalsmis
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BEKS b.v.
INT. TRANSPORT &
SNELTRANSPORT

Vur al oe transport

groot en klein

moete bij d`n Beks zijn!

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

AUTOBEDRIJF Th. van der Linden

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

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

De speciaalzaak op het gebied van:

Drumsets
Marchingtrommen

Orkestslagwerk
Percussion instrumenten

Ard Baudoin
Zevenhuizen 10b   5595 XE  Leende

Tel: 06-28786996    www.passierdrums.nl

Equipment B.V. - Columbusweg 13, 5928 LA, Trade Port 8333, Venlo
T: 077-3999848 - M: 06-14617457 - F: 077-3999841 - E: info@gp-equipment.com - I: www.gp-equipment.com

...Attachment Solutions!

Gespecialiseerd in 

aanbouwdelen voor 

grondverzetmachines van 

0,5 tot 50 ton!

* ROVER specialist

* Verkoop nieuw en gebruikt

* Reparatie en onderhoud

* APK-keuringen

* Schadereparaties

* Restauratie van oldtimers

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

VERSTEIJNEN’S 
SLAGERIJ

Midden in het hart van Leende

* stukken beter

* euro’s goedkoper

Verdienen ambtenaren nou meer dan ze verdienen?
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De Mafketels
Nu iedereen z’n haar weer is 
aangegroeid na een seizoen 
muziekaal te zijn geweest, is het 
alweer tijd voor een nieuwe periode 
waarin de carnaval centraal staat! 
Even animo peilen en vergaderen 
waarna, weer veel te laat, Freek en 
Willeke weer alleen worden gelaten. 
Uitkomst van de vergadering; Dit 
jaar zal het spel centraal staan in de 
optocht! Zo… nu dat is beslist, is tijd 

voor de volgende fase: de spreuk. 
Net als voorgaande jaren proberen 
we weer iets dubbelzinnigs en leuks 
te bedenken. Nou zal ik vertellen 
dat dat niet ieder jaar weer even 
gemakkelijk gaat. De één wordt 
’s nachts wakker met geweldige 
ideeën en begint meteen aan een 
bouwtekening, sommigen zoeken 
wat inspiratie op internet, maar de 
mooiste manier is het verbruiken 
van een lading bier en gezelligheid 
om tot een mooie leus te komen. 
Nu is het mooi dat onze groep zo’n 
25 mannen en vrouwen telt en, 
zoals de trouwe Mafketelslezers 
weten, gaat onze spreuk dan: ‘Dè 
kumt wal goe!’. Allé dan… Dan is 
het tijd om te gaan denken over… ja 
waarover eigenlijk? Oh ja even stukje 
schrijven voor de ‘Blaospieper’. 
Na een goede middag te hebben 
zitten zeveren op de computer is 
het dan zover; Plotseling begint er 
een thema te broeien en een gevoel 
van enthousiasme stroomt naar 
boven. Met volle overgave wordt 
in het thema gedoken en een mooi 
resultaat is het geval. Wederom 
wordt een van de Mafketelwijsheden 
bevestigd! Na de uitwerking te 
hebben voltooid kan er worden 
begonnen met bouwen. Na vele 
stukken lomp ijzer, lengtes betonijzer, 
stukken faom, platen piepschuim, 
bussen pur, vierkante meters papier, 
emmers lijm, blikken verf en een 
mooie kalender met natuurlijk 
schoon aan de muur zal onze creatie 
vervolgens weer klaar zijn om zich te 
laten zien aan het publiek. Hopelijk 
zien we jullie dan weer langs de 
kant van de straat om de optocht te 
bekijken! Deze gelegenheid biedt 
ons ook nog een uitstekende kans 
om al onze sponsoren én mensen 
waarop wij altijd kunnen terugvallen 
te bedanken! Ook wensen wij 
alle andere wagenbouwers, 
loopgroepen, buurtschappen en alle 
andere deelnemers aan de optocht 
van jong tot oud zeer veel succes toe 
met hun voorbereidingen! Samen 
maken we er dit jaar weer een mooie 
optocht van in Blaosdonk! Tot die 
tijd, veel plezier met alle andere 
carnavalsactiviteiten en hopelijk tot 
zondag 22 februari!

Alaaf 

‘t Bultje
Wagenbouwers `t Bultje is ontstaan 
in 1984. Hier waren toen der tijd in 
de buurt een aantal bewoners die de 
koppen bij elkaar staken en op het 
idee kwamen om mee te doen met 
een carnavalswagen. Aan dit idee werd 
gehoor gegeven en zo begonnen ze met 
het bouwen van een carnavalswagen 
met het thema: “liever een bult van 
het zuipen dan een bult van het 
werken”. Deze wagen werd destijds bij 
verschillende buurtbewoners onder 
de carpoort en in garage`s gebouwd. 
Dit bleek een enorm succes en er 
volgden plannen voor een nieuwe 
wagen, maar we konden natuurlijk 
niet onder carpoorten en in kleine 
garage`s blijven bouwen dus gingen we 
op zoek naar een mooie bouwlocatie 
dat werd de gemeente schuur aan de 

grote speelweg, inmiddels, “hans 

van breukelen weg”. Deze bouwlocatie 
hebben wij nog steeds en zijn wij een 
aantal maanden per jaar nog fanatiek 
bezig om weer een mooie wagen op 
de straat te zetten. Naarmate de jaren 
voorbij gingen kwamen er natuurlijk 
ook nieuwe bouwers om de hoek 
kijken. Het ging van vader op zoon/
dochter en deze hadden vrienden die 
het ook wel leuk leek om van zo`n groep 
deel uit te maken. Zodoende kwamen 
er steeds meer leden van buiten de 
buurtvereninging waardoor we ons zelf 
de naam Wagenbouwrs `t Bulje konden 
aanmeten. Inmiddels bestaat onze 
groep uit een 30-tal personen en hopen 
dat dit er nog meer zullen worden want 
zoals je al kunt vermoeden lopen bij 
ons de leeftijden uiteen van 0 tot 80 
jaar. Afgelopen jaar hadden wij een 
wagen met als thema “Lind in zicht”. 
Dit idee hadden wij uitgedacht met een 
piratenschip die 2 piraten op een vlot 
voortrokken en met een aantal piraten 

in het spel die opzoek waren naar 
Lind. Inmiddels zijn we bezig met onze 
25ste wagen en zijn we weer dagelijks 
in de schuur bezig met het bouwen van 
een wagen voor 2008/2009. Dus kom 
je een keer langs de schuur en brand 
er licht, kom rustig binnen voor een 
bakkie koffie of een lekker koud pilsje 
of bezoek onze website www.hetbultje.
net

Alaaf

Goed Gek
Het is weer bijna zover en dan is het 
alweer carnaval. Dit jaar zijn we erbij 
met een nieuwe groep: 

CV Goed Gek. (op z’n Linds: Goegek )

We hebben er allemaal kei veel zin 
in om een mooie wagen neer te 
zetten. We zijn met een gezellige 
vriendengroep, van zo’n 20 jongelui,  
begonnen met een idee voor een 
carnavalswagen. Na dit uitgewerkt 
te hebben zijn we begonnen in 
een schuur op Euvelwegen. Na het 
zoeken en benaderen van diverse 
sponsors, want zonder deze gaat 
zoiets nie lukken, zijn we op zoek 
gegaan naar een platte kar. Van 
CV de smeerkezen hebben we een 
wagen  gekregen. Staal, hout en zo 
gekocht en begonnen. Ook krijgen 
we van diverse mensen en bedrijven 
hout en bruikbaar bouwmateriaal 
zodat we goed aan de gang kunnen. 
Het schiet al lekker op en onze groep 
heeft er kei veel zin in om jullie te 
verassen met een mooie wagen in de 
optocht. Dus allemaal tot carnavals 
zondag.

Gezelligheid kent geen tijd is een oud 
gezegde. Nou, ik vind dat ’t zijn langste 
tijd gehad heeft en zeker in de kroeg. 
Was de kroeg altijd nog een laatste 
uitweg als je ’t nergens meer zag zitten 
of je wilde er zomaar eens tussenuit, 
tegenwoordig kan je beter voor de 
televisie of computer gaan zitten  of  
achter de gebreide boks kruipen met 
een goeie neut en een lekker sigaretje 
of sigaar. Maar ja, ’t is daar uiteindelijk 
toch maar behelpen, want je zit of ligt 
er uiteindelijk toch maar weer alleen 
voor, of achter. Nee, voor gezelligheid 
moeten we toch naar de kroeg. Daar 
kom je nog eens wat ander volk tegen. 
Mensen die weer eens wat anders 
denken, praten en lachen dan wat je 
iedere dag hoort en ziet. Daar valt nog 
eens wat te beleven en te genieten 
met een goeie pot bier, een sigaretje 
of sigaar en een mooi stukske muziek. 
Zo zou ’t eigenlijk moeten zijn… Maar 
dat is nu verleden tijd. De chemie is 
er niet meer. Ja zeker de chemie. Wie 
’t voetballen een beetje volgt weet dat 
trainers ’t altijd hebben over de chemie 
als hun team goed kan samenspelen. 
Nou, dat missen we nou in de kroeg. 
De goeie ingrediënten zijn niet meer 
aanwezig. Jawel, de kastelein is er 
nog, het bier stroomt nog volop, de 
schaal met mini-frikandellekes en 
bitterballen komt nog steeds rond, 
aan pinda’s geen gebrek en de muziek 
staat nog steeds aan(vaak wel wat 
hard, maakten ze daar maar eens een 
wet tegen!) D’r zitten zelfs  soms ook 
nog wel eens vrouwen binnen en ook 
en zo nu en dan wordt er ook een 
partij gebiljart. Vroeger stonden die 
biljarters, als ze toevallig weer eens 
niet aan de beurt waren aan de bar te 
hangen, maar tegenwoordig staan ze 
pal in de deuropening met buiten een 
kruk, en wat staat daar op …een asbak. 
En daar gaat nou de chemie. Want die 
asbak hoort in de kroeg. Op de bar of 
op een Perzisch tapijtje midden op een 
tafeltje met wat bierviltjes er omheen 
met een paar glazen bier erop. Een 
beetje rook hoort erbij in de kroeg. Net 
zo goed als je na een uur flink sporten 
of houthakken op een winterdag lekker 
naar ’t zweet moet stinken moet je in 
de kroeg wat rook bespeuren. Net als 
een vleugje parfum bij een vrouw of 
de aftershave bij de mannen,’t is maar 

net uit welke hoek de wind waait. Maar 
nee, we ruiken  in de kroeg liever zweet  
dan een beetje rook  zodat we dan ook 
nog met de luchtververserspray door 
de tent moeten omdat  ’t anders weer 
niet te harden is. Nee, als ’t zo doorgaat  
hebben we over een paar jaar niet een 
kroeg meer in Lind. Misschien een paar 
restaurants, een kinderspeeltuin en 
een fotogalerij met ouwprinsenkoppen 
waarvan alleen  de oudste zo vergeeld 
zijn door de rook dat ze niet meer 
te herkennen zijn. Maar goed, nou 
zijn we eindelijk waar dit praatje om 
gaat, want op deze manier gaan alle 
echte kroegen er aan! Want  wat doen 
we nou met Carnaval zonder kroeg? 
Carnaval zonder kroeg is eigenlijk 
ondenkbaar.  We kunnen ’t natuurlijk 
alleen op straat vieren. Allemaal heel 
leuk op de Caribische Eilanden en in 
Zuid-Amerika maar daarvoor missen 
wij hier de vereiste temperatuur en het 
temperament, denk ik. Misschien eens 
in de 10 jaar als de temperatuur boven 
de 20 graden komt, maar evengoed 
denk ik dat we dan van het bier over 
moeten schakelen naar de glühwein. 
Dat werkt op een Kerstmarkt ook 
prima en er kan evengoed muziek bij 
gespeeld en ook gezongen worden. Er 
zijn trouwens wel meer gelijkenissen  
met Kerstmis. ’t Zijn beide katholieke 
feesten waar altijd flink gegeten, 
gedronken, gemusiceerd en gezongen 
wordt. En ook ’s nachts zijn er altijd 
volop activiteiten. Versieren doen 
we met Kerst ook volop en ook de 
buitentemperaturen liggen meestal 
nagenoeg gelijk. Dus, als de kroegen 
binnenkort op zijn, schakelen we met 
Carnaval over op een Vastenaovend-
markt.
We bouwen een grote Vastenaovend-
stal op de markt, wat vuurpotten 
ertussen en laten  4 of 5 muziekkapellen  
en een paar koren aanrukken. Een 
frietboer, een Chinees, een  flinke BBQ 
en laat de glühwein maar stromen. 
Roken is geen probleem want iedereen 
staat buiten, en anders kunnen de 
liefhebbers altijd nog terecht in de 
coffeeshop waarvan iedere gemeente 
er straks wel een moet hebben. Hoezo 
zware tijden voor de Carnaval?  Bestuur 
van D.L.B. , besturen is vooruitzien!!

Rommie Tas.
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Bende meej de dolle
daoge euijt oe dak 

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

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

Tel. (040) 2065093

voor:
- in- en verkoop

- reparaties-onderhoud
- schadetaxaties en -reparaties

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

www.autobedrijf-vanmensvoort.nl

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

‘Om iets schôns te latûh maôke,
doede gij mè Ger Martens goeie zakûh!’

info@germartensinterieurwerken.nl

www.germartensinterieurwerken.nl

Biesven 10a
5595 DD Leende

T. 040 226 60 66

F. 040 226 60 60

Voor al uw 
minigraafwerkzaamheden

Maken van: sleuven
  opritten 
  slootjes
  vijvers  
  bouwputjes

Gehele renovatie van tuinen en  
plantsoenen

Het versnipperen van takken

Afvoeren van materialen

de Boelakkers 19
5591 RA Heeze
Tel 040-2266954

Mobiel 06-51665438

accountancy

Voor fiscale en financiële
adviesgeving kunt u terecht bij

Voor nadere informatie:

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

Uw contactpersoon:  William Vromans

Bloemenboetiek

Langstraat 20 LEENDE
Telefoon 040-2062362

Met wa bluumkes in huus

is ut nog wa gezelliger thuus.

Wij hebben vul keus en kwaliteit

en van alles wa goe gedijt.

Wij wensen iedereen plezier en leut

en op zijn tijd een neut.

TUINHUISJES OP MAAT

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

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

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

de Groot
Langstraat 2d

5595 AA LEENDE
Tel. (040) 2065054

Bloemenatelier  VINIFERA
Uw adres voor:

•	 Al	uw	bloem-	bruid	en	grafwerk.

									 	Uw	persoonlijk	tintje	staat	bij	ons		

	 hoog	in	het	vaandel.

•	 De	natuurlijke	sferen	proef	u	in	ons		

	 atelier.

•	 Ieder	week	een	boeketaanbieding	in		

	 eigentijdse	stijl.

•	 Via	Euroflorist	kunnen	wij	wereldwijd		

	 bezorgen.

U	kunt	ons	vinden	:	

	 Tuinplantencentrum	van	Lierop

												 Kerkhof	11a

								 5591	TD	HEEZE

								 Tel:	040-2264797	

Diegene die het vuile werk doet, verdient schoon te weinig
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Dankbetuiging
Het bestuur, 

Prins en Raad van Elf 
dankt langs deze weg alle 

kasteleins, die ook dit jaar onze 
vereniging zo royaal hebben 
gesteund.  Tevens danken wij 

onze hoffotograaf Fred de 
Werdt voor de foto’s die hij 

weer voor dit blad beschikbaar 
stelde.  Ook onze adverteerders 

hartelijk dank  voor hun 
advertentieopgaaf. Zonder hen 

was het onmogelijk geweest om 
dit mooie propagandamiddel 

en nieuwsblad GEHEEL 
GRATIS onder de Blaozers en 

Blaozerinnekes te verspreiden.

CV De Lindse Blaos
Wenst u unne goeie 

Carnaval!

Een paar weken geleden beldde de 
meneer van de Carnavalskrant. ’t Was 
weer tijd voor een stukje, Ik dacht nog: 
daar krijgt-ie speit van. Dit word geen 
leuk carnavallesk stukje. Er valt niks te 
lachen, zelfs niet te glimlachen. Want er 
moet iets van mijn hard. Ieder jaar lees 
ik met veel plesier de Lindse Blaos. Alle 
verhaaltjes van mijn mede-Leendenaren, 
hun belefenissen. ’n Jaar is zo om en dan 
is het toch fijn dat je een beetje op de 
hoogte blijfd van hun doen en laten. 
Maar dan zou je van de redaktie van de 
Lindse Blaos toch wél verwachten dat 
ze de aangeleeverde stukjes eerst eens 
nazien voordat ze geplaatsdt worden. 
Nazien op taalvouten welteverstaan! 
Want echt waar, ze fliegen om je oren 
als je het leest. Op iedere bladsijde wel 

drie!  En nou wil ik 
geen flouwerik of een 
muggensifter zijn, maar 
mijn haren reizen te 
bergen en m’n teenen 

trekken krom. ’t Nare is, ik zie ’t ook 
meteen, mijn oog valt errop. Je vraagd 
je af of iedereen op school wel 
heeft zitten oplletten bij 
speling. Vroeger moest 
je ook sgoonschrijven, 
op zes leintjes kleine 
en hooftletters 
zetten. Nu moet 
dat allemaal op de 
komputer en die 
spelingscontroole 
die daar op zit, 
deugd ook van geen 
kanten. En ’t heeft 
geen zin hoor, om 
mensen wat handvaten 
te geven om beter te laten 

schrijven, ’t interreseert ze geen barst! 
Kijk naar de krant. Sinds die zonodig 
op tabloid-formaat moest, is de speling 
een ondergeschoven kintje geworden. 
Woorden staan vaak dubbel, en met 
wat moeilijke woorden proberen ze de 
boel weg te foevelen. En tegenwoordig 

zitten de niedjes dusdanig dat 
de binnenkant niet meer te 

lezen is zonder te slopen. 
Wat nog erger is, je 

ziet ’t ook in briefen 
van de gemeente en 
de overheit. Eerst ’n 
hoop dure woorden 
gebruikken, lange 
zinen, halferwege 
ben je de draat al 

kwijt. En als je wilt 
reageeren, moet dat 

via de mail. En dat 
word helemaal moeilijk 

omdat je via “ links  “ niet 

eens naar rechts kunt komen. Beginnen 
jullie het een beetje te begreipen? Nog 
zo iets, de ondertitellingen op de tv. 
Vooral bij de comerciële zenders. Vaak 
klopt de vertaling niet eens, om over 
de speling maar te zweigen. Als ik op 
mijn werk zo veel vouten zou maken, 
zou ik op zijn minst een repri….. eh, 
een waarschuuwing hebben gekregen 
of uiteindelijk toch maar ontslagen 
zein. Ik loop natuurlijk nu wel het risiko 
dat de redaktie mij volgend jaar niet 
meer beld. Ze vinden me vast en zeker 
een z……. Ik wil alleen maar hellpen! 
Jullie moogen mij gerust vragen om de 
stukskes te “redigeeren “. Gratis en ik 
doe het ook nog voor nix! Daar heb je 
geen spelingscontrole verder voor nodig. 
Ik mag zelfs meedoen aan het Groot 
Nationaal Dikthee! Dat win ik op mijn 
slofen.

Josefien

De problematiek van het sluipverkeer in ons mooie dorp 
houdt iedereen bezig. Inmiddels zijn er op proef door de 
gemeente een aantal verkeersremmende maatregelen 
getroffen. Dat we daar niet allemaal even gelukkig mee zijn, 
mag wel duidelijk zijn. Woon je op de Dorpstraat moet je via 
de Valkenswaardseweg en Margrietlaan omrijden om bij de 
Plus een “boodschap” te doen. Woon je op de Julianastraat 
dan moet je ook half Leende doorkruisen. Dus al met al 
niet zo ideaal. En het grootste probleem is dat we al deze 
maatregelen toepassen op verkeer wat van buiten Leende 
tijdens de ochtendspits ons dorp doorkruist. Met dank 
aan TOM TOM, CARIN en alle andere navigatie apparatuur. 
Het meest praktische was om de afrit Zevenhuizen op 
de A2 tijdens de spits af te sluiten. U begrijpt wel dat 
verkeerskundigen niet aan zoiets simpels denken. Nee nee 
hun jarenlange studie vraagt om andere oplossingen. Vaak 
oplossingen waar wij als inwoners niet veel aan hebben. 
Dus ik ben er op een middag maar eens voor gaan zitten en 
heb mijn GBV in werking gesteld. GBV staat niet voor een 
jarenlange opleiding maar betekent gewoon: “gezond boeren 
verstand”. Ik heb voor mezelf een aantal manieren bedacht 
waarmee we het sluipverkeer “vriendelijk doch streng” 
verzoeken (dwingen??) lekker op de A2 te blijven!!!

• Ik stel voor dat alle caravanbezitters uit Leende op 
toerbeurt ’s morgens de caravan aankoppelen en tussen 7 
en 9 uur de Valkenswaardseweg en Dorpstraat op en neer 
rijden.

• Blijf onnodig langzaam rijden, waardoor andere auto’s 

achter u moeten blijven rijden. Overschrijd vooral de 30 
km grens niet. 

• Mochten die auto’s bumperkleven, ga dan onmiddellijk 
onregelmatig rijden: af en toe krachtig remmen gevolgd 
door weer gas te geven.

• Voor bestuurders van bestel- en vrachtauto’s: bevestig de 
lading niet te stevig. Vallende voorwerpen zijn leuk om de 
weg te versperren.

• Voor bestuurders van vrachtauto’s: haal af en toe met 
minimaal snelheidsverschil een auto in. Bevestig een 
sticker aan de achterzijde: “Sorry ik kan niet harder - komt 
door de snelheidsbegrenzer)

• Wissel zoveel mogelijk van rijstrook. Gebruik hierbij vooral 
geen richtingaanwijzer. 

• Bij een ongeval op de andere rijstrook graag ter hoogte van 
het ongeval stoppen en uitstappen. Hierdoor komt al het 
verkeer stil te staan. 

• Als u weer verder mag rijden tik dan op de ritme van de 
muziek op uw rempedaal. Leuk voor het achteropkomend 
verkeer. 

Als we met ingang van 1 februari 2009 met deze voorstellen 
van start gaan zijn we volgens m i j binnen enkele 
weken van het hele fileprobleem 
verlost. Mocht zelfs dit niet 
lukken dan heb ik nog 
rigoureuzere oplossing, 
maar daarover later meer.  

Groeten, uw filespecialist. 
mister GBV

Het sluipverkeer in Leende:

spreekwoorden
&

gezegden

Jantje had de Carnavalskrant gelezen. 
O,o wat vond ie hem mooi. Vooral de 
foto’s van de optocht deden hem wat: 
nee ze brachten hem in vervoering. Hij 
werd er door geïnspireerd, hij kreeg zin 
om ook met de optocht mee te doen. 
Hij sloeg aan het fantaseren. Wat zou 
hij gaan maken? Welk spreekwoord of 
gezegde zou hij uit kunnen beelden? 
“ Grote stelen en kleine stelen, maar 
groten stelen het meest “ zou het 
worden. “ Afgekeurd ”, zei Opa, “ die 
is vuufendertig jaor geleeje al eens 
geweest.” Jantje peinsde verder. 
Ondertussen werd de familie verrast 
met een blijde gebeurtenis: Oma’s 
kleinkind kreeg ook een kindje. Hij 
hoorde praten over vier geslachten. 
Hééééé, dacht ie en zijn brein begon 
weer volop te werken. Dat zou het 
worden: vier geslachten.  Maar .. hoe 
beeld je dat uit? Nou natuurlijk met eh 
.. eh .. vier geslachte kippen aan een 
stok. Maar toen zijn moeder in de gaten 
kreeg dat Jantje vier keiharde kippen uit 
de diepvries had ontvreemd, barstte ze 
uit in een ‘hoongelach’. “Jonge, jonge 

toch. In de zeventiger jaren hebben 
we Driek den  Bels al met zijn vier 
geslachten gezien. Ouwe koek dus die 
blote hennen aan ‘n stökske”. Hij kwam 
er niet uit. Ten einde raad ging hij naar 
Jan van Friedjes en Jan Jansen. Deze 
oude rotten in het optochtenvak lieten 
hem tientallen foto’s zien. In dik veertig 
jaar hadden die twee zowat het hele 
boek: “Spreekwoorden en gezegden 
uit het Nederlandse taalgebied” 
uitgebeeld. En overal minstens drie 
foto ’s van! Jantje werd er luretuurs 
van. Daar zat ie nou met zijn gebakken 
peren: hoe kom je nu aan een origineel 
spreekwoord dat nog niet is uitgebeeld? 
Nachtenlang lag hij wakker. Hij bekeek 
elk spreekwoord en elk gezegde dat in 
zijn brein boven kwam drijven van alle 
kanten, probeerde een uitbeelding te 
bedenken die nog nooit bedacht was, 
probeerde het nog eens totdat hij er van 
ging dromen. En toen, drie dagen voor 
Carnaval, riep ie tijdens het nuttigen 
van de erwtensoep ineens: “Eureka .. 
ik heb het gevonden”. “Och jee”, zei 
moeder, “is ut onderhand zo wiet? 
Ut zal wel wâ worre. Ge het nog drie 
daog”. “Gin zurreg, tied zat moeder”, 
was het onbezorgde antwoord. Het 
werd zaterdag voor Carnaval en Jantje 

had nog niks gewrocht. “Hedde oe eijge 
al upgegeve jonge?”, vroeg moeder 
bezorgd. “Nerges vur nodig mam” was 
het antwoord. “Dan worde er euijt 
gegooid, des iets wa zikker is”. “Niemend 
gooit er mij eujt, niemes”. En het werd 
Carnaval en de optocht was mooier dan 
hij ooit geweest was. Maar geen Jantje. 
Niet in de optocht, niet na de optocht, 
niet in de kinderoptocht en niet in de 
tour de Blaos!! Wat moest hij er aan 
geloven! Heel de familie hield hem 
voor de gek. Maar Jantje lachte alleen 
maar in zijn vuistje. “Waacht mar”, zei 
hij en verder niks. Carnaval ging voorbij 
en ook de volgende weken. Het werd 
Lind Mert. Heel Lind stond weer op z’n 
kop en ’t was gezellig zo als altijd. Maar 
toen kwam de verrassing van Jantje. 
Toen de markt ’s anderdaags door de 
zoals altijd ijverige ambtenaren van de 
gemeente Heeze-Leende geveegd werd, 
liep daar helemaal alleen over het pas 
geveegde marktplein, mooi verkleed en 
wel, niemand minder dan ons Jantje. Hij 
droeg ook een mooi geschilderd bord 
met zijn spreuk: “Daogs na de mert”.

JdW

Gedoe
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BRABANTSE
ASPERGES

040-2062537

FAM. BAX
VEESTRAAT 8

LEENDE

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

RENÉ VAN ROY

KATTESTRAAT 6

5595 CL LEENDE

TEL. 040-2061631

FAX. 040-2062978

Plus Smetsers  
Dorpstraat 68 Leende

 

Plus Smetsers aan de 
Dorpstraat, staat ook met 

carnaval voor u paraat!

Wat een verschil !

Een Belg, een Duitser en een Nederlander liepen door de Amazone. Plotseling kwam er een tijger aan! Ze renden 
alle drie voor hun leven, maar de tijger was te snel! De Belg zei: “Ik zal me wel opofferen, als de tijger mij heeft 
gehad, zal hij jullie niet meer hoeven.” Maar de tijger vrat de Belg op en kwam achter de Duitser en de Nederlander 
aan. De Duitser zei: “Ik offer me wel op, als de tijger mij en de Belg op heeft, zal hij jou niet meer hoeven.” Maar de 
tijger ging, nadat hij de Duitser had verorbert, vrolijk achter de Nederlander aan! De Nederlander zei: “Verdorie! 
Nu moet ik toch nog mijn geweer gebruiken!”
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(de foto’s in dit overzicht zijn gemaakt 
door Wim Pompen)

Media
Of we ook dit jaar een nieuwsoverzicht 
willen maken voor de begin 2009 
verschijnende 45ste Blaospieper, 
carnavalskrant van De Lindse Blaos? 
Gebeurt er dan nog wel iets in Leende? 
Wie afgaat op wat er aan nieuws 
verschijnt over ons dorp is geneigd te 
zeggen: niet veel. Nou, misschien komt 
u na het lezen van dit jaaroverzicht tot 
andere gedachten!

De Oostrikse praatput

Verkeer
De gemeente heeft dit jaar ten aanzien 
van Leende vooral de nadruk gelegd 
op het verkeer. Naast ook weer enkele 
cosmetische inspanningen, zoals 
de vaandels op het marktplein en 
de elektronische informatieborden, 
waarvan de klok een minuut of 
drie achterliep! Misschien kunnen 
die borden, waarvan er algauw 
een werd vernield, ook wel als een 
verkeersmaatregel beschouwd worden. 
Een automobilist moet langzaam rijden 
om de bewegende tekst fatsoenlijk 
te kunnen lezen. Een belangrijke en 
ons inziens positieve maatregel was 
het plaatsen van verkeerslichten op 
de Valkenswaardseweg. Ook al is een 
van de ‘lampen’ pas op het allerlaatst 
zichtbaar, omdat er een boom voor 
staat. De verkeerslichten zijn bedoeld 
om straks schoolkinderen veiliger te 
kunnen laten oversteken naar en van 
de schoolwoningen in Breedvennen. 
Gunstig neveneffect is dat nu tijdens de 
spitsuren de verkeersstroom richting 
A2 en Valkenswaard geregeld wordt 
onderbroken. Dat geeft het verkeer van 
de A2-afritten betere kansen om op de 
Valkenswaardseweg te komen.  

Zal het bij deze verkeerslichten blijven?

De verkeersmaatregelen om het 
sluipverkeer te ontmoedigen blijken niet 
overal in goede aarde gevallen te zijn. 
Niet alle nieuwe borden waren meteen 
de goede of op de goede plaats. Was 
het bonnetjes uitdelen in die beginfase 
dan wel zo terecht? De winkeliers 
vooral waren niet ingenomen met de 
verkeersingrepen. Waarom fietsers 
niet vanaf de Schoolstraat maar wel 
vanaf De Meent over de Julianastraat 
richting centrum mogen rijden is niet 

duidelijk. Hoe komt een automobilist 
in de Julianastraat wanneer een grote 
vrachtauto bij de slagerij de weg verspert 
bij het afleveren van vleeswaren? En 
waarom het verkeer uit de richting 
Kleine Kerk naar het ‘winkelcentrum’ 
omgeleid moet worden via de 
Valkenswaardseweg snappen velen ook 
niet. Het verplaatst de verkeersdrukte 
naar het marktplein, is dat dan beter? 
Toegegeven het zou een proef zijn tot 
februari. Er leek al enige versoepeling in 
het vat te zitten, maar dat gaat niet door. 
De twee kapotte buswachthuisjes, 
Valkenswaardseweg en centrum, zijn 
na lang wachten eindelijk hersteld. Het 
werd tijd! Voor de vele geparkeerde 
fietsen bij de halte heeft de gemeente 
(nog) weinig oog. Evenmin voor 
het onderhoud van de klinker- en 
tegelbestratingen. Het jaarlijkse 
onderhoud van de bomen krijgt meer tijd 
en geld toebedeeld. Op het terrein vóór 
Résidence De Ster heeft de gemeente 
– na jaren wachten – zes particuliere 
parkeerplaatsen als zodanig gemarkeerd 
door op kosten van de particulieren in 
kwestie eerst afsluitbeugels te plaatsen 
en daarna ook nog borden met de tekst 
‘vergunninghouders’. In de praktijk 
blijken de meeste vergunninghouders de 
borden wel voldoende te vinden, althans 
de beugels niet omhoog te zetten 
wanneer zij de parkeerplaats verlaten 
hebben. Te veel moeite? In elk geval kan 
aan neergelaten beugels letterlijk geen 
‘aanstoot’ worden genomen! Sprake 
van overdaad? Het stopleggen van het 
openbaar vervoer naar/van Eindhoven 
is ten minste een jaar uitgesteld. Is het 
niet een vorm van ‘chantage’ van de 
Nederlandse Spoorwegen om alleen 
een NS-station in Maarheeze te willen 
aanleggen op voorwaarde dat ander 
openbaar vervoer naar Eindhovende 
vanuit Budel, Maarheeze en Leende 
onmogelijk wordt gemaakt?

Gemeente
Bij de gemeente vervolgde men de 
weg van privatisering. Beheer en 
onderhoud van gebouwen en terreinen 
worden afgestoten. Het welzijnswerk, 
inclusief de vrijwilligerscentrale, 
werd overgedragen aan de Paladijn 
in Valkenswaard. Mogelijk om meer 
professionaliteit in huis te krijgen. 
Niet overbodig. Evenemententerrein 
Breedvennen wordt waarschijnlijk 
toch deels gebruikt voor nieuwe 
woningbouw.

Dorpsraad
De Dorpsraad voor Leende onder 
voorzitterschap van André Verhees is 
aarzelend op gang gekomen, doch is 
zich in 2008 toch en niet ten onrechte 
met enkele zaken gaan bezighouden. 
We noemen centrumplan en verkeer. 
De Dorpsraad had de euvele moed zich 
kritisch op te stellen, ook tegenover 
het gemeentebestuur. Dat is blijkbaar 
niet gewenst en de raad kreeg dan 
ook al enkele gele kaarten uitgereikt. 
Een van de politieke partijen wilde de 
dorpsraden van Leende en Sterksel 
(vanaf?) volgend jaar wat meer 
financiële armslag bezorgen, maar dat 
schoot bij een enkele politieke partij 
in het verkeerde keelgat! Als ze in 
Blaosdonk of het Osserijk hun belangen 
in de gemeente beter of goed behartigd 
willen zien, moeten de Leendenaren en 
Sterkselnaren daar zelf maar geld voor 

bij elkaar leggen. 

Parkeren met volledig verlof

Onderwijs
Vooral basisschool De Triangel raakte in 
onrustig vaarwater verzeild. Zelfs zo dat 
schooldirecteur Jacqueline Nellen uit 
Budel de handdoek in de ring gooide. Ze 
heeft intussen een andere baan binnen 
de overkoepelende organisatie SKOZOK. 
Haar functie is overgenomen door Hans 
Terpstra, een Fries. De Triangel hield 
een geslaagde goed bezochte reünie 
en is wanneer u dit leest wellicht al 
verhuisd naar de fraaie en naar het 
schijnt toch wel functioneel ingerichte 
schoolwoningen in De Breedvennen. 
De leerlingen van basisschool St Jan in 
Leenderstrijp, relatief veel uit Leende, 
voerden actie ten gunste van kinderen 
in Indonesië. Dat leverde zo’n 2.000 
euro op, door een van de leerkrachten 
op eigen kosten al daarheen gebracht. 
Oud-directeur van De Triangel, Piet 
Raijmakers en onderwijzer Jan Maas 
(ook voorzitter van schutterij Sint Jacob 
en Sint Anna) zijn dit jaar overleden.

Overlast en jeugd
Ook in Leende veroorzaakt(e) een aantal 
jongeren overlast. Achter de Rabobank, 
bij de Marijkeflats en in de omgeving/
rond Leenderhof. Bij het zorgcentrum 
klom men zelfs op het dak. Reden? 
Waarschijnlijk verveling. Maar er 
moet natuurlijk wel tegen opgetreden 
worden, waar dan weer ‘heterdaadjes’ 
voor nodig blijken te zijn.

Bedroefde bloembakken

De met veel bombarie geïntroduceerde 
bmx-baan aan de Loofvennen lijkt door 
gebrek aan blijvende interesse geen lang 
leven beschoren te zijn. Het speelveld in 
Halfeind moet ruimte inleveren om de 
centrumplannen te kunnen bekostigen, 
waar omwonenden dan weer tegen 
in opstand zijn gekomen. Op het 
Kerkplein en het Torenplein moesten 
de bloembakken het ontgelden. Ook 
sloegen koperdieven hun slag. Er werden 
tevens enkele auto’s gestolen.

Centrumplan
Met angst en beven zien vele 
ingezetenen van Leende de realisatie 
van het centrumplan tegemoet. 
Normaal gesproken zou daar volgend 
jaar (2009) mee begonnen worden. 
Gevreesd worden: een ondorps karakter, 

een sterke mate van verstening, een 
groot tekort aan parkeerruimte en nog 
meer verkeersproblemen.

TNT
Heel de gemeente heeft in november 
ook oranje TNT-brievenbussen gekregen. 
Door op de op te heffen brievenbussen 
mee te delen dat die bus naar een nader 
genoemde andere plaats in het dorp 
verplaatst zou worden maakte Tante Pos 
zich schuldig aan bedrieglijke informatie. 
Immers op die andere plaats stond al 
en bleef een andere brievenbus. In 
werkelijkheid werden in Leende gewoon 
twee brievenbussen opgeheven, die in 
het Vogelpark (waarvan TNT dacht dat 
het een vakantiepark was en dus niet 
permanent bewoond!) en die aan de 
Eikenlaan. Zeg dat dan rechtuit! Gevolg: 
nu nog drie bussen aan de noordkant 
van de doorlopende weg (Dorpstraat, 
Oostrikkerstraat en Langstraat) en nul 
aan de zuidzijde. Ons pleidooi om de bus 
in Breedvennen (nu vrij dicht bij die bij 
Leenderhof) in de richting Boschhoven 
te verplaatsen, en die van Halfeind in 
de omgeving van het Marijkeplein neer 
te zetten, leek aanvankelijk een positief 
onthaal te krijgen. De toezegging van 
TNT om de bus bij Leenderhof wat lager 
te plaatsen ten faveure van rolstoelers 
en scootmobielers wacht nog op een 
herkansing.

Ook de NCB-silo moet er aan geloven

Bouwactiviteiten
Van de bouwplannen voor Leende 
zijn de 12 woningen op het woonerf 
aan de Broekerstraat net vóór de 
bouwvakvakantie klaargekomen maar 
pas sinds kort allemaal bewoond. De 
naam voor het appartementencomplex 
op de Kleine Kerk werd definitief 
D’n Dook, wat ook aan de voorgevel 
zichtbaar is. Twee van de 6 
appartementen staan overigens 
nog leeg. In beide gevallen is er een 
nieuwe naam gekomen: Swanegat 
voor Meidoornstraat (nog niet overal 
doorgedrongen!) en D’n Dook voor 
De Boterbloem. ’t Zwaanegat bleek 
voor de gemeente een brug te ver. 
Onderhanden zijn de bouwplannen 
boerenbondsterrein, Oostrik en 
Boschhoven. Nog niet begonnen is 
men op het terrein Kees, bij de oude 
brandweergarage aan de Schoolstraat, 
aan het plan Steenakker en op ’t Eindje 
(tussen Leende en Strijp). Het ‘plan Kees’ 
is intussen uitgebreid met de woning 
van de familie Kees die ernaast staat 
en dus gesloopt zal worden. Maar eerst 
moet het takel- en bergingsbedrijf van 
Sprankenis verplaatst worden. Daarover 
zijn onderhandelingen gaande. De al 
wel toegewezen straatnamen vernoemd 
naar Leendse oorlogsslachtoffers 
konden nog niet worden geëffectueerd. 
Begin dit jaar zegde de gemeente 
de nazaten van oud-burgemeester 
Fried Manders van Leende (meer 
dood dan levend teruggekeerd uit 
concentratiekamp, nadat hij geweigerd 
had Leendse jongemannen aan te 
wijzen voor de bezetters te werken) 
toe ook een straat naar hem te zullen 
heten. Welke? Is er dan voor Leende 
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nog een straat in de maak? Over namen 
gesproken. Waterschap De Dommel 
heeft (overdreven brede) naambordjes 
van de beken aangebracht op de diverse 
bruggen. Alleen is er kennelijk nog 
discussie over de vraag of het Groote dan 
wel Grote Aa moet zijn. Het Waterschap 
is voor vernieuwing, de gemeente wil 
Groote handhaven, omdat die naam in 
Heeze ook voor een straat voorkomt. 
Voor het eerst in 2008 ook verkiezingen 
voor waterschapsbestuursleden. Nog al 
krakkemikkig aangepakt. Volgens een 
website gevoed door informatie van 
erkende makelaars staan er in Leende 
ongeveer 52 woningen te koop.

Schoolwoningen in Breedvennen

Onderscheidingen
Het behaagde hare majesteit in 
2008 vier Leendenaren koninklijk te 
onderscheiden. Het waren Gery van 
Asten, Hans van Eck, Nort Liebrand en 
Harrie Merks. Twee parochianen van 
Sint Petrus’Banden kregen de pauselijke 
onderscheiding ‘pro Ecclesia et Pontifice’, 
namelijk vrijwilligerkoster Adriaan van 
der Laak en koorzanger Antoon van Dijk. 
Frits van Lieshout kreeg van voetbalclub 
DOSL het erelidmaatschap aangeboden 
en Jan van Winkel uit Sterksel dat 
van de Philharmonie. Voorzitter Joop 
Kummeling (ex-Prins van De Lindse 
Blaos) droeg de voorzittershamer over 
aan Thom van Grootel. Kummeling werd 
erevoorzitter en kreeg een receptie 
aangeboden.

Leenderhof
Zorg- en verpleegcentrum Leenderhof 
bereidt zich voor op de komst van 
een nieuwe directeur en een interne 
reorganisatie. Directeur drs Frans de 
Boer gaat tegen het midden van 2009 
met pensioen. Ook dit jaar stak de 
Legionellabacterie een paar keer de 
kop op. Met het oog op de volgende 
zomer is de koeling verbeterd. We 
verwijzen ook naar het thema Overlast. 
De dagbesteding in De Meent bleek 
niet ideaal. De ouderen ondervonden 
toch te veel hinder van anderen die 
overdag van het gemeenschapshuis 
gebruik maken. In een leegstaande 
ruimte van de gezusters Van Asten aan 
de Oostrikkerstraat vond Valkenhof 
een betere oplossing. De oude winkel, 
later kantoor, werd functioneel 
verbouwd en in gebruik genomen. 
Helaas uit verkeersoogpunt een wat 
mindere gunstige plaats, tussen 
twee onoverzichtelijke bochten. 
Sponsors zorgden voor een flatscreen 
beeldscherm, zodat de cliënten de 
uitzendingen beter kunnen zien.

’t Zwaanegat!

Café verdwenen, D’n Dook terug

Verenigingen
Voetbalclub DOSL degradeerde na 
succesvolle jaren naar de vierde klasse. 
De ‘Roem van Lind’ schijnt echter met 
een vrije val bezig te zijn en moet 
uitkijken om niet nog verder af te 
dalen. Clubblad DOSL-Koerier kreeg 
een nieuw jasje en komt steevast al 
op maandag uit. Voor de Koninklijke 
Fanfare Philharmonie bracht muzikant 
Jan van Winkel het archief steeds meer 
op orde. In Ronald Loudon en Hans 
van Breukelen kreeg de fanfare nieuwe 
commissarissen. Muzikant (meer dan 
een halve eeuw) Jack Liebregts ontviel 
het korps.  

Geen 
raadslid,

 wethouder,
prins

en
voorzitter

meer,
wel
een

baard

In de ‘traditionele’ afdeling (er is een 
‘vrije’ afdeling bijgekomen) werd de 
Philharmonie op het Everard Winters 
Muziekfestival (EWWF) in Someren voor 
de 17de keer eerste. Het ‘concours’ 
werd voor de 39ste keer gehouden. De 
slagwerkers van de Leendse fanfare 
wonnen de wisselbeker van de Kleine 
Kring. Gemengde zangvereniging 
Leends Accoord vierde haar zilveren 
jubileum, de Schola Cantorum haar 
robijnen. Veertig jaar bestond ook 
buurtschap Oostrik, reden om onder 
meer de buurtput te overkappen. 
Plattelandsvereniging Hei, Heg & 

Hoogeind bleef actief, onder andere 
met het opleuken van het terrein 
rond ‘de winkel’. Ook gaat HH&H 
het uilenbezoek aan de Leendse 
kerktoren monitoren. Buurtschap 
Strijp hield een krattenstapelwedstrijd. 
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos 
koos ex-Prins Piet van Mierlo als nieuwe 
Vorst. Hij volgde Peter van Dijk op. Ook 
kwamen er enkele nieuwe leden van 
de raad van elf. Gilde Sint Catharina 
en Sint Barbara huldigde zijn gouden 
jubilarissen Jan van Meijl Jzn en Jan van 
Mierlo. Gilde Sint Jan Baptista startte 
de voorbereidingen voor het grote 
gildefeest dat in 2010 op Strijp wordt 
gehouden. Toneelvereniging KNAL 
handhaafde wagenspel en zaaluitvoering 
en niet zonder succes. De Torenzangers, 
het ouderenkoor, onder leiding van Jan 
Pellemans, vierde zijn eerste lustrum. De 
ouderenbond (KBO) zag zijn voorzitter 
vertrekken. Het bestuur kreeg er enkele 
nieuwe leden bij.

Zaken
Drukkerij QF verdween, voor Aldi 
ontstond daardoor de kans om zijn 
winkel- en magazijnruimte uit te breiden 
en te vernieuwen. In het centrum 
kwam een nieuwe kapperszaak en het 
met zo’n 80 hotelkamers voorziene 
Jagershorst opende feestelijk zijn 
poorten. Rita Verdonk van TON hield er 
een spreekbeurt, maar of daarmee een 
(andere) TOON gezet werd is de vraag.

Overleden
Er stierven dit jaar circa 30 ingezetenen 
van Leende. Een van hen was 
doodgeschoten. Nog geen spoor 
van de daders. Van de overledenen 
noemen we ex-Prins Toon Roothans, 
ondernemer en oud-lid van de Hofkapel 
Wim Noten, ondernemer Gerard 
van Engelen, Herman Baats en oud-
postkantoorhouder Jan Rutten. In 
Gastel gaf oud-dirigent van het Leendse 
mannenkoor Jan Hoste de geest. Als 
oudste van Leende verwisselde de 
106-jarige Fréderique Schouten-van 
Suchtelen het tijdelijke met het eeuwige. 
Zij bracht de najaren van haar in Batavia 
begonnen leven door op Leenderstrijp.

De studio van Wim Pompen

Parochie 
De parochie Sint Petrus’Banden zag 
haar kosteres Ans Bax-Fiers vertrekken. 
De jaarlijkse viering van Sint Jan 
trok ook dit jaar enkele honderden 
deelnemers. Een gebrandschilderd 
glas-in-loodraam, voorstellende Sinte 
Catharina, dat vele jaren lang een 
plaats had in het ‘bejaardentehuis’ 
– eerst het Catharinagesticht, later 
Leenderhof – verhuisde naar een 
verlichte ereplaats in de kerk. Tijdens 
het Monumentenweekeinde werd in de 
kerk een fototentoonstelling (verzorgd 
door Wim Pompen) gehouden en ook 
een orgelconcert (georganiseerd door 

parochiebestuurslid Frans Simkens). Ook 
in 2008 namen velen deel aan een kerk- 
en torenrondleiding. De sponsortochten 
van het Parochieel Missiecentrum 
brachten ongeveer 3 mille in het laatje..

Natuur
Terwille van de natuur werd ook in 
Heeze-Leende een Nacht van de Nacht 
(minder verlichting) gehouden. Bij 
Coöp. Sint Jan zette HH&H ouderwetse 
fruitboompjes. In Halvenne worden 
oude beukenbomen in hun bestaan 
bedreigd, aan de Kerkstraat staat 
mogelijk een lindeboom in de weg 
en op het Kaetsveld op Strijp bleef 
door insnoeiing niet veel meer over 
van de kandelabering van de oude 
linde. In ’t Leenderbos werd veel bos 
gedund en tevens werden everzwijnen 
gesignaleerd. Wie men er misschien niet 
veel meer zal zien is boswachter Gerhard 
Bosschers, die ging met pensioen. 
Stichting Leende Natuurlijk stopt, 
wegens onvoldoende draagvlak, met 
het tweejaarlijks organiseren van een 
schaapscheerdersfeest. Evert Antonissen 
was succesvol in de Dikke Banden 
Races van de Rabobank. In de jaarlijkse 
toerwielertocht Diekirch-Valkenswaard 
kwamen relatief veel Leendenaren aan 
de meet..

Een bogerdje achter de winkel van Strijp

Diversen
Leendenaar Jo Versteijnen Azn vond een 
safetybracket uit. Met deze be-octrooide 
beugel wordt het dieven een stuk 
lastiger gemaakt om via een raampje in 
te breken. Claire de Waal, dochter van 
ex-Prins Jan de Waal, bedwong enkele 
keren de Alpe d’Huez en fietste daarmee 
vier mille bijeen voor het goede doel. 
Volgens de gemeente heeft Heeze-
Leende haar financiën weer op orde. 
Er verschenen enkele nieuwe babsen, 
bijzondere trouwambtenaren. Onder 
hen uit Leende Karen van Breukelen-
de Lange en DLB-ceremoniemeester 
Ger Geurts. Molenbouwer Frans 
Hagenaars kreeg ongewenst bezoek op 
de molen aan het Strijperpad. Hij kon 
twee molenstenen in Zuid-Holland op 
de kop tikken. De bevolking van Heeze-
Leende bleek in 2007 in aantal te zijn 
afgenomen, ondanks de toegenomen 
woningbouw. 

Dit overzicht is natuurlijk geenszins 
volledig. (w).



IEDERE DAG OVENVERS !

Als je alleen bent, luister dan eens naar jezelf

Op een keer werd ik uitgenodigd door de maten om eens mee 
een avondje te gaan stappen. Ik vertelde mijn vrouw dat ik 
voor middernacht zou thuis zijn. De uren gingen voorbij en de 
pinten ging binnen, op een te gemakkelijke manier. Rond 3 uur 

‘s morgens kwam ik thuis. Toen ik de sleutel eindelijk in de deur kreeg, ging de koekoeksklok en ‘koekoekte’ 3 keer. 
Snel realiseerde ik dat mijn vrouw waarschijnlijk zou ontwaken en koekoekte ik zelf nog negen keer. Ik was werkelijk 
trots op mezelf voor dit lumineuze idee, je moet er maar opkomen, om hierdoor aan een mogelijk conflict met haar 
te ontsnappen. De volgende ochtend vroeg mijn vrouw me wanneer ik thuis gekomen was en ik vertelde haar om 
12:00 uur. Ze scheen helemaal niet verwonderd te zijn. Toen zei ze: “We hebben een nieuwe koekoeksklok nodig.” 
Toen ik haar vroeg waarom, zei ze: “Wel, vorige nacht heeft onze klok drie keer gekoekoekt, dan ‘Oh FUCK’ gezegd, 
daarna nog 4 keer gekoekoekt, gehoest, nog 3 keer gekoekoekt, toen begon ie te giechelen, koekoekte nog tweemaal, 
struikelde over de kat en liet toen een enorme scheet. “
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Marco van Stipdonk.

Hoi, 

Ik ben Marco van Stipdonk. Ik 
ben 27 jaar oud en geboren te 
Zesgehuchten. In 1989 zijn wij naar 
Leenderstrijp verhuist
Sinds juli 2006 woon ik in Leende 
samen met mijn vriendin Geertje.
In het dagelijks leven werk ik bij 
Vorst Piet van Mierlo als metselaar.

In mijn vrije tijd voetbal ik bij DOSL 
6 en in het weekend ga ik graag op 
stap.
Carnaval is mij niet vreemd.
Ik heb in de jeugd Raad van Elf 
gezeten. Georganiseerd door Jong 
Nederland, en van jongs af aan doe 
ik mee met de optocht, eerst in 
Geldrop, daarna in Leende.

In de wintermaanden bouwen wij 
met onze vriendengroep CG De 
Plekzakken aan een mooie wagen 
voor de Blaosdonkse optocht.
Ook met carnaval ben ik graag van 
de partij, daarom gaan we er met z’n 
allen weer een mooie carnaval van 
maken….

Erwin Geurts.

Ik ben in 1982 geboren in Leende 
en hier ben ik ook opgegroeid. 
Onder onze Blaos ben ik gedoopt 
met de namen Erwin Johannus 
Maria, maar de meeste mensen 
noemen mij “EEEEJ!!…”  Al een paar 
jaar vorm ik, samen met Vera van 
Mensvoort, een koppel. Wel wonen 
we allebei nog thuis, omdat onze 
ouders ons thuis nog niet kunnen 
missen… of zoiets... Ik kan met trots 
zeggen dat ik een zoon ben van het 
prinsenpaar van het seizoen 2006-
2007, namelijk Prins Ger en Prinses 
Gera. Het unieke is dat ik nu samen 
‘meej die ouwe van ons’ het komend 
carnavalsseizoen mag organiseren. 
Al een paar jaar ben ik actief 
binnen het carnavalsgebeuren als 
medewerker van de commissie 
techniek en als medewerker van 
radio Blaosdonk. Als wagenbouwer 
van c.g. de Plekzakken heb ik 
samen met collega wagenbouwers 
en (niet te vergeten) alle andere 
optochtdeelnemers er voor mogen 
zorgen dat er een mooie optocht 
door de Lindse straten trok en trekt. 
Verder ben ik met regelmaat op het 
voetbalveld te vinden als begeleider 
van het G van Dosl en besteed ik 
veel van mijn “vrije tijd” bij de Vries 
verwarming.  Voor in de toekomst 
hoop ik dat we in Blaosdonk de 
carnaval net zo massaal kunnen 
blijven beleven als in de afgelopen 
jaren. Maar nu eerst maar eens op 
naar een nieuw en mooi carnavals 
seizoen 2008-2009.  Ik wil graag 
afsluiten met mijn leus… Of mocht 
nu alleen de nieuwe prins een leus 
maken?...  ;-) “Bende een Blaoser 
of Blaoserinneke,  meej de carnval 
bende  meestal,  zo zat als een 

pinneke…” Alááf,

Niels v Lieshout.

Âs ge wâ meej de lindse blaos up hèt 
zalde me wal es ôit gezie hebbe. Ik 
ben diegene die altied aachterin de 
zaol meej wâ knoppe zit te speule. 
Meej die knoppe bedien ik ut licht up 
’t podium of zaol. Dè doe ik naauw 
bekant 10 jaor. Toendertied waare 
ozze vadder en moeder, Peer en 
Yvonne van Lieshout lid van de raod 
van èllef. Âs der dan in de meent 
moes worre upgebaauwe ging ik up 
zatterdigmiddig meej um wâ meej te 
hèllepe.  Vur dèk der èrreg in hâ zaot 
ik vort meej ieder evenement van 
de Lindse Blaos aachter de knoppe. 
De Lindse Blaos waar toen ôk al un 
gezellige club en zôdoende ben ik un 
par jaor geleeje ôk in de commissie 
radio beland. Radio Blaosdonk is ôk 
dit jaor wir te beluustere up radio 
Horizon up zatterdigaovend van 
18:00 tot 19:00 uur. 
Verder woon ik al ruum twee jaor 
gelukkig samme meej Eefje van 
Poppel, doochter van Jan en Toos 
van Poppel – Bax die vurrig jaor 
de vereniging nao 9 jaor hebbe 
verlaote. 
Ik wèrrek bij Lekkerland Nederland 
up de ICT afdeling en Eefje wèrrekt 
bij den apotheek in un nabuurig 
durrep. 
We zin allebei al jarre leider bij Jong 
Nederland Leende en doen meej cg 
de Plekzakken ieder jaor meej den 
uptocht in Blaosdonk meej. 

We hope allebei up ne gezellige tied 
bij de Lindse Blaos en we hope jullie 
allemal nog es teejge te kumme bij 
één van de vele activiteiten van cv 
de Lindse Blaos. Alaaf

Jan Bekkers.

Zoon van Jan van Tinuske Bekkers 
van Ôstrik, ôs moeder Ida van Bree 
van Hèès wônt nao der trouwen 
(inmiddels al 45 jaor) in Lind. Ik heb 
2 zeujsters (Gonnie en Anita) en  2 
bruurs (Martien en Peter) wèlleke 
nog allemal in Lind woone. 
Méén vraauwke Elfrie  kumt eujt 
Mierlo-Hout (ik mag gin Helmond 
schreejve), we hebbe drie joong en 
woone in de Eikenlaon, bij Piet de 
Bakker de straot in urste huus links.
Elfrie wèrrekt up mandig en vrijdig 
in de grotste en mist bekènde 
bloemewinkel van Lind, en verkopt 
daor bluumkes en aander gruun 
spul. 
Ik zèllef wèrrek bij Philips en ben 
daor verantwoordelek vur de 
afdeling Safety, Security & Services. 
Gullie kumt ôs teejge in ut durrep:
• up de motor of in ut clubhuus 

(Freek) van Motor Tour Club d’n 
Blaospijp war ik in ut bestuur zit;

• up alle activiteiten van 
buurtschap Ôstrik;

• bij DOSL of de tennis club. 
Meej de wedstrijden en soms 
trainingen van ôzze Koen (10 
jaor); 

• bij Olympia meej ut turnen of 
Jazzballet van ôs Janneke (8 jaor);

• bij de zwemles van ôzze Dirk (4 
jaor) in zwemschool Ôstrik;

• of natuurlek in de kèrrek, bij de 
school, of meej ut bôdschappe 
doe in 1 van de sgonste winkels 
in Lind, in de kroeg, of meej 
activiteiten die in ôs sgon durrep 
worre georganiseerd.

Âs ge ôs bèter wilt leren kènne kum 
de mèrres un pilske brenge meej un 
bal of meej carnaval. Alaaf

Een jaar om niet te vergeten
Halverwege november, laat op de 
avond kregen we onverwachts bezoek 
van Peer en Piet. We wisten toen nogal 
eens gauw hoe laat het was!! Of dat we 
prins en prinses van Blaosdonk 
wilden worden???? Na wat 
getwijfeld te hebben, hebben 
we ja gezegd. En zo begon toen 
een drukke maar mooie tijd. We 
waren voor het prinsenbal wel 
wat zenuwachtig maar toen we 
de leuke reacties uit de zaal zagen 
was dat snel weer over. De grote 
opkomst tijdens de receptie, 
en vooral van de familie en de 
vriendengroep was geweldig. 
Maar ook de grote opkomst 
van de vele mensen uit ons 
buurtschap “Oostrik” deed ons 

erg goed. De tonpraotavonden 
hebben we nu eens van een hele 
andere kant mogen zien. Deze 
waren ook dit jaar weer een groot 

succes. In de week voor Carnaval 
hebben we ook de hoogbejaarden en 
zieke mensen uit Leende een bezoek 
gebracht. Dit heeft veel indruk op ons 
gemaakt. Ook mochten we in die week 

een carnavalsavond voor mensen met 
een verstandelijke handicap meemaken. 
Dit was ontzettend mooi. Het is fijn dat 
de Lindse Blaos dit mogelijk maakt. 
En dan is het Carnaval. ‘s zaterdags 
begonnen we met een mooie mis in de 
kerk. ’s zondags een mooie optocht. ’s 
maandags een mooie kinderoptocht. 
En op dinsdag een gezellige Tour D’n 

Blaos. En als afsluiting de 
popverbranding.  Samen 
met onze jeugdprins Remco 
en jeugdprinses Joyce, 
kunnen we terug kijken op 
een speciaal, heel mooi jaar. 
Wij bedanken iedereen voor 
dit mooie jaar om nooit te 
vergeten. 

Alaaf

Ex-prins Wim den vierde
Ex-prinses Ria

Commissies 
2008-2009

Versiering Inge v. Mierlo 
Kaartverkoop Peter v. Dijk 
Krant Pieter Maas 
Openingsbal Piet v. Mierlo 
Prinsenbal Robert Verbeek 
Jeugd Piet Looijmans
Techniek Quint Schellekens
Optocht Ger Geurts
Heilige Mis Pieter Maas 
Tour d’n Blaos Coen Heijmans 
Tonpraot Peter Liebregts 
Receptie Ad Kees 
Opening Piet v. Mierlo
Radio Blaosdonk Ronald Tax
Podium/PW Ad Kees
Fotograaf Ronald Tax
Folders Johan Bax
Website Ger Geurts



Ik, Prins Lars dun Urste,
meej de Raod van Elf, meej alle Blaozers en
Blaozerinnekes van heul Blaosdonk;
Prins Carnaval 2009 en heerser van de schônste plâts 
gedurende de vier zotste daog van ut jaor; 
- Maarschalk van de neij buurt De Houttuin;
- Hertog van de Renhei, Zeujvenhuus tot ân ’t Bultje;
- Graof van Streejp en de Kuulkant tot ân Ôstrik;
- Grôtmister in ut tappen en rondbrengen van pilskes 

en ander drènkskes;
- Grôtkunstenaar in ut ontwerpen en monteren van 

schôn meujbels;
- Heerser in ut 16-mèèter gebied;
- Oefenmister vur jòòng keepers bij DOSL;

- Superbeoefenaar van FIFA2008;
- Beschermheer van alle Blaozers en Blaozerinnekes 

van heul Lind en Streejp
proclameer:

Art. 1: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes di jaor meej 
carnaval zikker nie up wintersport magge gao.

Art. 2: Dè we dur samme meej Jeugdprinses Femke, 
jeugdadjudante Wiesje en heul de Jeugd-Raod 
van Elf van gymvereniging Olympia en meej 
alle Blaozers en Blaozerinnekes één grôt fist 
van gân maoke.

Art. 3: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes ôk di jaor 
wir nar de eupeningsmis moete kumme 



en nadderhad uvver moete stèèke nar ôs 
Blaospaleis De Meent vur de eupening van 
carnaval 2009.

Art. 4: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes urst nog 
nar ut tonpraote kumme, um te keejke hoe 
schôn dè ut wir is.

Art. 5: Dè ut van zatterdig up zondig meej ut 
tonpraote steeds goe mag vrieze, zôdè heul 
voetbalminnend Blaosdonk lààng kan bleejve 
plekke, mar dè ut meej de carnavalsdaog wel 
alle daog goei weer is.

Art. 6: Dè we wir nun hille schônne uptocht magge 
hebbe, meej veul pebliek en un terechte 
winnaar.

Art. 7: Dè we up mandig nar ôzze jeugdige en 
toekomstige carnavalsvierders kumme keejke.

Art. 8: Dè we ut alle daog netjes haauwe, zôdè de 
pliesie ôk meej ôs carnaval kan viere.

Art. 9: Dè de kasteleins samme meej de obers dur 
vur moete zurrege, dè niemes dòòrst heujft te 
leije. 

Art. 10: Dè iedereen dinsdigs up straot moet zin um 
meej mekaar wir un geweldigge Tour d’n Blaos 
te belèève.

Art. 11: Dè we meej mekaar bij de sleujting trug kanne 
keejke up un onvergèètelik carnaval en dè we 
nao dees daog allemal goe eujt magge ruste.
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Wilt u volgend jaar ook adverteren in 
deze carnavalskrant? Mail dan naar: 

advertenties@delindseblaos.nl

Het leven is waard geleefd te worden, al was het maar uit nieuwsgierigheid.

www.delindseblaos.nl
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Het is alweer een jaar geleden dat wij, 
Remco en Joyce, uit de pan werden 
getoverd als jeugdprins en –prinses van 
Blaosdonk. Het was voor ons en de rest 
van de jeugdraad van elf een bijzonder 
carnavalsjaar waarin we veel hebben 
meegemaakt. 
De meest speciale momenten voor ons 
waren:
• De opkomst tijdens het 

jeugdprinsenbal.
• We hadden zelfs een kleine rol 

tijdens de bekendmaking van prins 
Wim en prinses Ria.

• De tonpraotavond, wat hebben we 
gelachen.

• De jeugdprinsenreceptie bij de 
Hospes (prins Wim en prinses 
Ria, nog bedankt voor de lekkere 
frietjes).

• De optocht door Strijp, samen met 
alle kinderen van basisschool St. 
Jan.

• De jeugdprinsenwagen, gemaakt 
door een grote groep vrijwilligers 
van Strijp.

• De beide optochten in Leende. 
Er was door veel Blaozers en 
Blaozerinnekes veel werk in 
gestoken. Ze zagen er beide dan ook 
fantastisch uit.

• Steppenrace en daarna Tour D’n 

Blaos.
• Hossen, zingen en feesten in 

Blaospaleis de Meent.
• Het fotoboek wat ieder van ons als 

herinnering heeft gehad.

Wij BEDANKEN dan ook Buurtschap 
Strijp, carnavalsvereniging de Lindse 
Blaos, prins Wim en prinses Ria en de 
vele vrijwilligers. Zij hebben het dan 
ook mogelijk gemaakt dat carnaval 
2007/2008 voor ons een onvergetelijk 
feest is geworden. Wij hopen dat de 
nieuwe jeugdprins, -prinses en hun 
gevolg van gymnastiek vereniging 
Olympia er net zo’n GAAF feest 
van maken als wij hebben gehad. 
HOUDOE EN BEDANKT!!!! Jeugdprins 
Remco, jeugdprinses Joyce, Adjudante 
Marianne en de jeugdraad van elf. 
Buurtschap Strijp.

Afgelopen jaar is ons gevraagd door 
De Lindse Blaos om het jeugdcarnaval 
te organiseren. Nou daar hebben wij 
als buurtschap Strijp niet lang over na 
hoeven te denken. Ervaring uit het 
verleden heeft ons geleerd dat het 
organiseren van het jeugdcarnaval 
een mooie manier is om met de 
gehele gemeenschap samen iets te 
organiseren. 
Zo was het ook afgelopen jaar, heel 
veel Strijpenaren zijn in touw geweest 
bij de vele activiteiten, zowel bij het 
helpen in de Meent bij de activiteiten 
van D.L.B als bij onze eigen activiteiten. 
Ook het bouwen van de schitterende 
wagens voor de optocht en het maken 
en regelen van de kleding heeft veel 
vrijwilligersinzet geëist. Maar nu 

kunnen we dan ook terugkijken op een 
geweldig mooi carnavalsseizoen waar 
alle activiteiten geweldig geslaagd zijn.

Wij willen alle vrijwilligers die hier aan 
meegeholpen hebben heel hartelijk 
bedanken, maar ook dank aan alle 
mensen die onze bals en onze receptie 
bezocht hebben, want zonder hen 
zou het maar een saaie bedoeling zijn 
geweest.
Tot slot onze complimenten aan 
Prins Remco, Prinses Joyce, Adjudant 
Marianne en heel de jeugdraad van 
11, jullie hebben op een voortreffelijke 
manier jeugdcarnaval 2007-2008 
voorgegaan, bedankt daarvoor.

Bestuur Buurtschap Strijp

Alle twee zaliger, maar ik wil het toch 
even over die twee hebben. Ik zal ze 
eerst even voorstellen. Tante Nella en 
Peeroom waren `n zus en broer van 
mijn opa vaderskant, oud tante en 
oud oom dus. En voor mij ,als kind van 
`n jaar of acht, waren ze ook oud. Alle 
twee royaal zeventig geworden en 
vrijgezel gebleven. Van die typische 
flodder figuren. Tante Nella rookte 
hofnar bolknakken, ik zweer `t! Ze 
droeg een bloemetjesjurk met een vaal 

blauwe schort 
en van die 
p a n t y s o k ke n 
tot net boven 
d`r knie. Die 
sokken hield 
ze op met PTT 
elastieken, net 
onder haar 

jurk. Dat kon je zien als ze al zuigend 
op d`r bolknak op een stoel zat , haar 
knieën iets uit elkaar. En daar klompen 
onder. Peeroom kan ik me alleen zittend 
herinneren in zijn tot de draad toe 
versleten armstoel. Daar zat hij dan; 
met de pijp in zijn mondhoek en een 
leeg conservenblik naast hem op de 
grond. Dat rammelde zo als hij zijn pijp 
uitklopte. Een geruite klak op z`n grijze 
kop, geruite bloes onder een vierknopig 
vest en een versleten manchesterse 
broek. Zijn voeten, met gebreide 
sokken, zaten in geruite sloffen. Ja, echt 
sloffen. Anders kan ik dat voortbewegen 
niet noemen. Nee, veel bewegen deed 
Peeroom niet, of `t moet met zijn 
armen zijn als hij `t ergens niet mee 
eens was in een gesprek. En dat was 
nog al vlug! Ze waren alle twee niet een 
beetje eigenwijs, maar verschrikkelijk 
eigenwijs! En dan konden ze vloeken, 
nondeju!! De nondeju`s vlogen dan 
door de keuken. Nou ja, keuken; een 
aan de boerderij aangebouwd bouwsel. 

Want wonen in de boerderij was zonde. 
De keuken had nog een zwart-witte 
gootsteen met koperen kraan en alleen 
koud water. Voor `t warme water stond 
er een ketel op de plattebuiskachel. Och 
ja , die kachel. Die walmde en werd als 
fornuis gebruikt. Er werd s`morgens een 
pan met water opgezet, er werden vlees 
en groenten in gezwierd, en tegen de 
middag was de soep klaar. Een zwarte 
koekenpan daarnaast waar `t spek in 
gebraden werd. Dan sneed tante Nella 
`t bruin brood tegen haar royale borst 
in dikke plakken en het soppen kon 
beginnen. Ja, royale borst, want tante 
had niet achteraan gestaan toen die 
dingen werden uitgedeeld “nondeju”! 
Langs de gootsteen was nog een deur. 
Dat was “`t hokje”, de wc. Letterlijk een 
hokje Een 
plank met 
een rond 
gat met 
deksel en 
daaronder 
een groot 
gat. Daar 
viel alles in. Dat gat werd eens per jaar 
met een gierton leeggemaakt en over `t 
land uitgereden. Toiletpapier gebruikte 
ze niet, wel een oude krant. Die hing 
aan een touwtje aan de deurknop. Hoe 
dat rook kun je je wel voorstellen ! In die 
keuken rook `t toch al fris. Er werd daar 
gekookt, gerookt met pijp en bolknak, 
de kachel walmde, t` hokje kwam er 
in uit, en dan hadden ze ook nog een 
stuk of 14 van die “pinkenese” hondjes 
los, rond lopen. Die gingen tekeer als je 
daar binnenkwam! Dan smeet Peeroom 
`n slof in de keffende meute en de rust 
keerde weder. Een van die keffers bracht 
de slof  weer terug en mocht dan bij 
hem op schoot. De slijmbal ! Als klein 
mannen waren we eigenlijk een beetje 
bang van die twee. Ze praten en vloekte 

hard en hadden nog maar een paar 
bruine tanden in de mond. Dat kon je 
zien als ze lachten. Daarbij had tante 
Nella ook nog een grote pukkel op d`r 
linker wang. Nee, knap waren ze niet. 
Daarbij de frisse lucht. Dus waren we 
altijd blij als we op `t erf mochten spelen 
terwijl ons moeder zat te buurten en 
koffie te drinken. We kregen van tante 
Nella dan een “napoleon” zuurtje mee, 
die ze speciaal voor ons kocht bij de 
Vivo. Maar die aten we nooit op. Die 
gooiden we naar de ganzen. Die vraten 
die zure dingen wel! Op `t erf stond een 
oud volkswagen busje zonder ramen 
en wielen en daar reden we heel de 
wereld mee rond. Voordeel was dat de 
geiten en de bok 
niet aan onze 
kleren konden 
knabbelen. We 
kregen eens `n 
kom geitenmelk, 
gekookt op de 
plattebuiskachel. 
Met een velletje 
erop. Ik vond 
dat zo vies, dat 
ik nu nog geen melk drink. Gruwelijk!! 
Als we naar huis gingen kreeg ons mam 
altijd eieren mee. Echte scharreleieren, 
want al `t dierenspul liep los over het 
erf. Die eieren hadden alle maten en 
kleuren, vooral die van kippenstront. 
Daar waren ook ganzeneieren bij, die 
smaakte wat zurig. Ons moeder maakte 
daar pannenkoek of cake van, anders 
waren ze niet te eten! Dankzij tante 
Nella kregen m`n broer en ik ook een 
andere slaapkamer. Wij sliepen boven 
de keuken en de verdiepingsvloer was 
van hout, dus zeer gehorig. Eens per 
week kwam tante Nella bij ons rikken. 
Ze rookte haar bolknak en dronk `n 
Jonge Klare. Als wij dan naar bed waren 
en het rikken werd fanatieker, werden 

de nondeju`s dat ook. Zeker als het 
spel niet zo goed ging! Op een zekere 
morgen, na de rikavond, komen wij met 
z`n tweën naar beneden en roepen; 
”nondeju, let eens op!”, ”nondeju, 
da`s geen troef!”,  “nondeju, wat  `n 
slechte kaarten!”, nondeju, nondeju, 
nondeju,……. De week daarop sliepen 
wij op een andere kamer. Maar wat 
heeft dit nou met carnaval te maken. 
Niks dus. Maar ik heb met tante 
Nella wel een goede herinnering aan 
carnaval. Ik heb samen met tante Nella 
en een andere oom eens mee gedaan 
aan de optocht. Dat was ergens in de 
zeventiger jaren. Er werd toen nog op 
het Marijkeplein gestart. We stelden 
een setje zigeuners op trektocht voor. 
Tante Nella en ik in een stootkar met 
huif en oom tussen 
de bury`s. Hij moest 
alleen sturen. Trekken 
deed tante Nella`s bok 
die aan de stootkar 
was vastgebonden. 
Die bok stonk, vond 
ik, maar zij had er 
geen last van . Die 
was de lucht gewend! Of we prijs 
hadden weet ik niet meer, maar wel 
dat ik veel zuurtjes heb weggemoffeld! 
En toen verhuisde ze naar een 
bejaardenwoning. Het huisje was nieuw. 
Alles werkte, ze hadden een douche en 
centrale verwarming. Ze hebben het 
nog even volgehouden, maar ik denk 
dat ze de bacteriën miste. Tante Nella 
moest naar het Sint Anna en stierf daar 
aan een hartstilstand. Peeroom had een 
ziekbed van een paar weken en gaf toen 
ook de geest. Ze hadden een tevreden 
bestaan geleid en in deze gestreste tijd 
denk ik nog wel eens aan ze. Zo worden 
ze niet meer gemaakt.   .

Gegroet, Swa van `t zwaonegat
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Prettige Karnaval
KILOSLAGERIJ

JAN TOMASSEN
SPEULHEUVELSTRAOT 31, SUMMERE

TILLEFOON (0493) 494640

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

kunt

Oostrikkerstraat 26
5595 AE Leende

Inlichtingen:
Sandra Loots 

tel. 040-2062233 
www.oostrik.nl

ZWEMSCHOOL OOSTRIK

 VERHOEVEN BESTRATINGEN 
BRAM

VERHOEVEN

KWALITEIT IN BESTRATINGEN

Julianastraat 30
5595 CN   LEENDE

TEL 040 2138526
MOBIEL 0652007262

FAX 040 2138527

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

Dealer: 
- Batavus
- Koga-Miyata 
- Gazelle
- Merida

Wees jezelf er lopen al zoveel anderen rond.



Wat u niet zag! Tonpraot
Tonpraot
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Meej un lekker
stukske vlis,
geej ut mi

carnaval zeker
nie mis.
Tel. (0495) 593188

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

COPPENS

STALINRICHTING OP MAAT!

constructie en stalinrichtingen bv

tegen concurrerende prijzen

VARKENSSTALINRICHTING RUNDVEESTALINRICHTING

             VERDER OOK   

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

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

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

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

Nu ook een
FEESTZAAL voor o.a.:

Bruiloften
Partijen

Bedrijfsfeesten
Vergaderingen

Met ‘n Erkend Schilder
bent u gegarandeerd beter af

Glas & Schilderwerk
Wandafwerking

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

Mobiel: 06 - 53341328
www.verhoevenschilder.nl

ERKEND
SCHILDER/
GLASZETTER

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor Carnaval

Het is tijd voor Carnaval
Maar uw bankzaken regelt u 7 dagen per week, 24 uur per dag via:

- www.rabobank.nl

- Rabofoon: saldo, overboeken, betalen op (0900) 09 09 (€0,10 per minuut)

- Rabolijn: advies, direct afsluiten op (0900) 09 07 (lokaal tarief)

De Blaospieper is nu ook 
digitaal te bewonderen op 

www.delindseblaos.nl

Vriendschap is een geschenk dat men kan verwerven zonder geld.
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Vraauwe van rond de vuuftig in Lind: kumt bij mekare 
en dan zalle wij ze us wâ laote zie!

Nou, wâ denkte gullie? Dè is nogal unne zin vur 
beujve un schreejfsel in den Blaospieper! Mar ik ben 
ut hillemal zat, ut kumt men neujs eujt. En dit stukske 
is âllenig te lèze dur vraauwe. Want dit magge we 
nie mir eujver ôzze kant laote gao. En meepesant vur 
vraauwe onder de vuuftig: wit wâ oe te waachte steej 
âs ge nie up tied oe maotregele nèmt. Want mij was 
ut irlek gezeejd nog nie zô upgevalle. Minne goeie 
mens Harrie heej me der up geweejze, doe daor oewe 
mond mâr us eujver eujpe, zittie up unne aovend 
toen we alle twee lam up de bank vur dun tillevisie 
hinge. Ik doocht dèttie ut eujver die zanikkers van un 
sportprogramma hâj, want daor luustert ie wel us nâr 
um vervollegens te concluderen dè ze der gin bal van 
snappe . Mâr neeje, de bôdschappe kwaame vurbeij. 
En wâ daor vur reclame te zien waar, is nie zô bèst vur 
ôs vraauwe. Ut begos der meej dè ik kan kieze: NEEJE 
zegge teejge rimpels en aauw vel. Gewoon smère meej 
un zallefke war iets meej unne hille dure naom in zaot. 
Volleges mij zit ut ôk in de botter! Die vraauw zeej dè 
ut heul goe nieuws waar vur méén aauw vel. Want 
ut waar gin gezicht mèr. Rimpels rond minne mond, 
rimpels rond men oge en un dubbele kin. Ik begos der 
flink beneejpe van te keejke. En ge kaant ôk nie sprèke 
van walle onder oe oge. Neeje, daor zit verschil in: of 
ge het vetwalle of voochtwalle. Den inne meej vet en 
den aandere meej waoter. Ge kaant der dan nie zômèr 
wâ upsmère.  Daor moeste dizze dure pot vur hebbe. 
Mar gelukkig heb ik gin walle! Dè waar ôk nie goe 
want dan hedde eujtgeholde kringe rond oe oge. Dan 
kumde dus wir waoter tekort. En wâ denkte van minne 

bekkebojem. Die hâj dur de jaore hènne ôk nogal 

wâ te verdure gehad, zeej ne jonge kèrel in ne witte 
jas. En dieje menopauze deej daor ôk gin goe ân, zeej 
die snotbèl. Bewège, bewège dus de schuunse en de 
rechte spiere. En jawal, daor hat ie un deeveedeetje 
van laote maoke. Ut innigste wâ ge moet doe is dè 
ding kope en iedere dag oe oefeninge doe. Oooh en 
dan die futloze greejs haor (heurde ze ut al zegge!). 
Hillemal nie noddig, vollegens, alwir zôn stralende 
muts. Kiek toch us, wan schôn kleurke ze wapperde 
daormeej âs un blind perd eujver un bountystrand. 
En oeioeioei tusse minne bekkebojem en ut veurfront 
zitte beujve unne zikkere lèèftied vetcellen. Te zot dè 
ge daor meej rondhobbelt volgens un bruur van dien 
eerdere wittejas. Kumt nar méén kleniek en hij zeujgt 
ut ur zô aaf. Gin prebleem en insgeliek hèllept ie oe 
ôk van die walle onder of beujve oe oge aaf. Want 
dè verslapt dus toch, ondanks die zallef in ut urste 
stukske van de reclamebodschappen.   Ja, doocht 
ik bij men eijge, méén beurs zal teejgen dien tied ôk 
wal leeggezoge zin. Och jeee en jaaa, âs ge dan in dun 
eujvergang bèènt kande ôk zô zweejte hè. En zeej de 
vollegende muts die vollegens mij nog nie dur zunne 
urste eujvergang waar: daor hebbe we unne hille 
sterke deo vur, dan ruukte niks mèr.  Neej, umdè oewe 
snotterd meej verstopt zit van die wallem die eujt die 
pot gespote kumt. Ut innigste wâr ge gin laast mèr van 
het zin de vliege van de zummer, die valle zô kepot up 
de toffel! En…………ôk al laast van haor up plakke wâ 
nie fijn vuult. Dè is toch wel heul ongemèkkelek hè. 
Kumt langs en we rukke ze der definitief eujt!  Ik wier 
neujtelek en kos ut nie mèr ânzie. Wâ mène ze hier 
nou wal nie. Dè âs ge aauwer wordt ge zô in de revisie 
moet um der wir eujt te zie âs un barbiepop van 25! 
Ik zeej teejge ôzze Harrie, ik gao te bed! Umdè ik toch 
nie meej kos slaope nam ik un roddelblaejke meej nâr 

beujve. En of den duvel der meej speulde: up de 
urste bladzij begos ut al! Hoera, der is un oplossing 
vur pigmentvlekke! Want âs ge aauwer wordt, kriede 
dè ôk vaneijges. Up oe haand of oe decolleté. En 
dè gèft nie zônne fijne inkeejk. Dus moete smère 
meej zallef meej fusiospheren. Vraogt me nie wâ 
ut is, mâr ge ziet der dan wir straaalend eujt. Âs ge 
tenminste nog un decolleté het. Kaande ze nie mèr 
zô goe vinde, stôn der un eindje verder in dè blaejke, 
latte ze gewoon umhôg heise vertelde – alwir unne 
manskèrel – dizze keer in unne gruune jas. Tussen de 
ruzie van twee BNERs dur las ik dè ik up ut strand (ut 
waar al un aauw blaejke) echt nie in un badpak rond 
kôs lope meej al dè appelsienevel up oe beujvebeen. 
Daor moet un schuurmachientje ân te paas kumme. 
Toen heb ik dè blaejke de slaopkammer eutjgezwierd. 
Ik ben in munne blote niks nâr beneeje gegao en 
heb ân ôzze Harrie gevraogd: wâ vinde hier nou van! 
Urst verschoot ie zen eijge kepot. Kiek eujt zittie, de 
buurman laot krek zunne hond eujt. Ik zeg daor gèèf 
ik hillemal niks um, die mag dè gerust zie. Ôzze Harrie 
zeej dè ik de schônste vraauw van heul de wirreld waar 
en dè daor niks ân veraanderd heuft te worre. En zô is 
ut mâr net! Dus we laote ôs eijge nie mèr upneije dur 
al die flaauwekul. En um al die schoonheid te laote zie 
kumme we nao de carnaval us bij mekare. Dan haauwe 
we ôzze eigenste uptocht: de schôn weejfkes parade! 
Want we pikke ut nie langer dè we daor weggezet 
worre âs mense wâr van alles ân mekeert. Niks 
daorvan, we magge gerust gezie worre, wâ zeg ik, we 
moete gezie worre! Dus vraauwe van Lind, ik zie ullie 
meej dien aandere uptocht en dan zalle we us unne 
schônne dag aafsprèke um te kanne paradere! Wij zin 
vôrt te herkenne ân ôzze straaaalende glimlach, ge 
bèènt goe zô âs ge bèènt, meej zonder poes en pas en 
unne grote sticker up ôs kont en daor steej heul vreejd 
up: 

schôn hè, en allemal van ôs eijge!

In memoriam 

Toon Roothans
Op vrijdagmorgen 10 oktober 2008 is Toon Roothans overleden. Toon was een 
succesvol ondernemer en daarnaast ook nadrukkelijk betrokken bij het Leendse 
verenigingsleven. Al vanaf jonge leeftijd was hij lid van de fanfare en dit meer 
dan een halve eeuw, jarenlang ook hoofdsponsor van D.O.S.L. Een carnavalist 
bij uitstek en dus is het niet toevallig dat hij mede aan de basis stond van het 
carnaval in Blaosdonk als medeoprichter van onze carnavalsvereniging “De Lindse 
Blaos”. In 1965 zwaaide hij de scepter over Blaosdonk als prins Toon d’n Urste 
en was verder vele jaren een voortreffelijk bestuurslid van onze vereniging. 
Talrijke bestuursvergaderingen werden bij hem aan huis gehouden en ook 
tijdens de carnavalsdagen was hij in de drukke en vermoeiende dagen na afloop 
gastheer in een speciaal ingerichte ruimte in de showroom van zijn garage om 
onder het genot van een kop koffie etc. weer wat bij te komen. Toon had veel 
relaties en daar heeft onze vereniging veel baat bij gehad. Begin jaren ’80 richtte 
hij met enkele ex-prinsen de prinselijke blaoskapel de “S.O.M.” op en was daarin 
toonaangevend, met recht onze President. Nog steeds en van het begin af wordt 
er op een ruimte boven de showroom gerepeteerd.  Terecht werd Toon in 1975 
door het gemeentebestuur onderscheiden in de “Orde van het gemene leven” 
en in 1984 door de carnavalsvereniging in de “Orde van Verdienste. Bovendien 
werd hij in 1990 benoemd tot lid in de “Orde van Oranje Nassau”. Hoe populair 
Toon was, bleek tijdens de uitvaartmis in de stampvolle kerk en de laatste eer die 
hem werd gebracht op het kerkhof in de nabijheid van de toren ‘de Lindse Blaos” 
waarnaar onze vereniging is genoemd. 

Jo Versteijen

Dolle dinsdag krijgt een nieuw jasje. In de ochtend is er natuurlijk de vertrouwde 
steppenrace voor de jeugd als start van deze gezellige dag.  De Tour d´n Blaos blijft 
natuurlijk straatcarnaval voor jong en oud. De carnavalsmuziek van de verschillende 
dweilorkesten zal zeker niet ontbreken. Want zeg nu zelf wat is straatcarnaval zonder 
live muziek. Alleen wordt de opzet van de Tour d´n Blaos in 2009 wat anders dan we 
gewend zijn. Tijdens de inschrijving bij Herberg de Scheuter zullen de deelnemers 
worden ingedeeld in 3 grote groepen. Met deze grote groepen beginnen we de start naar 
de bekende rustpunten en wel onder begeleiding van de diverse dweilorkesten. De drie 
groepen doen in verschillende volgorde Tony´s , de Toeter en cafe Roothans aan. Voor 
de jeugd zijn er bij ieder cafe spellen te doen. Er wordt echter individueel gespeeld met 
een echt wedstrijdelement waarbij voor ieder spel een prijs te winnen is. Wie heeft het 
minst de hamer nodig, wie gooit er het meest efficient en wie is er het snelste. Dit zal een 
spannende happening worden. Wat nog meer nieuw is, is dat er bij iedere stopplaats een 
entertainment zal zijn. Er is dan een  optreden van een of meerdere artiesten. Wie dat zijn 
houden we nog even voor ons maar het zal zeker de moeite waard zijn om de volgende 
etappe van de Tour d´n Blaos te voltooien. Tijdens deze gezellige tocht door Lind zal er ook 
een schminck pipowagen de ronde doen zodat alle kinderen die dat willen geschminckt 
kunnen worden. Onderweg naar de volgende stop komen de diverse groepen elkaar op 
straat tegen. De dweilorkesten zullen deze ontmoetingen muzikaal extra luister bijzetten. 
Als laatste stop komen alle groepen weer bijeen op het plein voor Herberg de Scheuter. 
Hier zullen ze de muzikale degens met elkaar kruisen. Wat een enorm muzikaal spectakel 
zal zijn, waarbij er volop gehost en gedanst kan worden. Tot slot vindt omstreeks 17.00 
uur, zoals we allemaal gewend zijn de prijsuitreiking weer plaats in Blaospaleis de 
Meent. Hier zullen de prijzen voor de spellen aan de jeugd worden uitgereikt alsmede de 
vertrouwde prijzen voor onder andere de leukst verklede groep en alle andere prijzen die 
we gewend zijn. Dus, komt allen mee straatcarnaval vieren op de dolle dinsdag in Lind

De commissie Tour D’n Blaos

Tour D’n Blaos 2008

Lieve zoon, Ik schrijf deze brief langzaam 
want ik weet dat je niet zo snel kan 
lezen. We wonen niet meer op dezelfde 
plek als toen je vertrok. Je vader las 
in de krant dat de meeste ongelukken 
dicht bij huis gebeuren, dus zijn we maar 
verhuisd. Jammer genoeg kan ik je het 
adres ook niet sturen. De mensen die 
hier woonden hebben het huisnummer 
meegenomen toen ze verhuisden zodat 
ze hun adres niet hoefden te veranderen. 
Het is hier erg leuk. Er is zelfs een 

wasmachine. Ik weet nog niet of hij goed 
werkt, want vorige week heb ik er kleren 
ingedaan en ze nooit meer teruggezien. 
Het weer is ook best wel mooi hier. 
Vorige week heeft het maar twee keer 
geregend: de eerste keer drie dagen en 
de tweede keer vier dagen. Die jas die 
je vroeg: Oom Henk zei dat die te zwaar 
zou zijn om over de post te sturen, dus 
hebben we de knopen maar afgesneden 
en in de zakken gedaan. Gisteren heeft 
Mark zijn sleutels in de auto opgesloten. 

We maakten ons zorgen, want het 
duurde zeker twee uur om mij en je 
vader eruit te krijgen. Je zus Anne is 
vanmorgen bevallen. We weten nog niet 
of het een jongen of meisje is, dus ik kan 
je nog niet zeggen of je oom of tante 
geworden bent. De baby lijkt sprekend 
op je broer. Oom Henk is vorige week in 
een vat whisky gevallen. Een paar kerels 
probeerden hem eruit te trekken, maar 
hij heeft zich dapper verzet. We lieten 
hem cremeren,  hij heeft zeker drie 
dagen lang gebrand. Drie van je vrienden 
zijn zaterdag met de pickup van een 
brug afgereden. Maarten zat aan het 
stuur. Hij deed het raam omlaag en kon 

zo zichzelf redden. 
De twee anderen 
zaten achterin, die 
zijn verdronken. 
Ze konden het 
achterraampje niet 
open krijgen. Voor 
de rest is er geen 
nieuws. Er gebeurt 
hier niet zoveel hoor.

Liefs, Ma

p.s.: Ik zou wat geld voor je sturen, maar 
ik had de enveloppe al dichtgeplakt.    
Sorry.
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Orthopedisch bedrijf

T. Ras
‘n vertrouwd adres

Dorpstraat 3
Tel. (040) 2062398

Vriendschap zit niet in fraaie woorden, maar in eenvoudige gebaren.

Er komt een lilliputter in een kroeg. 
Na een tijdje praten wil hij wel wat 
drinken, maar de bar is nogal hoog. 
Dus hij springen en te gelijkertijd 
roepen een spa graag! Na een tijdje 
gaat hij maar achter de bar kijken want 
hij heeft nog steeds geen spa. Ziet hij 
een andere lilliputter springen en deze 
roept “rood of blauw?”

Een man gaat naar de kroeg en besteld een biertje als hij een slok genomen heeft 
bedenkt hij zich dat hij naar de wc moet. Dus schrijft op een blaadje “hier heb ik in 
gespuugd” en legt het voor zijn glas. Als hij even later terug komt staat eronder “ik 
ook !”
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Sjefke zocht een nieuwe hobby.
Hij had al wel hobby’s, maar daar werd 
hij te gauw moe van. Jarenlang was 
hij actief geweest bij DOSL, niet als 
bestuurslid of als bochtencommissaris, 
maar als voetballer. Ook was hij 
jarenlang fanatiek toerfietser 
geweest. Tot groot verdriet van zijn 
vrouw ging hij elke zondag als hij niet 
hoefde voetballen met zijn renfiets ’s 
herenwegen onveilig maken. Zodat 
zijn lieve vrouwtje hele zondagen 
alleen zat en ’s maandag met extra was 
vanwege zijn sportieve bezigheden. 
Maar gelukkig voor haar werd Sjefke 
ouder en eerder moe. De lichamelijke 
inspanningen werden hem stillekesaan 
te groot en ook zijn spieren en 
gewrichten wilden niet meer doen 
waar ze voor gemaakt waren. Dus 
werd zijn geliefde voetbalhobby 
omgezet in een voetbalkijkhobby. Niet 
alleen elke thuiswedstrijd van DOSL 
werd bezocht, maar ook het TV-voetbal 
had zijn warme belangstelling. Deze 
laatste hobby moest hij weliswaar op 
zijn slaapkamer beoefenen, want zijn 
vrouwtje eiste dat haar aandeel in 
het TV-amusement in de huiskamer 
geconsumeerd moest worden. 
Tenslotte was de TV al jarenlang haar 
toevlucht in de eenzame uren die zij 
doorbracht tijdens Sjefkes sportieve 
uitspattingen… en dat moest zo blijven.
Tot overmaat van ramp naderde de 
AOW leeftijd met rasse schreden 
en Sjefke zag de bui al hangen: hele 
dagen thuis, dagen zonder TV-voetbal 
of –wielrennen. Dus ging hij nadenken 
over een hobby waarbij hij thuis niet 
in de weg liep tijdens het stofzuigen, 
poetsen, wassen en strijken. Zijn vrouw 
probeerde hem aan het verven te 
krijgen. De kozijnen werden wat kaal, 
de verf op de achterdeur bladderde en 
ook de kleur van het konijnenhok stond 
haar niet meer aan. Hij toog aan het 
verven, maar hij zorgde er wel voor dat 
hij dat maar één keer hoefde te doen: 
het schildersvak was niet voor hem 
weggelegd dus de kwaliteit van zijn 
handenarbeid was zero, nul komma 
nul dus. Al hoefde hij voortaan het 
huis niet meer te verven, de geur van 
de verf had toch wat bij hem wakker 
gemaakt. Als ik eens ging schilderen, 
dacht ons Sjefke. Niet verven, maar 
schilderen. Echte schilderijen maken 
van half blote zigeunerinnen en andere 
landschappen. En dan, als hij het een 
beetje kon, de schilderijen verkopen 
voor een zacht prijsje. Hoe meer hij 
nadacht, hoe meer hij het zag zitten. 
Hij zou thuis niet meer in de weg 
lopen, hij zou geen huishoudelijke 
karweitjes meer opgedragen krijgen en 
hij kon nog een paar centen verdienen 
om de slijter te betalen. Hij hakte de 
knoop door en ging een cursus volgen 
.. zei hij tegen zijn vrouw. Die zag 
haar goedkope hulpje al verdwijnen 
en protesteerde dus hevig. Maar 
Sjefke hield zijn pootje strak en zette 
door; hij ging echt naar de cursus. 

De Volksuniversiteit had niet te dure 
cursussen in de aanbieding, dus hij was 
onder de pannen. De eerste les verliep 
voorspoedig. De cursisten mochten 
na een korte inleiding al meteen naar 
hartelust kliederen. Weliswaar stonden 
er nog geen zigeunerinnen op het 
programma, maar wel landschappen. 
Sjefke vond het prachtig. En hij kon 
zijn fantasie de vrije loop laten. Zijn 
eerste landschap werd al meteen een 
prachtstuk. De meest wonderlijke 
kleuren verschenen op zijn doek. Zelfs 
in de toeristenfolders van de meest 
exotische landen stond geen foto die 
zo kleurrijk was als het landschap 
van Sjef. Zijn lievelingskleur was 
rood, fel rood. De tijd vloog om; Sjef 
had amper de tijd om tussendoor 
even naar de WC te gaan. Maar ja, 
de natuur riep nogal hevig, dus hij 
moest de schilderwerkzaamheden 
even onderbreken. Met desastreuze 
gevolgen zo bleek naderhand. Thuis 
gekomen verveelde hij zijn vrouw met 
ellenlange verhalen over zijn prestaties 
op het schilderslinnen en was geweldig 
in zijn nopjes. Totdat hij na een 
paar uur weer naar de WC moest. 
Zijn vrouw die blij was even van de 
spraakwaterval verlost te zijn, hoorde 
plotseling een hevige schreeuw. Een 
paar seconden later kwam Sjef de 
kamer binnen gestoven met zijn broek 
halverwege zijn knieën en de normale 
positie. “Vlug, vlug. Bel de dokter of 
112. Ik zit helemaal onder het bloed.” 
Zijn vrouw bekeek de zaak eens 
goed, onderdrukte met alle geweld 
een glimlach en zei dat het heel erg 
was. “Heb je ruzie met de ritssluiting 
gehad?” informeerde ze nog. “Ik heb 

wel eens van 
iemand gehoord 
die een trui met een 
ritssluiting had en 
zijn stropdas 
die zat daar 
regelmatig 
tussen”. 
“Vrouw zeur niet 
over een stropdas; een stropdas bloedt 
niet en ik wel. Bel de dokter nou”. “Ik 
wil de dokter wel bellen”, antwoordde 
ze, “maar ik denk dat je voortaan niet 
zo veel rood in je landschappen moet 
doen .. en dat je je handen voortaan 
ook moet wassen vóórdat je naar de 
WC gaat”. En toen werd het gezicht 
van Sjefke ook rood.

JdW.

Wisseling van de wacht.
Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan, en de tijd van gaan is voor mij 
gekomen. Na het hele jaar gelobbyd 
te hebben, om de persoon in kwestie 
ervan te overtuigen dat hij de geschikte 
persoon was om deze taak over te 
nemen, kan ik met een tevreden 
gevoel terug kijken op 13 jaar actief 

lid van De Lindse Blaos, waarvan de 
laatste 6 jaar als vorst. Het was voor 
ons (Marga en mij) een hele eer om in 
1996 het prinsenpaar van Blaosdonk te 
zijn, daar hebben wij bijzonder mooie 
herinneringen aan over gehouden. Ook 
het Tiroler bierfeest georganiseerd ter 
gelegenheid van het 44 jarig bestaan 
van De Lindse Blaos was iets om nooit te 
vergeten. Ondanks dat het drukke jaren 
zijn geweest hebben we toch ook veel 

plezier gemaakt. Carnavalsvereniging 
De Lindse Blaos is een vereniging in 
Lind met aanzien waarbij discipline en 
feesten samen gaan, een vereniging die 
de hele Lindse bevolking er bij betrekt. 
Achteraf heb ik dan ook geen spijt dat ik 
deze job heb aangenomen zo zie je maar 
soms moet je dingen ook maar gewoon 
doen, en niet vooraf al een hoop beren 
op je pad zien. Ik bedank iedereen die 
ons in afgelopen jaren gesteund hebben, 

en wens de 
nieuwe vorst 
Piet met 
echtgenote 
Inge veel 
succes toe in 
de komende 
jaren.

Ouwe Vorst 
Peter.

Dames van de Raad van Elf
Ook een foto van de Dames van de Raad van Elf mag niet ontbreken in deze 
Carnavalskrant van “de Lindse Blaos” het is een goede traditie die behouden 
moet blijven. Zoals je ziet is het een hele club, maar de meeste van jullie vragen 
zich misschien af wat doen die dames eigenlijk, behalve wat gezellig buurten 
onder het genot van een drankje tijdens een activiteit. Als eerste zorgen we er 
altijd voor dat onze mannen gewassen, gestreken en gestrikt zijn voordat ze naar 
een carnavalsactiviteit toe gaan. Veel dames zitten in een commissie, zoals de 
commissie versiering, jeugdbal, prinsenbal en receptie. Ook begeleiden enkele 
dames de dansgarde tijdens de tonpraotavonden. We smeren de broodjes 
die genuttigd worden na afloop van het openingsbal, prinsenbal en tijdens de 
carnavalsdagen. Nog een van onze activiteiten is het jureren van de jeugdoptocht 
op “Malle Maandag”, Het is altijd gezellig in de kelder van de Meent bij het 
optellen van de jurylijsten, zeker met een borreltje erbij en het vertouwde zakje 
chips. Wij helpen ook mee met het opruimen van de zaal van de Meent na 
alle activiteiten en als we hiermee klaar zijn is het even gezellig nakeuvelen in 
de foyer met een kopje koffie of thee en een lekker stukje vla. Naast alle taken 
binnen het carnavalsseizoen, hebben we ook onze traditionele uitje dinsdags 
met “Lind Kermis”. Zo zie je maar we hebben talloze taken te vervullen binnen 
onze vereniging, en dat lukt zo goed omdat we een mooi clubje hebben, waar de 
gezelligheid bovenaan staat.

Vanaf half december tot aan de Carnaval, iedere week: 

Met buuts, interviews, Toon aan de Telefoon en de carnavalsagenda. Zodat u weer 
helemaal op de hoogte bent van het Carnavalsgebeuren in uw omgeving.

Stem af op Radio Horizon 92.9 FM en luister op:

zaterdag tussen 18 en 19 uur.
Op de kabel 
ontvangt u 
Radio Horizon 
op 94.4 Mhz 
en wereldwijd 
via www.
radiohorizon.nl!

Radio Blaosdonk 
wordt gemaakt 
door: 

Ronald Tax, 
Erwin Geurts, 

Niels v. Lieshout  
Peter v d Sande.
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Eetcafé “Du Commerce”
Voor uw complete
verzorging van:
* Bruiloften tot 100 pers.
* Koffietafels
* Recepties
* Feestavonden
* Warm en koud buffet

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

Tot ziens bij Elle en Twan 

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

Vur alle blaozers en blaozerinnekes, 

hebbe wij wir volup 

carnavals kleding en prularia.

Tel. 2061456

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

CHINEES-INDISCH
SPECIALITEITENRESTAURANT

“SHANGHAI”

DORPSTRAAT 15 LEENDE
TEL. (040) 2062348

Openingstijden:

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

Voor uw nieuwbouw, 
verbouw en renovatie,

als ook machinaal 
timmerwerk

frits
van

meijl B.V.TIMMERBEDRIJF

Klooster 18  5595 GJ Leende
(040) 2062701

Aannemingsbedrijf

Tijdelijk stroom of lucht nodig?

Industrial Rental

Biesven 15,  Leende  T: 040 - 206 2068 

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

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

Als wij in mensen het goede zoeken, zullen wij het ook in hen vinden.
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74/75 Jan en Jo Maas
 Thieu van de Kerkhof
 Toon Roothans
 Cor Heuijerjans
 Dorus van de Palen
 Tinus Verhoeven
 Sjef Vromans
 Jan de Waal
 Wim Baudoin
1976 Janus Snoeijen
 Frans Bax
 Cor Sweegers
1977 Willem Janssen
1978 Jo Versteijnen
1979 Jac van Baar
1980 Harry Nijpels
1981 Piet van Weert
1982 Henk van der Heijden

1983 Jan van de Kerkhof
1984 Hugh Fraser
 Annemarie van de Graaf
1985 Tieleman Adams
1986 René Hurkens
1987 Koos Smulders
1988 Harrie Beliën
1989 Peter van Elderen
1990 Mien de Waal
1992 Noud Fransen
1993 Mia en Frans Rutten
1994 Jan Bakker (Pico Bello)
1995 Cor Kwappenberg
1996 Wim Adams
1997 Eric Kerkhofs
1998 Peter de Werdt
1999 Peter Lammers
2000 Cor Hendriks

 Bert van Doorn
2001 Wim Hurkmans
2002 Hans van der Kruis
2003 Peter Liebregts
2004 Marc Peeters
2005 Wienand van der Laak
2006 Thea Janssen
 Nel van Asten
2007 Huub van Weert
2008 Peter van Dijk
 Marga van Dijk

Orde van het Gemene Leve door de jaren heen

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

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

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt 
- Met veel zorg en toewijding vorm geeft aan carnavalsbeleving
 bij de Lindse Blaos
- Jarenlang lid was van de commissie Tour d’n Blaos
- Jarenlang voorzitter van commissie optocht was
- In het seizoen 1995-1996 Prins Carnaval was in Blaosdonk
- In 1998 vice-vorst werd bij c.v. de Lindse Blaos
- In 2002 vorst werd bij de c.v. de Lindse Blaos en dit nog steeds 
 is 

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

Peter van Dijk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

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

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

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt
- Jarenlang het broodjes smeren “organiseert”
- Jarenlang hand- en spandiensten verricht ten behoeve van
 een goed verloop van de tonpraotavonden en vele andere 
 activiteiten
- Deelneemster is aan de optocht in Blaosdonk
- In het seizoen 1995-1996 Prinses Carnaval was in Blaosdonk
- Vanaf 2002 leidster is van de dames van de RV11
- Jarenlang lid is van de commissie receptie
- Met veel zorg en toewijding vorm geeft aan carnavalsbeleving 
 bij de Lindse Blaos
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om 
de “Orde van het Gemene Leve”, uit te reiken aan:

Marga van Dijk - Kerkhofs

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende



Natuursteenbedrijf

HANIQUE B.V.

SPECIALITEIT IN
* GRAFMONUMENTEN

Strijperstraat 3  5595 GA Leende
Telefoon (040) 2061934

J. van Dijk
Boomkwekerij/Potcultuur

Strijperstraat 16c
5595 GC Leende

Telefoon 06-51712467

SPECIALIST IN HET RESTAUREREN
VAN DAKBEDEKKINGEN EN
KAPCONSTRUCTIES VOOR:

* BOERDERIJEN  * VILLA’S
* RECREATIEWONINGEN

HEERSTRAAT 1 LEENDE
(040) 2061992

Deze zullen we niet verkopen...
            maakt niet uit,
een goeie carnaval verder...

Margrietlaan 3a  |  5595 EA Leende (NL)  Tel. 040 206 30 31  |  Fax 040 206 24 92
info@vangrootelmakelaardij.nl   |   www.vangrootelmakelaardij.nl

register makelaar, taxateur onroerend goed.

   
Jan van Hooff

  Diervoeders
  Strooisel
  Dierverzorgingsartikelen
  Kunstmest

Alles voor uw honden, katten, vogels, 
duiven, kippen, konijnen en hangbuikzwijntje

Leverancier van het complete assortiment 
van HAVENS Paardenvoeders
  
  J. van Hooff
  Strijperstraat 24a Leende
  Telefoon: 040-2061503

  www.jvhooff.nl

    Thuis bezorgen bij grotere hoeveelheden is mogelijk

 Gezichts- en

lichaamsbehandelingen 

 Elektrisch ontharen 

 Pedicure - Manicure 

Visagie

Dorpstraat 37
5595 CC Leende

Tel.: 040 - 2047636
Fax: 040 - 2063388

Maurice van de Sande

Door vriendschap wordt vreugde verdubbeld en verdriet gedeeld
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Alwir dieje Peer van Lieshaauwt, die 
me bèlde vur un stukske te schrééjve 
vur d’n Blaospieper....en alwir hâ ik der 
hillemal nie ân gedaocht, lat stao dè ik 
daor zin in hâ...
Midde in ne financiele crisis en dan vur 
ne carnavalskrant schreejve ..mèr och 
die financiele crisis dè was eigellek vur 
mij  gin prebleem, ik hâ al financiele 
prebleme toen ik 12 jaor waar..!! Méén 
kammereuj kreejge  toen al vuuftien 
cent zakgeld per wèèk en ik mèr un 
dubbeltje...en ik kon ôzze vadder en ôs 
moeder nie zô wiet kreejge dè ze der 
veef cente bij deeje...nee ze ginge nie 
uvverstag vur al m,n  argumente..zô 
van...ik vuul m’n eijge der net inne van 
èrrem mense en ..ut is toch schaand dè 
ik minder te vertère heb dan hun...en 
ze haauwe mij vur de gek umdè méén 
geld irder up is dan dè van hun...dan 
hoeve hun nog nie nar huus umdè ze 
nog geld hebbe en ik loop der mèr bij 
â s unne schaofloper....ik halde alles 

mèr dan ôk alles eujt de 
kast..um der veef cente 
bij te kreejge..mèr ut 

wèrrekte nie...Toen 
hâ ôzze vadder un 

idee..hij zeej” âs 
ge nou de zondig 
‘ns thuus bliet, 

dan gan wij 
toch nèr 
Tante Drina 
up bezoek, 
dan hèdde 

toch gin 
geld noddig 

en dan hèdde 
de vollegende 
wèèk veef 

cente méér âs die aander” !!!Dan 
bèènde unne keer de riekste van 
allemal en dan kaande ’s vuulen hoe ’t 
vuult um rééjk te zin. Ik daocht daor ’s 
diejp uvver nao en ik wis dè ’t bij Tanta 
Drina nôit zô slèècht waar, ge kreejgt 
der van alles te  ète en te drinke (dè 
wis ik nog van de vurrige keer) en ik 
zeej teejge ôzze vadder dè ik ut deej...
Hij blij, ôs moeder blij en ik von ut wal 
spannend um ‘ns ne keer de riekste te 
zèn onder mun kammereuj....Ik moes 
der wal ’n wèèk up waachte mèr och, 
wâ is nouw un wèèk...Nouw dè klopte 
wal, den dag dè we nèr Tantes ginge die 
vloog eum...bij ôzze vadder aachter up 
de fiets...ôs moeder daor wir aachterân 
en dan de rèst van de femillie nog...
in Marres wiere we goe ontvange...
vlaoi, limmunade, en van alles.(ik 
denk dètter iemus jarrig waar of zô)..
en...... ik hâ ginne cent upgemakt...
dus...de vollegende wèèk zou ut méén 
beurt zèn um de riekste te zèn...Nouw 
nouw... âs mij iets teejgegevalle is dan 
is ut dè wal..sjonge jonge...in plats van 
,n dubbeltje kon ik 20 cent upmaoke..
dus 100 % méér....ik begos al meej ân 
ut eujt gève, want ik kon m,n eijge nie 
inhouwe .....en...’t kon wâ leije dees 
wèèk ...Die aander haan al laang in de 
gaote dè ik wâ meer hâj âs anders en 
ze makte expres veul minder of niks 
up die smèrlappe...en toen teejge ut 
eind van de zondig vroege ze (wâ ze 
anders nôit deeje) ,hoeveul geld ik nog 
hâ.”Niks mèr “zeej ik..en hun deeje 
hun haand eupen en lieten allemal zie 
dè ze nog  vuuftien cent haan !!.Dieje 
financiele crisis deej mij veul meer pien 
dan die van nouw...dizze crisis zurregt 
der misschien vur dè we gin 22 pilskes 

mèr drinke..mèr “slechts “12.of 15.!!..
(up inne aovend!!!)....of  dè we nog 
wal ooit èrregens eujt gan ète mèr dan 
nog mèr drie kirre  in de mand...en 
dè we dan nie mèr zo.n duur gerècht 
vatte..mèr “ gewoon “ biefstuk....en 
âs ge dan meej ’t naogerècht ôk nog 
’n bietje eujtkiekt dan kaande nog 
altied gewone koffie vatte in plats 
van Ierse.... Nee, nee dieje financiele 
,door criminele dwalingen ontstane 
flauwekulcrisis die zal goe zèn vur de 
mensen..trouwes vur de  carnaval is ’t 
zôwiezô goe, want hoe èrmer de mense 
zèn hoe méér carnaval gedijt....ze gan 
meer Carnaval  vieren, let marres up... 
!Nie mir nar de wintersport of nar de 
zòn...of  ’n dure Stedentrip..allemal 
te duur nouw in deze tied, dus dan 
mar Carnaval vieren...jammer dètter 
nâvenant gin cafees mir zèn aanders 
zôdde us wâ meejmaoke meej d’n Tour 
de Blaos...of zouw de Carnavalsclub 
van Blaosdonk ôk te leije hebbe van de 
crisis ?? We weejte dè de Lindse Blaos 
inmiddels verworden is tot ’n rijke 
club die heul veul waarde hecht aan ’t 
laote groeie van het Banksaldo en daor 
veul...ja  heul veul vur uvver heééj..tot 
’t ondermijne van de originaliteit  van 
hun eigen tonpraoters toe !!!Zô dè ben 
ik wir kwiet, want ik weet dè geld nie 
te stuiten is en dè de penningmister 
van DLB zôwâ de belangrijkste mens 
van Lind is zô rondeujm en meej 
Carnaval,dus ik maok me gin illusies 
mèr.Ôs moeder zeej ut vruuger al :Um 
geld en de vrouwenkont draait heel de 
wereld rond..... Zijn er nog vragen ????

Ut allerbeste en tot Carnaval Wim  de 
twidde...

Heb ik het of heb ik het niet ??????

Eigenlijk is alles begonnen met de 
X-Factor, je weet wel dat programma 
op de tv waar het merendeel van 
de deelnemers, na afloop van hun 
performance, genadeloos werd 
neergesabeld, afgezeken en tot op 
het bot toe werd beledigd. Oké, er 
waren diverse artiesten (!) bij, die 
wel het één en ander misten, zoals 
uitstraling, voorkomen of zelfs een 
stem, maar goed; ze waren op de 
buis geweest. Én ze hadden één ding 
gemeen: ze waren allemaal op zoek 
naar hetzelfde (of waren grotendeels 
het meeste verloren……), de X-Factor. 
Daar is het dus mee begonnen; toen 
ik die stoet van sterren voorbij zag 
komen dacht ik bij mezelf: heb ik 
eigenlijk wel een X-Factor? Sterker 
nog, héb ik überhaupt wel een 
factor? Misschien ben ik al blij als 
ik een A-Status, B-Cup of Vitaminen 
C in mijn body heb. “To be or not 
to be”, zei Sjeekspier al in vroegere 
tijden toen-ie verstoppertje aan 
het spelen was met de hulp in de 
huishouding…… Mooi zijn is relatief 
en als ik mezelf bekijk kom ik uit 
op een kruising van Brat Pitt (of 
is het Bratt of Brass Pit) qua face 
dan, Sylvester Stalone qua body 
(na 27 Rockys) en bij de nationale 
illigentietest scoorde ik hoger als 
de (Franstalige) Belgen, dus ……… 
Heb ik daardoor de X-Factor? Nou 
moet ik zeggen dat ik, net als die 
shake van hierboven, graag naar 
vrouwen kijk. Nee, niet onbeschoft 
gaan staren, maar zo stiekem weet 
je wel, zonder dat ze het merken 
(denk ik..). Wat me hier dan weer 
bij opvalt is dat ik volgens mij weinig 
bekeken word, en nee ook niet 
stiekem (want ik draai me wel eens 
héél snel om, maar kan ook dan 
geen spiedende blikken ontwaren). 
Zou het aan de leeftijd liggen? 
Neeeeee, want ik kijk ook graag naar 
vrouwen variërend in de leeftijd 
van 25 tot 95. Oké, toegegeven wel 
op een andere manier, tenminste 
het doet op een andere manier iets 
met me, maar toch. Iedere leeftijd 
heeft zijn charme en daarmee zijn 
Factor, tóch? En daar komt nog eens 
bij van: hoe kijk je tegen “iets” aan? 
Voorbeeld: in onze cultuur zeggen 
haren, je weet wel dat spul op je 
hoofd (bij de meesten dan toch) 
iets over de persoon. Grijs, blond, 
hanenkam, extensions,  géén, rood, 
natte krullen (tóch Jeanette ???), 
djellie of bebop, whatever. Kijk wat 
er ónder zit (zegt hij met z’n 13 
sprietjes…). Zou mijn Factor er mede 
door bepaald worden? Ik denk dat 
ik maar eens een tattoo  laat zetten, 
een grote X op mijn voorhoofd. A) 
daar is plaats genoeg en B) dan heb 
ik wél een X. Enfin, ik houd mezelf 
maar voor (de gek), dat ik vast en 
zeker wel “iets” heb, kan me niet 
roesten hoe ze het noemen, hoewel; 
beëindig ik dit literaire stuk nu X-pres 
met een goedmakertje of zoek ik een 
X-cuus X-pres X-tern?

Op zaterdag 15 november ging in Blaospaleis De Meent het 
nieuwe carnavalsseizoen van start met het Openingsbal. Na 
drie succesvolle edities van de Embassy van Lind was het, 
volgens traditie, tijd voor iets nieuws. En dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Door de commissie werd er volop 
vergaderd, gebrainstormd en flink nagedacht over goede 
ideeën. De herfst brak aan en het goede idee moest nog 
geboren worden. Of heeft goed werk tijd nodig? Maar 
uiteindelijk kwam er dan toch witte rook: een idee was 
geboren: Het Linds Kampioenschap Boomstamzagen. Wie 
o wie van de Raad van Elf vond het hoog tijd om enkele 
bomen in zijn tuin te rooien? Ruim 80 duo’s 
uit het Leendse verenigings-, bedrijfs- 
en uitgaansleven schreven zich in voor 
deelname aan deze kampioenswedstrijden. 
Kampioenswedstrijden waarbij het de 
bedoeling is om in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek een schijf van de boomstam 
af te zagen. Deze boomstammen hadden 
een diameter van ongeveer 25 centimeter. 
“Een makkie” zult u zeggen. En zo dachten 
de deelnemers ook, die in plaats van een beugelzaag een 
motorzaag hadden verwacht. Met dit kampioenschap bleek 
voor velen de factor ‘Kracht’ minder belangrijk dan de factor 
‘Samenwerking’. Het werd een “heel geduw en getrek” en 
van zowel deelnemers als zaagbladen werd een uitermate 
topconditie geëist. Na de eerste ronde konden de deelnemers 
en de vele supporters bijkomen van hun inspanningen onder 
de muzikale klanken van de nieuwe 9-koppige Lindse formatie 
Q-NØT. Ondertussen werd er ook volop de gelegenheid 
geboden om de naam te raden van de nieuwe Prins Carnaval. 

De tweede ronde was een kopie van de eerste ronde: 
wederom werd er gezaagd voor de snelste tijd. Duo’s hadden 
in de pauze hun tactiek aangepast (of afgekeken van andere 
duo’s) en de van de hitte blauw geworden zaagbladen werden 
vervangen door nieuwe. In de tweede ronde ging het erom: 
welke 8 mannenduo’s en 4 vrouwenduo’s gaan door voor de 
titelstrijd ‘Beste boomstamzagers en boomstamzaagsters van 
Lind’. Of hun leven er van afhing, zo werd er in de tweede 
ronde gezaagd. Of kwam dit van de doping die tussen de 
eerste en tweede ronde werd genuttigd? Tegelijkertijd 
kwam in de tweede ronde ook duidelijk naar voren wie er al 
vaker met dit bijltje heeft gehakt. Of moet het spreekwoord 
worden veranderd in: wie er al vaker met dit zaagje heeft 
gezaagd? In ieder geval vlogen de spaanders, houtschijven 
en zaagsel je om de oren. Uiteindelijk werden de (volgens de 
geautomatiseerde uitslagverwerking) snelste acht herenteams 
en vier damesteams uitgenodigd om op het podium uit te 
maken wie er bij de heren en wie er bij de dames aan de 
haal gingen met het Kampioenschap Boomstamzagen. Via 
een afvalrace werden de beste duo’s geselecteerd en na een 
spannende, voor de uitverkoren duo’s vermoeiende en na 

een bijna gelijkopgaande strijd waren het 
uiteindelijk Mireille Looijmans en Christianne 
Kerkhofs bij de dames en Nol van Weert en 
Frank Eggels bij de heren die aan de haal 
gingen met de Kampioenstitels. Zij lieten de 
duo’s Inge van Mierlo en Carolien van der 
Meulen (2e dames), Ilse Maas en Daniëlle 
Wijnen (3e dames), Danny Looijmans en 
Antoon van Mierlo (2e heren) en de broers 
Frans en Marcel Smits (3e heren) achter zich. 

Na de huldiging van de kampioenen werd het Openingsbal tot 
in de kleine uurtjes voortgezet onder de muzikale klanken van 
Q-NØT en DJ Frank Groenen.  Terugkijkend op dit Openingsbal 
kunnen we stellen dat het 1e Linds Kampioenschap 
Boomstamzagen in alle opzichten succesvol was en zeker 
voor herhaling vatbaar is. Dus reserveer hiervoor zaterdag 
14 november 2009 alvast! Tenslotte willen we namens een 
anonieme Leendenaar alle deelnemers bedanken voor hun 
inzet. Mede dankzij jullie steun zit deze anonieme Leendenaar 
er weer een jaar lang warmpjes bij! 
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Te gek!!!
Nu super sexy bruin
voor een dolle prijs

4 x €7,- = €23,=
WELLZIJN

VALKENSWAARDSEWEG 29a

LEENDE

TEL. (040) 2062955

BAX MEUBELEN b.v.

Paaldijk 11
5595 XL Leende

Tel. (040) 2061708

machineverhuurbedrijf

Leende

040 - 206 16 01

W. Verhoeven

Teveel make-up is een masker.

Er kwam een jongen in de bar. Hij zag daar een bordje onder de 16 verkopen wij 
niet. Dus die jongen ging naar de bar. Hij vroeg aan de man mag ik 17 biertjes? Ja 
tuurlijk. De man vroeg weer zijn jullie met jullie 17. Nee zei de jongen. Eigenlijk wil 
ik er 1. Maar jullie verkopen niet onder de 16 staat er op het bord......
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Ut is erreg zat, mâr uvver vuuftig jaor besteej ut Linds alleen nog mâr in de Leenderhof. Dan zin der nog mâr un pâr aauw 
mennekes en aauw weejfkes uvver die vruuger Linds konne praote. Veur de mense die nauw leve, hebbe we hier unnen test. 
Ge kaant ur meej euijtzuuke of dè ge oew Linds nog un bietje beheerst. In onderstânde zinnekes ontbrèèjke wâ  woorde. Vult 
die mâr us in. Wittet nie dan kaande up un aander plâts in ditte krentje ut goei woord vinne.

1. Âs ut er .. .. .. .. , dan hâlde d ‘r mij mâr bij; ik hellep oe wel.
2. Âs ge hillemâl gin klirre ân hèt, dan bende  .. .. .. .. ..
3. Ik heb bij ut toepe negen stripkes: ik stao up .. .. .. .. 
4. Dette bântje is krek wâ veur em; ut .. .. .. .  um goe.
5. Ze kanne ut beujtegewoon goe meej elkare vinne: ut is zo wit .. .. .. .. ..
6. Hij hâ gruweluk laast van z ’n maog; hij hâ te veul ge-ete: “Ut wil mâr nie .. .. .. .. .. ..   ‘, zittie.
7. Volges mij hittie ut in z ’n boks gedao: hij lôpt meej un .. .. .. .. .. .. .. .
8. Kaande .. .. .. .. .. of moet ik oe hellepe?
9. De jonges kanne kumme: we hebbe vanaovend toch .. .. .. .. .. 
10. Dè aauw weejfke wit ut nog goe en kan nog goe euijt de voewt; ja ja ze is nog erreg .. .. .. .. 
11. Ut lôpt nie krek zo âs gij ut wilt, ge hegget nie ân .. .. .. .. .. 
12. .. .. .. .. .. heurt .. .. .. .. ; zellef hedde dè ôk dik zat gedao!!
13. As ge oewen .. .. .. ..  in den diepvries legt, denkt unnen Hollander dè  
 ge zwaor gehandicapt bèènt.
14. Wâ bende toch laot thuus gekumme: ge hegget goe . .. .. .. .. 
15. Âs ge erg vrij bent en brutaol, dan bende in Lind unnen . .. .. .. 
16. Âs ge in oewen eijgeste hendige stoewl zit, dan zitte in de .. .. .. .. ..
17. Wâ bende toch wir gauw getreje, ge reageert zô .. .. .. .. ..
18. Ut kerwei is bekant klaor; ut is goei . .. .. .. .. .. .. .. 
19. En nauw veureuijt, meej al wâ ut .. .. .. .. ..  haole kan.
20. Doe eens wat sneller, is in ut Linds: .. .. .. .. ..  us wâ!

Succes toegewenst door JdW.

Tegenwoordig worden de mensen 
gemiddeld ouder dan vruuger. 
Vrouwvolk wordt gemiddeld het oudste. 
Maar ja, die worden ook altijd door 
hun mannekes verwend, dat is 
bekend. Het valt ook op, dat 
ze ouder zijn, voordat ze 
“hun eigen oud voelen”. 
Ge snapt wel wat ik 
bedoel. Vrouwen van 
midden vijftig gaan nog 
wat “bij schnabbelen”, dan 
kunnen ze ’n keer meer op 
vakantie of een weekend 
shoppen in Londen met 
vriendinnen. Er wordt 
ook meer gesport op 
latere leeftijd. Ik heb 
me laten vertellen, 
dat ze in Streep nog 
een badmintonteam 
hebben van efkes 
boven de vijftig en 
dat ze het shuutje 
nog vol overgave over 
het netje slaan. En wat te 
denken van het volleybalteam, 
dat ontstaan is uit de sportclub van de 
jonge Boerenstand, later de KPJ. Iedere 
maandagavond zijn ze fanatiek bezig in 
’t Bruukske. Het lijken wel koei die in 
het voorjaar voor het eerst weer naar 
buiten mogen. Ik ben zelf op onderzoek 
uit geweest, dus ik kan het weten. De 
gemiddelde leeftijd ligt toch gauw rond 
de zestig. Het spelniveau is toch effe 
nog boven gemiddeld. Een groot nadeel 
van ’t Bruukske is dat er wel een kantine 
is, waar na afloop van het sportieve 
gedeelte nog wat nagekletst kan 
worden, maar dat er niks te halen valt. 
Willen ze onder genot van een pilske de 
sociale contacten wat aanscherpen, dan 
moeten ze dat zelf meebrengen. Een 
dorpskern onwaardig. De plaatselijke 
horeca van Streep is ’s avonds gesloten. 
Ik denk als gevolg van het rookverbod. Ik 
vraag me wel eens af hoe ze in Streep op 
de naam ’t Bruukske gekomen zijn. Stel, 

er belt iemand naar de vrouw des huizes 
en vraagt: “Is uw man thuis?” “Nee, 
die is er momenteel niet, die zit in het 
Bruukske. Als ge over een klein uurke 
terugbelt, is hij daar wel uitgespeeld” 

Wat moet die mens wel niet 
denken? Ik neem aan dat 

wanneer ze voor de sporthal 
van Streep nu een naam 
zouden moeten bedenken ze 

iets moderner te werk zouden 
gaan, bijvoorbeeld ’t Stringske 
of ’t Veterke. Nou ja, dat is 
mijn veronderstelling maar. 

Om onze spieren wat 
soepel te houden, gaan 
ons vrouw en ik de laatste 
jaren op wintersport, naar 
Oostenrijk. Dat kwam zo….. 

De bedoeling was, dat 
we alleen gingen voor 
d’n après-ski. Dan 

hoefde geen dure 
skipassen te kopen 
en latten te huren. 

En met d’n après-
ski oefende toch met het telkens 
heffen van het glas, de armspieren en 
de keel worden gesmeerd. Maar omdat 
ge niet de hele dag kunt après-skiën, 
hebben we toch maar les genomen. 
Maar dat valt niet mee. Eerst op de 
oefenwei leren wat roetsjen is en 
parallelskiën. Wat is de dalski en wat 
is de bergski. Daar had ons Joke zoveel 
moeite mee dat ze geheid als eerste 
bij de lift was, horizontaal. We hadden 
veel steun aan ons gezelschap, want dat 
waren al ervaren skiërs. Wisten jullie 
dat de toenmalige prins en prinses van 
Blaosdonk hiertoe behoorden? Te weten 
Prins Jac d’n Twidde en Prinses Corry. 
Die twee kunnen skiën, daar worde wel 
efkes bang van. Corry die is op de latten 
net zo behendig als vroeger Sjoukje 
Dijkstra op kunstschaatsen. Dat noemen 
ze Freestyle skiën. En dan Jac d’n Twidde, 
als ge ziet hoe technisch volmaakt, 
stijlvol en gracieus hij naar beneden 

komt, dan kunde de waterlanders maar 
met moeite onderdrukken. Ons vrouw 
en ik oefenden na twee dagen al op de 
groene piste. De naam zegt het al, dat is 
voor de groentjes. Na nog wat oefenen, 

wordt je nog brutaler en 
agressiever en dan ga je over 
de rooie…. naar beneden. 
En dan heb je nog de 
zwarte piste. Dat is voor 
mensen die hun zwartgeld 
aan wintersportvakanties 

spenderen. In ons hotel 
zat ’s morgens al een 
Duitser aan een fles bier 
te lurken. ’s Avonds na het 

eten zat hij nog steeds in 
te nemen. Ik zei tegen hem 
“Bernard”, want zo heette 

hij, “Ge drinkt toch veel 
te veel.” “Iedere 

dag dronken is 
toch ook een 

geregeld leven” 
antwoordde hij. Ik 
zei nog tegen hem 

“Gij zult niet oud worden met 
dat gezuip”. “Mooi wel” zei hij “er zijn 
meer auw dronkaards dan auw dokters”. 
Dat gesprek ging wel in het Duits, voor 
de goede verstaander. Nog effe bij de 
heren de Vocht geïnformeerd en die 
gaven Bernhard gelijk. Ondertussen zijn 
we vertrouwd geraakt aan die latten, 
en gaan we ieder jaar een weekske 
naar de sneeuw. En in de zomer om te 
kijken of die hoop sneeuw wel echt weg 
is. Mensen, al ben je al wat op leeftijd, 
het leven is net als neuspeuteren. Ge 
moet er alles uithalen, wat er in zit. En 
om de zin in de aanhef helemaal af te 
maken: Ge bent zo oud als ge uw eigen 
voelt. Daarom denk ik dat ik maar ga 
volleyballen op Streep, in ’t Bruukske.

Tot de carnaval.
Gegroet, Nills

Beste dorpsgenoten, 

De optochtcommissie bestaat uit 5 
personen die als doel hebben om 
de Lindse optocht tijdens carnavals 
zondag zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Een belangrijke taak van 
deze commissie is de deelnemers te 
ondersteunen tijdens de bouw van 
praalwagens en het begeleiden van 
kleine en grote groepen. We gaan 
regelmatig in het bouwseizoen naar 
de groepen kijken hoe het gaat, we 
bekijken en beoordelen de meest 
ondenkbare technieken. Uiteraard 
doen we dit met de traditionele 
drank en erwtensoep om de 
inwendige mens te versterken. 
We stimuleren de groepen zo 
veel mogelijk met elkaar te 
communiceren voor zover dat al niet 
gebeurd. Opvallend is de zeer goede 
sfeer onder de lindse bouwers. Het 
lijkt wel èèn grote familie tot zondag 
middag 14:11 uur. Dan breekt de 
strijd los van Du commerce tot aan 
café roothans waarna de optocht 
ontbonden wordt. De complimenten 
en respect voor de bouwers die 
vele avonden en weekenden op 
diverse locaties aan het lassen, 
timmeren, foamen, plakken en 
schilderen zijn, en dat niet altijd 
onder de beste omstandigheden. 
Dit lijkt ten goede te komen aan 
het groepsgevoel ook al ontstaat 
er wel eens een meningsverschil. 
Maar op zondag avond in de Meent 
tijdens de prijsuitreiking is men 
deze dingen allang weer vergeten. 
Wanneer het gordijn open gaat en 
de ceremoniemeester het podium 
op komt, dan stijgt de spanning en 
de adrenaline begint te stromen. 
Dit valt dan ook gestaag van de 
gezichten af te lezen met de vraag 
zijn wij het of zijn hun het die de 
grote prijs mag afhalen. Dan is het 
woord aan de voorzitter van de jury 
die namens de gehele jury vertelt 
hoe zij de optocht hebben beleefd 
en beoordeeld. Een groep mensen 
van alle leeftijden uit verschillende 
gemeenten met de nodige ervaring. 
Zij doen hun uiterste best om zo 
eerlijk mogelijk te bepalen wie de 
allerbeste is tijdens deze kleurrijke 
optocht. Daarna is het woord aan 
de prins van de Lindse Blaos om 
de uitslag bekend te maken en alle 
deelnemers te bedanken voor hun 
enorme inzet.
Beste deelnemers heel veel succes 
en laat wederom zien waar onze 
kleine gemeenschap groot in is!!

Commissie optocht. 

Optocht
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HOF 43A
5571 CB BERGEIJK
TEL. 0497-571944
FAX. 0497-575885
INFO@HOEKSADMINISTRATIE.NL

Betonboringen- en betonzagen
Hak- breek- en sloopwerken

JANUS VAN ANSEM B.V.

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

Fax. (040) 2062274

keeris Bel voor informatie
040 - 221 64 96

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

REHAU PROFIELSYSTEMEN

Als je iets niet begrijpt, leer het dan te bewonderen.
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‘’Wie kruupt der naauw di jaor wir up mij’’

Hè hè eindelek us wâ ândaacht vur mij, nao meer âs 11 jaor traauwen dienst. 
Toen die raodsleej nog leijer wiere âs ze al waare en gin raodsvergaddering mèr 
wôn haauwe âs eujpening van ut carnavalsfist. Toen wier ik bij Frans Verduun 
eujt ut houtrek getrokke samme meej de rest van de familie Vuurehout. Want ut 
bestuur van de D.L.B hâ iets up omroep Brabant geziej en dè waar un schon idee 
in plâts van die raodsvergaddering. Der moes un ‘’ bènkske ‘’ kumme, war dan 
twee mense en un vraauw hun verhaol zaauwe doew. Uvver Lindse gebeurtenisse 
van de lèsten tied of watter nog steej te gebeure. Toen ik der klaor vur waar wier 
ik nèr ut gemintehuus gebroocht, war ut allemal moes gan gebeure. En daor ston 
ik dan up hôg pote, krèk vur de traauwzaol. Ik ston te waachte tot ik beklomme 
wier zôwal dur vraauw âs mânsvollek. Tjonge jonge, ik heb al wâ uvver me hènne 
gehad. Ik wier der hillemal gammel van. En toen die begènkenis aachter de rug 
waar wier ik nèr die kaauw graas aachter de rabobank gebroocht war ik dan moes 
bleejve loozjére tot ut jaor der up en dè haauw ik naauw al meer âs 11 jaor vol. 
Dik droom ik nog dè ik wir in die wèrrem werkplâts in ut houtrek lig, mar zô âs 
Marco al zong ‘’ dromen zijn bedrog ‘’. Ik heujp jullie blaozers en blaozerinnekes 
allemal wir te ziej bij de eujpening van carnaval 2009 in de Meent, dan is minnen 
carnaval in ieder geval al geslaogd. En ik heujp die van jullie ôk un bietje. Iedereen 
unne heule goeje en gezellige carnaval toegewenst.  

‘’Ut Bènkske zèllef’’

P.s : Wille die 
rotjoong aachter 
de rabobank nie 
allemal teejge die 
graziedeur ligge 
stampe want dan 
raok ik eujt munne 
winter slaop.  

Slopwèl!!

Ik ben een groot kunstenaar en 
gezegend met een uitzonderlijk 
talent. Nou, hoor ik u zeggen en nog 
bescheiden ook. Ik moet u echter 
meteen weer terechtwijzen, om niet 
te snel te oordelen. Ik bedoel deze 
stelling namelijk niet in de zin van 
een kunstenaar op het expressieve, 
auditieve of beeldende vlak. Ik 
pretendeer zeker niet dat ik een 
kunstenaar met woorden ben, zeker 
niet zelfs. Ik ben een kunstenaar 
in de meest letterlijke zin van het 
woord. Ik ben namelijk een levend 
kunstwerk. Wat krijgen we nu weer, 
hoor ik u hier helemaal al weer 
zuchten. Ik zal het u aan de hand van 
een voorbeeld trachten uit te leggen: 
Ik ben nu alweer enige jaren bezig 
met een kunstproject van ongekende 
schoonheid en bij iedere nieuwe 
vakantiefoto van mezelf met ontbloot 
bovenlijf op een willekeurig strand in 
Europa, word ik weer geconfronteerd 
met dit langzaam naar perfectie 
groeiende kunstwerk. Ik moet u, onder 
strikte geheimhouding overigens, 
wel toe vertrouwen dat het me toch 
wel met enige trots vervuld, wanneer 
blijkt dat het me weer is gelukt om 
enkele kilo’s toe te voegen aan dit 
meesterwerk in spe. De gedachte 
dat Da Vinci en Rembrandt aan het 
begin van hun carrière ook beschimpt 
en niet begrepen werden, sterkt me 
dan alleen maar. U zult inmiddels 
wel begrepen hebben dat het hier 
bovenstaande stukje uitermate cynisch 
bedoeld is. Is dit echter niet het geval, 
dan kunt u beter nu alsnog stoppen 
met lezen, want dan ligt mijn humor 
en schrijfstijl u gewoon niet. Ook niet 
erg. Even goede vrienden. Het is niet 
zo dat ik vierentwintig uur per dag 
met mijn project bezig ben, maar ik 
voel me het prettigst wanneer ik zo’n 
uurtje of vijf per etmaal kan werken 
aan mijn kunstwerk in wording. Dit 
gebeurt trouwens met veel wederzijds 
plezier mag ik wel zeggen. Het is 
een roeping, maar dan 
ook een hele mooie! 
In het hedendaagse 
straatbeeld zie ik 
inmiddels steeds meer 
adepten van deze, 
door mij in de ietwat 
stoffige kunstwereld 
geïntroduceerde 
kunststroming, 
maar niemand 
haalt gelukkig het 
nivo (volume) van 
de meester zelf. 
Uiteraard zijn 
er mensen net 
zo dik of (god 
verhoede het) 
nog dikker dan 
mij, maar zij zijn zich 
absoluut niet bewust van 
hun in potentie aanwezige 
pure schoonheid. Het zijn 
ordinaire vreetzakken en 
mijn kunstzinnig hart bloed 
als ik die mensen zo respectloos 
om zie gaan met hun lichaam. Ze 
hebben wel degelijk potentie, maar 
zijn verblind door hun vraatzucht 
en daardoor onbruikbaar voor deze 
nieuwe vorm van kunst met een grote 
K. Gestaag zie ik mijn buik iedere dag 
in volume en afmeting toenemen 
en wanneer ik af en toe in een 
overmoedige bui mezelf voor de geest 

tracht te halen wat het uiteindelijke 

resultaat zal zijn, ben ik vaak tot 
tranen toe geroerd, maar zoals het een 
grillig kunstenaar betaamt, verandert 
mij visie over het eindresultaat per 
dag, uur of soms zelfs per minuut. 
Mijn werk zal nooit helemaal voltooid 
zijn en van dat idee alleen al, krijg ik 
weer honger. Het probleem is echter 
dat mijn gewicht mij, en mijn dierbare 
ingewanden, de laatste weken lichte 
zorgen begint te baren. Bij ieder 
hap die ik neem, hoor ik mijn lever, 
alvleesklier en in mindere mate mijn 
beide nieren hevig protesteren, terwijl 
mijn hart, dat in een zacht bed van vet 
ligt, af en toe in doodsnood piept, dat 
het nu toch echt op dient te houden. 
Ik weet het! Ik ben mezelf langzaam 
in het graf aan het eten. Min of meer 
een vertraagde vorm van euthanasie 
aan het beoefenen. Ik ben me echt 
wel bewust van deze, voor u misschien 
wel schokkende, nieuwe feiten, maar 
het is inmiddels een onomkeerbaar 
proces geworden. Ik eet en ik vreet, 
als was het iedere dag van de week 
kerstmis. Ik kan er gewoonweg 
niet meer mee ophouden. Het 
is allemaal ook zo verschrikkelijk 
lekker wat er, mede door onze 
westerse vrije markt filosofie, in 
de winkels wordt gedeponeerd. In 
zekere zin ben ik er in mijn eentje 
verantwoordelijk voor geworden, 
dat de levensmiddelendivisie in mijn 
dorp kan blijven bestaan en dat is dan 
toch ook weer te prijzen, nietwaar. De 
meeste psychiaters en psychologen 
van de Nieuwe School zullen zeggen 
dat mijn gedrag een reactie is op een 
situatie die ik niet aan kan. De enige 
reactie is echter de interactie tussen 
mij en het door mij zo geliefkoosde 
voedsel. Ik ben vroeger heus wel eens 
slank geweest. Jaren geleden was dat. 
Het is zelfs zo lang geleden dat er toen 
nog niet eens Air Miles bestonden. Zo 
lang geleden al. Kunt u zich dat nog 
voorstellen? 

Een wereld zonder Air Miles! Ik 
zou zonder dit fenomeen van de 
negentiger jaren niet weten waar 
en hoe ik anders al die prachtige 
vakantiefoto’s moest maken van mij 
en mijn levendige kunstwerk in vol 
ornaat op het strand. Mijn buik en ik. 
Twee hele goede vrienden,………….nu 
de rest van de wereld nog!

Voor de mensen die mij nog niet 
kennen, of maar gedeeltelijk, zal ik me 
even voorstellen. Ik ben dus Lars van 
Breukelen en mij hebben ze gevraagd 
om Prins Carnaval 2009 te worden. 
Een geweldige eer moet ik zeggen. Ik 
ben een echte Leendenaar en dus ook 
een echte Blaozer. Ik ben geboren in 
het ziekenhuis in Geldrop en daarna 
opgegroeid op Oostrik. Hier heb ik tot 
mijn 21e bij mijn ouders gewoond in de 
Jacob en Annastraat. 
Vervolgens heb 
ik een eigen huis 
gekocht in de 
Houttuin, waar ik 
inmiddels al weer 
3 jaar met veel 
plezier woon. Buiten 
Blaosdonk gaan 
wonen, was voor mij 
geen optie. Ik ben 
als jong manneke 
naar basisschool 
De Triangel gegaan. 
Vervolgens ben 
ik naar Maaseik 
gegaan naar St. 
Jansberg, omdat ik 
vanaf mijn vierde al 
timmerman wilde 
worden. Net als mijn 
grote voorbeeld, mijn overbuurman 
‘Ome Frits’. Toen ik daar twee jaar 
zat, heb ik de richting Interieurbouw 
gekozen. Tijdens mijn studie heb ik een 
paar jaar bij Frans Verduijn zaterdags 
meegeholpen en vervolgens ben ik 
naar Cachet gegaan. Na het afronden 
van mijn studie ben ik in Eindhoven 

bij De Brug als interieurbouwer gaan 
werken. Hier werk ik nu nog steeds. 
Ook heb ik in de avonduren enige 
horeca-ervaring opgedaan bij De 
Clown, restaurant De Boswachter en 
bij café Roothans. Bij Freek en Willeke 
ben ik nog steeds geregeld van de 
partij, zoals velen van jullie wel zullen 
weten. Toen ik een jaar of 6 was, heb 
ik me aangemeld bij DOSL Hier heb ik 
alle jeugdelftallen doorlopen, waarna 

ik bij de selectie, hoe 
kan het ook anders, 
mocht gaan keepen. 
Na een paar jaar in 
het tweede te hebben 
gespeeld, kreeg ik 
vorig jaar de kans 
om in het eerste van 
DOSL te komen. Hier 
sta ik nu voor het 
tweede jaar onder 
de lat. Verder heb ik 
in ‘mijn jeugdjaren’ 
nog wat getennist, 
bij de hobbyclub een 
paar jaar geknutseld 
en nog geprobeerd 
om te judoën, 
maar voetballen is 
mijn sport. Als we 
niet op het veld 

kunnen voetballen beoefen ik vaak 
met vrienden het Fifa Voetbalspel 
2008. Ook kijk ik elk jaar uit naar 
de skivakantie. Skiën vind ik naast 
voetballen een kei gave sport. Genoeg 
over mezelf. Ik heb er veel zin in, dus 
wat mij betreft kunnen we er een 
schôn fisje van gaan maken.
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As ge me zuukt, dan moete pieepe

Caravanstalling
Revisie & Constructie

W. van der Palen
Hoogeindseweg  2
5595 GM  Leende

040-2061564

wvdpalenvof@hetnet.nl

Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde 
om het te begrijpen en humor om het te dragen.
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Dit carnaval was weer een feest voor 
de gehele school! In de Meent werd er 
volop opgetreden. Maar wel anders dan 
voorgaande jaren. Er kwam iedere keer een 
act, verzorgd door twee groepen tegelijk. Die 
twee groepen hadden van te voren dus veel 
samen geoefend! Erg leuk als je een vriendje 
of vriendinnetje

in de andere groep hebt zitten!! Tussen-door 
kwamen natuurlijk prins en prinses carnaval 
van Leende mee genieten van het feestgebeuren. En wat de stemming er helemaal 
goed in bracht was het “dweil”orkest van ouders, opa’s en/of oma’s. Deze groep is 
ieder jaar weer present!
Na de optredens nog even met z’n allen hossen en dan weer terug naar school. 

En van hossen krijg je honger…………… als verrassing kregen we nog een lekker 
bakje friet. Dat was smullen voor iedereen.

Alaaf en tot de volgende keer. Wij hebben er alweer zin in!!!!

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

1994   Piet Willems
1994   Anneke Volgels
1995   Frans van Asten
1996   Sjaak van Kuijk
1997   Cor Heuijerjans
1998   Antje Maria Hurkens 
 Bieshaar
1999   Janus de Vocht
   Sjef de Vocht
2000   Joop Kummeling
2001   Wim Pompen
2002   Jan de Zwart
2003   Pastoor M.J. de Vries
2004   Frits van Lieshout
2005 Jac Staals
2006 Jan Bekkers
2007 Jan van Laarhoven
2008 Tinus van den Berg

Orde van Verdienste

Prins Wim dun Vierde en Prinses Ria
bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging “De 
Lindse Blaos”, Prins en Prinses van Blaos¬donk in 2008, 
hebben gemeend de speciale

“Orde van Verdiensten” 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
 
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Jarenlang onderhoudswerkzaamheden uitvoert op de
 parochiële begraafplaats in Leende;
- Jarenlang behulpzaam is bij het opbouwen van de
 kerststal in Leende;
- Jarenlang part-time conciërge is van basisschool St.  Jan; 
- Jarenlang actief lid is van het Gilde St.-Jan Baptista
 Leende-Strijp;
- Jarenlang kioskbouwer is voor de Koninklijke Fanfare
 Philharmonie;  
- Jarenlang penningmeester was van “FC Strijp”
 en daardoor ook mede-organisator was van de Leendse 
 Buurtvoetbalcompetitie;
- Jarenlang beheerder is van de St. Janskapel en de 
 omliggende terreinen; 
- Jarenlang chauffeur is van de KNAL toneelwagen. 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons 
aanleiding om de “Orde van Verdiensten”, uit te reiken aan:

Tinus
 van
 den
 Berg

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

Blaosdonk, 2 februari 2008

Prins Wim dun Vierde  Prinses Ria  Vorst Peter van Dijk
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VERHUUR- CATERINGBEDRIJF
A.J.M. KEES

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

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

Een friteswagen op evenementen 
of voor particulieren

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

en barbeques etc.

Vraag naar onze gratis brochure !

Dus voor een feestje naar KEESJE!!
Dorpstraat 24      5595 CH Leende   Tel. 040-2061858
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Op zondag 18 januari 2009 zal zijne 
Dorstlustige Hoogheid 

Prins Lars dun Urste 
met Raad van Elf van 

c.v. de Lindse Blaos recipiëren in 
gemeenschapshuis de Meent te Leende

van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld.



Beste Blaozers en Blaozerinekes,

Dit jaar een rebuspuzzel. Los de 11 onderstaande rebussen op en e-mail de 
oplossingen naar puzzel@delindseblaos.nl . Je kunt de oplossing ook “analoog” 
(op papier) inleveren op het adres:
Breedvennen 56, Blaosdonk.

Als meerdere deelnemers alle antwoorden goed hebben wordt via loting de 
winnaar bepaald. Deze vindt plaats tijdens de opening van het Carnaval in 
Blaospaleis De Meent.

De prijs is € 50,00 dus doe je best.

Rebus 1

Rebus 2

Rebus 3

Rebus 4

Rebus 5

Rebus 6

Rebus 7

Rebus 8

Rebus 9

Rebus 10

Rebus 11

Pagina  45

Terwijl iedereen nog 
aan het nagenieten 
is van zijn of haar 
zomervakantie, is de 
commissie Tonpraoten 
al weer druk doende 
met de organisatie 
van het tonpraoten 
2009. Door het vertrek 
van Hans van Hooff 
en Toos van Poppel 

(beiden BEDANKT voor de jarenlange inzet) eerst  op 
zoek gegaan naar nieuwe commissieleden. In Bjorn 
van Lieshout, Franka Kouwenberg en John Galama 
(WELKOM) hebben we prima vervangers gevonden. 
Als tweede zijn we begonnen met een tijdschema, 
waarbij we de deadline gesteld is op 23 januari 
2009, de eerste tonpraotavond!  Na het afspreken 
van een vergaderschema natuurlijk aan de slag om 
weer een goed gevuld programma op het podium te 
krijgen! Maar ja dat is 
makkelijker gezegd dan 
gedaan. Eerst zijn we 
naar onze deelnemers 
van het afgelopen 
seizoen gegaan. Hoe is 
het, doe je (doen jullie) 
dit jaar weer mee? Een 
veel gehoord antwoord 
is dan: “Ik weet het 
nog niet, jullie zijn wel 
vroeg dit jaar, niet? 

Ik zal er eens over denken. 
Kom over een paar weken 
nog maar eens terug“ “Goei 

werk” heeft natuurlijk tijd nodig, maar veel tijd krijgen 
ze niet om na te denken, omdat we uit ervaring weten 
dat “we”  met z’n allen op tijd moeten beginnen. In 
het conceptprogramma kunnen we gelukkig vanaf 
het begin al enkele “zekerheden” noteren. Na overleg 
met het bestuur van de fanfare weten we dat we weer 
verzekerd zijn van deelname van de Bakband. Elk jaar 
wordt de muziekkeuze uitgebreid en samen zoeken we 
naar muziek die het beste past bij de tonpraotavond. 
Het optreden van  de dames van het Showballet 1 en 
2 van gymvereniging Olympia worden ook vanaf het 
begin ingepland. Optredens die niet weg te denken 
zijn tijdens het tonpraoten. Leuk om te zien dat ex 
- showballetdames inmiddels trainsters zijn van de 
dansgarde en het showballet. Want ook de dansgarde 
zien we elk jaar weer op het podium. Eerst zelf met 
een dans en vervolgens voor het ophalen van onze 
tonpraoters. Ook onze jeugdige zangertjes 
kunnen we elk jaar begroeten. In een drukke periode 
voor hen (Sinterklaas en Kerstmis) lukt het ook nog om 
liedjes te leren voor het tonpraoten. Dans en muziek 
zijn natuurlijk hele belangrijke onderdelen, maar we 
hebben ook een behoorlijke dosis humor nodig op het 
podium. Als commissie proberen we zoveel mogelijk 
aandacht aan deze deelnemers te besteden. In de 
kelder komen geregeld de tonpraoters samen. Maar 
we bezoeken ook groepen op andere locaties. En elke 
maandagavond worden de vorderingen besproken. Na 
afloop dan nog “snel” een drankje aan de bar en hup 
naar huis. Naast alle contacten met de toekomstige 
artiesten, hebben we ook vergaderingen met andere 
commissies, zoals techniek, opbouw, zaalversiering, 

Inspiciënten e.a. Het 
opbouwschema wordt 
besproken en goedgekeurd. 
Maar ook bekijken we samen 
hoe het podium op te bouwen 
is. Dan loopt het richting 
jaarwisseling en begint het 
bij de commissie ook te 
kriebelen. Nog maar enkele 
weken te gaan en er moet nog 
van alles gebeuren. Sommige 
acts staan er al, maar er zijn ook onderdelen waaraan 
nog  (behoorlijk?)  gesleuteld moet worden. Zolang 
als er vorderingen zichtbaar zijn, lijken we tevreden. 
Maar de deadline komt wel in zicht. Dan starten heel 
drukke weken voor de commissie en in bijzonder voor 
onze secretaris Willem. Tot diep in de nacht is hij in de 
weer om alle gegevens (teksten, namen, kleedkamer 
indeling etc. ) in de draaiboeken verwerkt te krijgen. 
Dan wordt het schema voor de generale repetities 
opgesteld. Vanaf dat moment is het hard werken. 
De zaal moet ingericht worden, het decor weer 
geschilderd worden en attributen moeten gemaakt 
worden.  Allemaal vrijwilligers die hun (spaarzame) 
vrije tijd opofferen voor de Lindse Blaos. BEDANKT! 
Dan de repetities gevolgd door de generale repetities. 
Alles in een strak schema om alle deelnemers zo veel 
mogelijk tijd te geven. En dan vrijdagavond 23 januari 
2009, het gordijn gaat open en onze overbekende 
begintune wordt weer gestart. 

Eindelijk het is weer begonnen!

Commissie Tonpraoten. Ger Geurts

Tonpraotersavonden
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De Wagen-
bouwers 

bedanken 
alle 

sponsoren 
die de 

Carnavals-
optocht in 

Lind mogelijk 
maken!

Optocht 2008

Jeugd optocht 2008

Tour d’n
Blaos
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Optocht
Optocht



Wagens
Wagens


