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Dag Blaozers en Blaozerinnekes

Het startschot is gegeven! Het is weer 
zover. Carnaval 2010. Het prinsenbal 
met die geweldige opkomst en 
betrokkenheid is voorbij. Prins carnaval 
heeft zich in volle glorie aan de Lindse 
gemeenschap gepresenteerd. Wat een 
sfeer! Wat een verbondenheid! Met zo 
velen in de Meent bij elkaar. De muziek 
klinkt nog na in je oren. Het moet je 
als prins carnaval toch goed doen als 
je zoveel meeleven ervaart. Carnaval 
is het feest van samen plezier maken 
en de relativiteit van het leven bewust 
zijn. Juist in deze carnavalsdagen wordt 
duidelijk hoe betrekkelijk het leven is 
én wat de kern van het leven dient te 
zijn. Je mag genieten van het leven, 
van de geneugten des levens, van de 
vriendschap met elkaar.

Carnaval heeft ook een religieuze 
dimensie. Want carnaval heeft met de 
christelijke godsdienst te maken. Vroeger 
sprak men immers over “vastenavond”, 
de avond of beter de avonden vóór 
de vasten. Die vastentijd is een tijd 
van vasten, onthouden, inkeren. Een  
hele tijd van 40 dagen, die heel wat 
inspanning van je vroeg, als je het goed 
wilde doen. Als voorbereiding op deze 
zware vastentijd hebben de mensen de 
zonnige kant van het leven even willen 
beklemtonen. Plezier maken met elkaar, 
vrolijk en opgewekt zijn, gek doen,  een 
andere kant laten zien, om dadelijk, op 
Aswoensdag, de ernst van het leven 
weer te moeten ervaren.

Het grote feest van carnaval wordt bij 
ons, zoals in vele gemeenten, ingezet 
met een heilige mis in onze prachtige, 
middeleeuwse kerk, onze Lindse Blaos. 
Alle Blaozers en Blaozerinnekes zijn 
van harte welkom in deze viering op 
zaterdag  13 februari om 19.30 uur. Zoals 
de laatste jaren gebruikelijk is, wordt de 
viering uitgezonden door radio Horizon. 
Mensen uit de omgeving zijn met ons 
verbonden en kunnen horen wat er in 
onze kerk gebeurt. We willen Gods zegen 
vragen over de komende, dolle dagen 
en hopen fijne dagen met elkaar te 
mogen beleven, jong en oud, bekend en 
onbekend, in verbondenheid en plezier. 
Als de carnavalsdagen voorbij zijn, wordt 
u allen weer uitgenodigd in de Lindse 
Blaos op Aswoensdag, 17 februari, in de 
viering om 19.00 uur om een askruisje te 
ontvangen en stil te staan bij de rijkdom 
van het leven. Naast plezier en vertier, is 
er ook ernst en degelijkheid. Het hoort 
immers bij elkaar.

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. Laten we er met zijn 
allen iets heel fijns van maken.

W. van Meijl, sds
pastoor

D’n Blaos bedwongen!!!

Zoals u vorig jaar heeft kunnen lezen in 
mijn voorwoordje van D’n Blaospieper, 
had ik me voorgenomen, na de niet 
geheel volbrachte poging van vorig 
jaar, dit jaar de kerktoren in Leende 
te beklimmen tot in D’n Blaos. Op een 
mooie zomermiddag eind juli, ben ik 
samen Max Farjon en Ex prins Hans van 
der Kruijs aan de missie begonnen en 
heb deze succesvol volbracht. Ik geef 
ruiterlijk toe dat ik er best wel tegenop 
zag, omdat ik best wel een beetje last 
heb van hoogtevrees. 

Maar met de 88 jarige Max voorop en 
Hans als achtervang is het gelukt en 
heb ik er erg van genoten.  Ik ben best 
trots maar dan vooral op Max Farjon, 
want er zijn er maar weinig die hem dat 
op die leeftijd na zullen doen. Ik zie nu 
al uit naar zijn boek, zeg maar gerust 
meesterwerk, wat in maart zal uitkomen.

Ook bijzonder trots ben ik op Prins Lars, 
die merkbaar in Blaosdonk op handen 
werd gedragen. Met een dosis jeugdig 
elan en een nuchtere kijk op het leven 
loodste hij Blaosdonk gemakkelijk door 
het Carnavalsseizoen. Hij werd door 
menig Blaozerinneke gezien als de prins 
op het witte paard en hij stal de harten 
van vele Blaozerinnekes, maar naar 
verluid is het uiteindelijk Claire gelukt 
zijn hart te veroveren. Ik hoop van 
harte dat voor Prins Lars en Clair ook 
hun sprookje zal eindigen, zoals dat in 
sprookjes gebruikelijk is, namelijk: “Ze 
leefden nog lang en gelukkig”.

Voor het nieuwe seizoen zal het niet 
eenvoudig worden voor een Prins 
om in de voetsporen te treden van 
de populaire Lars van Breukelen, 
maar met de ondersteuning van 
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos en 
vooral van u allen, gaat dat zeker lukken. 

Ik wens u allen een bijzonder fijne 
carnaval 2010 toe!

Paul Verhoeven
Burgemeester Heeze-Leende 

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Het Carnavalsseizoen in Blaosdonk is 
weer begonnen. Voor de organisatie 
vereist dit veel voorbereidingen en een 
goede samenwerking. Voor de Blaozers en 
Blaozerinnekes van Lind start het carnaval 
met het “Tweede Linds kampioenschap 
boomstamzagen” in Blaospaleis “de 
Meent”. Een spektakel waar samenwerking 
een belangrijkere rol speelt dan kracht en 
uithoudingsvermogen. Samenwerking is 
ook het motto van de politie. Door met 
elkaar samen te werken aan veiligheid 
en leefbaarheid blijft tijdens en na het 
carnaval een fijne en prettige sfeer in 
Leende hangen. Een gegeven waar we allen 
naar streven. Carnavalsverening de Lindse 
Bloas  staat bekend als een organisatie die 
zowel de jongere als oudere blaozers en 
blaozerinnekes van Lind op allerlei manieren 
bij het carnaval betrekt. Dit bevordert 
de saamhorigheid, maar vooral ook het 
wederzijds begrip en respect voor elkaar.

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

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.

Alaaf, 

Peter Ariens, 
Inspecteur van politie Heeze-Leende.
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elkaar samen te werken aan veiligheid elkaar samen te werken aan veiligheid elkaar samen te werken aan veiligheid elkaar samen te werken aan veiligheid 
en leefbaarheid blijft tijdens en na het en leefbaarheid blijft tijdens en na het en leefbaarheid blijft tijdens en na het en leefbaarheid blijft tijdens en na het 
carnaval een fijne en prettige sfeer in carnaval een fijne en prettige sfeer in carnaval een fijne en prettige sfeer in carnaval een fijne en prettige sfeer in 
Leende hangen. Een gegeven waar we allen Leende hangen. Een gegeven waar we allen Leende hangen. Een gegeven waar we allen Leende hangen. Een gegeven waar we allen 
naar streven. Carnavalsverening de Lindse naar streven. Carnavalsverening de Lindse naar streven. Carnavalsverening de Lindse naar streven. Carnavalsverening de Lindse naar streven. Carnavalsverening de Lindse 
Bloas  staat bekend als een organisatie die Bloas  staat bekend als een organisatie die Bloas  staat bekend als een organisatie die 
zowel de jongere als oudere blaozers en zowel de jongere als oudere blaozers en 
blaozerinnekes van Lind op allerlei manieren blaozerinnekes van Lind op allerlei manieren 
bij het carnaval betrekt. Dit bevordert bij het carnaval betrekt. Dit bevordert 
de saamhorigheid, maar vooral ook het de saamhorigheid, maar vooral ook het 
wederzijds begrip en respect voor elkaar.wederzijds begrip en respect voor elkaar.

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

Tijdens het carnaval, maar ook de rest Tijdens het carnaval, maar ook de rest 
van het jaar blijft de politie bereikbaar van het jaar blijft de politie bereikbaar 
en beschikbaar van maandag tot en met en beschikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op het vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op het 
afdelingsbureau Cranendonck- Heeze afdelingsbureau Cranendonck- Heeze 
Leende, aan de Kijkakkers 37 te Maarheeze Leende, aan de Kijkakkers 37 te Maarheeze 
en middels telefoonnummer: 0495-590218, en middels telefoonnummer: 0495-590218, 
of via telefoonnummer 0900-8844. Voor of via telefoonnummer 0900-8844. Voor 
spoedgevallen kunt u 112 bellen. Tevens kunt spoedgevallen kunt u 112 bellen. Tevens kunt 
u op de site Politie.nl terecht voor het doen u op de site Politie.nl terecht voor het doen 
van aangifte.

Alaaf, 

Peter Ariens, 
Inspecteur van politie Heeze-Leende.Inspecteur van politie Heeze-Leende.
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Blaozers en Blaozerinnekes,

Voordat ik met mijn voorwoordje begin, wil ik 
allereerst onze commissie “Blaospieper” een 
groot compliment geven, omdat zij ervoor 
gezorgd hebben dat de 46ste editie van deze 
carnavalskrant er weer schitterend uitziet. 
Ook is een woord van dank op zijn plaats 
voor alle adverteerders, want dankzij hen is 
het mogelijk om deze krant gratis huis aan 
huis te bezorgen. Wij als carnavalsvereniging 
hebben een zeer bewogen jaar achter de rug; 
gelukkig een jaar met heel veel schitterende 
hoogtepunten, maar helaas waren er ook 
enkele zeer droevige momenten, zoals het 
verlies van Karen, de moeder van Ex-Prins Lars 
dun Urste, alsmede de eerste Vorst van onze 
vereniging en hoffotograaf: Cor Sweegers. 
Ik voel mij gesteund door een fantastisch 
bestuur en een goed functionerende Raad 
van Elf met hun dames, maar ook de talloze 
leden en vrijwilligers die ons op allerlei 
manieren helpen, zijn niet weg te denken 
binnen onze vereniging. In dit kader wil ik 
ook een speciaal woord van dank uitspreken 
voor Willem Janssen, die na ruim 35 jaar 
gestopt is als secretaris en regisseur van onze 
Tonpraotavonden en voor Cor Heuijerjans, die 
vorig jaar voor het 33ste jaar deelnam in onze 
commissie kaartverkoop (voor deze avonden).

Zoals u waarschijnlijk allemaal weet, is ons 
gemeentebestuur bezig met de ontwikkeling 
van een nieuwe dorpskern met daarin 
onder andere opgenomen onze “nieuwe 
Meent”. Wij als vereniging en één van de vele 
gebruikers, vinden het erg jammer dat we 
onze grote zorg moeten uitspreken over de 
toekomst hiervan.

Als ik dit woordje schrijf, realiseer ik me dat 
de voorbereidingen voor de optocht op 
carnavalszondag bij veel “Lindse” mensen al 
wekenlang in volle gang is. Ik wil hen allen 
hartelijk bedanken, omdat ik deze grote inzet 
zeer waardeer. Het jeugdcarnaval wordt dit 
jaar georganiseerd door onze Koninklijke 
Fanfare Philharmonie ter gelegenheid 
van haar 160 jarig jubileum. Ik wens deze 
vereniging onder aanvoering van Jeugdprins 
Maikel, jeugdprinses Evi en Adjudant Wilco   
met de Jeugd Raad van Elf veel succes toe. 
Gymvereniging Olympia wil ik bedanken voor 
het organiseren van het jeugdcarnaval van 
het afgelopen jaar.

Tijdens de jaarvergadering hebben we 
afscheid genomen van 3 Raad van Elf leden, 
te weten: Coen Heijmans, Ad Kees en Ger 
Geurts. Ik bedank hen voor de grote inzet de 
afgelopen jaren, maar ook de dames Wendy 
en Gera bedank ik hartelijk. Ik stel het zeer op 
prijs dat Ad en Ger zich actief blijven inzetten 
voor de vereniging. De vrijgekomen plaatsen 
worden ingenomen door de enthousiaste 
heren Hein Gerris en Davy Bijnen. Ik wens 
hen samen met hun partners Jari en Marijke 
een hele fijne tijd toe bij onze vereniging.
Op het Prinsenbal van afgelopen zaterdag 
hebben we afscheid genomen van Prins 
Lars dun Urste, die op een voortreffelijke 
wijze het Prins-zijn in “Ôs Blaosdonk” heeft 
ingevuld in het afgelopen seizoen. Mede 
dankzij Lars is Carnaval 2009 voor velen van 
ons onvergetelijk geworden. Ik vind het erg 
jammer dat Lars wegens tijdgebrek geen 
zitting neemt in de Raad van Elf, wat ik 

tegelijkertijd ook respecteer. Lars bedankt 
voor het schitterende afgelopen jaar!

Omstreeks 11 over 11 hebben we 
zaterdagavond in een overvolle “Meent” 
ons nieuwe Prinsenpaar voor het 
Carnavalsseizoen 2009-2010 bekend 
gemaakt. Ik wens Prins Jan en Prinses Elfrie 
een heel plezierige tijd toe en ben er van 
overtuigd dat zij een onvergetelijk jaar 
tegemoet zullen gaan. Aan het einde van mijn 
woordje bedank ik iedereen die er op welke 
manier dan ook voor zorgt dat carnaval in “de 
Sgônste Plats” op een geweldige wijze gevierd 
kan worden. Tenslotte hoop ik u allen op 
één (of meerdere) van de vele activiteiten te 
mogen begroeten.

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

Alaaf
Vorst Piet van Mierlo 



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
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Een man vraagt aan God: “God, waarom heeft u vrouwen toch zo mooi gemaakt?”, waarop God antwoord: “Zodat je ze aantrekkelijk vindt”. Dan 
vraagt hij: “Maar God, waarom heeft u ze dan zo dom gemaakt?”, waarop God antwoord: “Zodat ze jou ook aantrekkelijk vinden!”.

Sinds 1926

DRANKENGROOTHANDEL
    Th. GODSCHALX B.V.

Kroonakker 23
5595 HA Leende

Tel. 040 - 2061715
Fax. 040 - 2061678

Mobiel. 06 - 53257769
Mobiel. 06 - 14425904

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

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

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

VAN DEZE 

BLAOSPIEPER 

WENST 

IEDEREEN EEN

 FLITSEND EN 

GEZOND 2010

Als een dame in de tram stapt, wil een heer opstaan. Ze zegt: ‘Ach, blijft u toch zitten, ik ben helemaal niet moe, hoor.’ Even later het zelfde ritueel: de man 
wil opstaan, maar de dame duwt hem met zachte hand weer op zijn plaats terug. Ze dringt erop aan dat hij blijft zitten. Totdat hij bij de derde poging kwaad 

wordt: ‘Hou toch ‘ns op met die onzin. Door uw gedoe ben ik nu al twee haltes te ver gereden!

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
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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

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!!!



Allerurst wil ik heul veul vraauwe eujt Lind 
bedanke vur de reacties up méén vurrige 
stukse! Ut kôs nie up! Kiek, ik wis wal dè ik ut 
goe zag. Jaaa, zeeje ze, âs ik ze bij de slagter 
of den bakker teejge kwam: ge het geliek, we 
zin goe zô âs we zin, niks mèr te verbaauwe 
of te plamuure ân ôs eijge natuurleke lief!  
En nouw wier ik krek heul vreed eujt minne 
middagdut gehald. Die verrèkte tilllefoon 
begôs te rammele. Ik waar beujve de krant 
in slaop gevalle en hâ daor ôk nog beij 
gezeverd. Méén gezicht zaot onder de zwarte 
vège! Vur dè ik daor van bekumme waar dien 
tillefoon angevat. Ut waar de redaksie van 
den Blaospieper, of ik nog un stukske kan 
schreevje. Nog hallef slaopend hâ ik al wir 
ja gezeejd. En of ik un bietje up kon schiete, 
zittie. Nog beginne te jaoge ôk nog! Dus alles 
laote valle, méén gezicht aafgewaase. Dè 
viel nog nie meej, daor moes zwaor getuug  
vur aan te paas kumme. Dus nouw heb ik un 
bietje un verschandeliseerd gezicht.  

Vur dè ik in slaop viel hâ ik méén eijge nog 
goe kâ gemakt beujve die krant. Want ut is 
vort unne hille puzzel um iets te vinde eujver 
Lind! Der steej bekant niks mèr eujver ôs 
in.We kumme in ut vergèthuukske te zitte! 
Net of der niks gebeurt in Lind. En gullie wit, 
der gebeurt zat in Lind. Heul schon dinge 
zèllefs die ge meej un gereust hart in de 
krant kaant zette. En zèllefs in Hèèjs laote ze 
ôs teejggeworrig  links (westelijk) ligge. Vur 
vanaalles en nog wâ moete we daor henne! 
Terwille we zat in huus hebbe um dè in Lind 
te haauwe. We zin heul wâ meer âs ân den 
aachterste mem te hange! We moete der 
vur zurrege dè we pront veurup kumme 
te stao. En daor waar ik dus meej in slaop 
gevalle! Ochgottegot en toen hâ ik daor hil 
schon eujver gedromd. Unne heule hoop 
Lindse mense waar up unne zummerse dag 
bij mekaare gekumme. Middenin ut durrep! 
Van ut aauw gemintehuus haan de Lindse 
mense un multicultifunctioneelgeïntegreerd 
gebouw gemakt. Heej en schon hè! Den 
beujtekant hâ alle kleure van de règenboog! 
Dè haan de schoolkiendjes van Lind en 
Streejp gedao. Zôn kunstwèrrek kaande nie 
kope! En up de veurgèvel hâ de hobbyclub 
un grote plaot gemakt en daor ston up: Ôs 
Durrepshuus!  De rondleiding binne wier 
gedao dur de vraauwe van de dansclub. 

Die danste vur ôs dur alle ruumtes hènne, 
allemal in unne roze tutuutje en glaoze 
vleugeltjes up zunne rug. In de kelder hâ de 
gymclub un ferme oefenzaol. De toestelle 
die der waare haan ze zèllef bij mekare 
gespaord meej bierdupkes. Ge vielt van den 
inne flikkerdeflak in den aandere! Och en 
dan de zaol, meej un eujpe podium. Ge kòst 
van veur tot aachtere keejke, zô eujpe was ie. 
Terwijl der un toneelstukske upgevoerd wier 
waar de carnavalsvereniging beejzig meej 
ut prinsenbal. Of eijgelek prinsessebal! En 
soms kumme drome eujt, ik kan oe zegge: âs 
zij prinses wordt?!? Ik zaot in de bakploeg, 
dè wil zegge, ik moes meej frikandelle en 
gebutste bitterballe rond. Van die gebutste 
bitterballe dè is trouwes echt waor. Un 
aachternicht van ozze Harrie werkt bij un 
frikadellefabriek en die steej altied veurup 
meej eujtdèle. Die kan al dien aafgekeurde 
handel nie zèllef up en daor is de familie dan 
wir goe meej!  Beujve up den zolder waar un 
bibliotheek. Alle Lindse mense haan daor zen 
eijge eujtgelèze boeke gestald. Ge kòst die 
zô meejnème, âs ge der mar wir aander vur 
trugzette. De biljartvereniginge haan veur 
den drank gezurregd. Balancerend meej un 
dienblaejke up de keu broochte ze vanalles 
rond, eujveral haan ze aangedoocht. De 
herremenie was samme meej die aander 
schon kapelle eujt Lind rond ân ut marcheren 
up ut Durrepsplein aachter ut Durrepshuus. 
Ooch dè wâr toch hillemal upgeknapt. Veul 
gruun, bènkskes en heusjkes in aauw Lindse 
stijl. Ân de veurkant van ut durrepshuus waar 
un terras gebaauwt. Daor zaote unne hoop 
mense die meej de luchtbus nar Eindeujve 
ginge. Iedereen kôs gratis en vur niks un ritje 
maoke! Schon de files onder oe laote ligge 
en geniete van de Linderheij! Die luchtbus 
waar un eutjvinding van alle knappe koppe in 
Lind! 

Hillemal beujve up ut dak waar un 
sprookjeskesteel in ut kleijn gemakt. 
Meej roze dakpanne, hillemal in ut rond. 
Jaheehallo en daor waare de zangkorre van 
Lind ân ut zinge. Ut gaalmde eujver heul Lind 
hènne. Onder ut zinge gôjde ze brokmoppe 
nâr beneeje. Dè waar trouwes wal gevarlik, 
want links en rechts kreejg der inne zônne 
broksteen up zunne kop! Mar de UHBOL 
(urste hullep bij ongelukke Lind) waar meej 

paraat. Die stônne up den eutjkeejk up un 
waachttôrrentje en kwaame ân un katrolleke 
nar beneeje! Kreegjde un pleister meej 
de aafbilding van de Lindse tôrre up oewe 
kop en dè hèllept! Ut katrollekesapparaat 
hâ Jong Nederland in mekaare gewinkeld. 
Hillemal beujve up dè kesteeltje stôn un 
deujvetil. Die deujve vloge nar Hèèjs um oe 
bestelde paspoort of rijbewies up te haole. 
Daorvur haan ze allemal un kleurke. Rooj 
vur oe paspoort, blaauw vur oe rijbewies 
en un gruun deujf vur aandere zaoke. Wân 
eujtkomst, iedereen begôs te klappe. 

In die deujvetil moes eujm beurte unne 
ambtenaar eujt Hèèjs kumme zitte. Die zaote 
mekaare aaf en toe in de wèèg en dè waar 
un goej uplossing.Och wâ waare de Lindse 
mense toch bleij! Der liejpe ôk cameraploege 
en stukskesschreejvers van de krant rond 
um iedereen te laote heure en lèze hoe 
schon ut wal nie waar. En toen ik dus méén 
jodelact wouw gan doe up ut eujpe podium 
en de bèl mar bleejf rinkele, waar dè dus den 
tillefoon! Afijn de rèst witte! Der gebeurde 
nog veul meer in ôs Durrepshuus, mar onder 
ân den trap steej der nog inne meej nen 
hoop lewaejt. Die rinkelt wal nie (?) mar 
kwaeke kan ie âs den bèste. Ik heb der heul 
méén geschreejf den tied nie in de gaote 
gehaauwe. En nou is ie aafgewerrekt en wil 
ie ète! Hij gèft der niks um wâ ik doe, zittie 
ie altied, up één ding nao:  âs ut ète mar 
up tied up toffel steej! En dè is nouw nie ut 
geval! Mar minne dag kan nie mèr kepot, zô 
vreejd ben ik. Dus ik heb gezeejd dèttie zen 
zondigs pak ân moet trekke, dan gân we ân 
un aander toffel ète, ik trakteer! Toen we s 
‘aoves nâ unne hille grote borrel trug nâr 
huus liejpe, kwame we vurbeij ut aauw 
gemintehuus! En ik zag toch echt un kleijn 
ambtenaarke beujve in dè glaoze dak zitte. 
En volleges mij meej twee rooi horrentjes up 
zunne kop. Ôzze Harrie zag um ôk, sterker 
nog, die zag ôk nog unne hoop lichtgèvende 
deujve in alle kleure van de règenboog.  Mar 
dè kan ôk ân den drank geleejge hebbe. En 
nouw mar heujpe dè dizze droom eujt mag 
kumme. En daor drinke we der meej de 
carnaval inne up!

Kaatje eujt Lind. 

De miste drome……

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!

Allerurst wil ik heul veul vraauwe eujt Lind 
bedanke vur de reacties up méén vurrige 
stukse! Ut kôs nie up! Kiek, ik wis wal dè ik ut 
goe zag. Jaaa, zeeje ze, âs ik ze bij de slagter 
of den bakker teejge kwam: ge het geliek, we 
zin goe zô âs we zin, niks mèr te verbaauwe 
of te plamuure ân ôs eijge natuurleke lief!  
En nouw wier ik krek heul vreed eujt minne 
middagdut gehald. Die verrèkte tilllefoon 
begôs te rammele. Ik waar beujve de krant 
in slaop gevalle en hâ daor ôk nog beij 
gezeverd. Méén gezicht zaot onder de zwarte 
vège! Vur dè ik daor van bekumme waar dien 
tillefoon angevat. Ut waar de redaksie van 
den Blaospieper, of ik nog un stukske kan 
schreevje. Nog hallef slaopend hâ ik al wir 
ja gezeejd. En of ik un bietje up kon schiete, 
zittie. Nog beginne te jaoge ôk nog! Dus alles 
laote valle, méén gezicht aafgewaase. Dè 
viel nog nie meej, daor moes zwaor getuug  
vur aan te paas kumme. Dus nouw heb ik un 
bietje un verschandeliseerd gezicht.  

Vur dè ik in slaop viel hâ ik méén eijge nog 
goe kâ gemakt beujve die krant. Want ut is 
vort unne hille puzzel um iets te vinde eujver 
Lind! Der steej bekant niks mèr eujver ôs 
in.We kumme in ut vergèthuukske te zitte! 
Net of der niks gebeurt in Lind. En gullie wit, 
der gebeurt zat in Lind. Heul schon dinge 
zèllefs die ge meej un gereust hart in de 
krant kaant zette. En zèllefs in Hèèjs laote ze 
ôs teejggeworrig  links (westelijk) ligge. Vur 
vanaalles en nog wâ moete we daor henne! 
Terwille we zat in huus hebbe um dè in Lind 
te haauwe. We zin heul wâ meer âs ân den 
aachterste mem te hange! We moete der 
vur zurrege dè we pront veurup kumme 
te stao. En daor waar ik dus meej in slaop 
gevalle! Ochgottegot en toen hâ ik daor hil 
schon eujver gedromd. Unne heule hoop 
Lindse mense waar up unne zummerse dag 
bij mekaare gekumme. Middenin ut durrep! 
Van ut aauw gemintehuus haan de Lindse 
mense un multicultifunctioneelgeïntegreerd 
gebouw gemakt. Heej en schon hè! Den 
beujtekant hâ alle kleure van de règenboog! 
Dè haan de schoolkiendjes van Lind en 
Streejp gedao. Zôn kunstwèrrek kaande nie 
kope! En up de veurgèvel hâ de hobbyclub 
un grote plaot gemakt en daor ston up: Ôs 
Durrepshuus!  De rondleiding binne wier 
gedao dur de vraauwe van de dansclub. gedao dur de vraauwe van de dansclub. 

Die danste vur ôs dur alle ruumtes hènne, 
allemal in unne roze tutuutje en glaoze 
vleugeltjes up zunne rug. In de kelder hâ de 
gymclub un ferme oefenzaol. De toestelle 
die der waare haan ze zèllef bij mekare 
gespaord meej bierdupkes. Ge vielt van den 
inne flikkerdeflak in den aandere! Och en 
dan de zaol, meej un eujpe podium. Ge kòst 
van veur tot aachtere keejke, zô eujpe was ie. 
Terwijl der un toneelstukske upgevoerd wier 
waar de carnavalsvereniging beejzig meej 
ut prinsenbal. Of eijgelek prinsessebal! En 
soms kumme drome eujt, ik kan oe zegge: âs 
zij prinses wordt?!? Ik zaot in de bakploeg, 
dè wil zegge, ik moes meej frikandelle en 
gebutste bitterballe rond. Van die gebutste 
bitterballe dè is trouwes echt waor. Un 
aachternicht van ozze Harrie werkt bij un 
frikadellefabriek en die steej altied veurup 
meej eujtdèle. Die kan al dien aafgekeurde 
handel nie zèllef up en daor is de familie dan 
wir goe meej!  Beujve up den zolder waar un 
bibliotheek. Alle Lindse mense haan daor zen 
eijge eujtgelèze boeke gestald. Ge kòst die 
zô meejnème, âs ge der mar wir aander vur 
trugzette. De biljartvereniginge haan veur 
den drank gezurregd. Balancerend meej un 
dienblaejke up de keu broochte ze vanalles 
rond, eujveral haan ze aangedoocht. De 
herremenie was samme meej die aander 
schon kapelle eujt Lind rond ân ut marcheren 
up ut Durrepsplein aachter ut Durrepshuus. 
Ooch dè wâr toch hillemal upgeknapt. Veul 
gruun, bènkskes en heusjkes in aauw Lindse 
stijl. Ân de veurkant van ut durrepshuus waar 
un terras gebaauwt. Daor zaote unne hoop 
mense die meej de luchtbus nar Eindeujve 
ginge. Iedereen kôs gratis en vur niks un ritje 
maoke! Schon de files onder oe laote ligge 
en geniete van de Linderheij! Die luchtbus 
waar un eutjvinding van alle knappe koppe in 
Lind! 

Hillemal beujve up ut dak waar un 
sprookjeskesteel in ut kleijn gemakt. 
Meej roze dakpanne, hillemal in ut rond. 
Jaheehallo en daor waare de zangkorre van 
Lind ân ut zinge. Ut gaalmde eujver heul Lind 
hènne. Onder ut zinge gôjde ze brokmoppe 
nâr beneeje. Dè waar trouwes wal gevarlik, 
want links en rechts kreejg der inne zônne 
broksteen up zunne kop! Mar de UHBOL 
(urste hullep bij ongelukke Lind) waar meej (urste hullep bij ongelukke Lind) waar meej 

paraat. Die stônne up den eutjkeejk up un 
waachttôrrentje en kwaame ân un katrolleke 
nar beneeje! Kreegjde un pleister meej 
de aafbilding van de Lindse tôrre up oewe 
kop en dè hèllept! Ut katrollekesapparaat 
hâ Jong Nederland in mekaare gewinkeld. 
Hillemal beujve up dè kesteeltje stôn un 
deujvetil. Die deujve vloge nar Hèèjs um oe 
bestelde paspoort of rijbewies up te haole. 
Daorvur haan ze allemal un kleurke. Rooj 
vur oe paspoort, blaauw vur oe rijbewies 
en un gruun deujf vur aandere zaoke. Wân 
eujtkomst, iedereen begôs te klappe. 

In die deujvetil moes eujm beurte unne 
ambtenaar eujt Hèèjs kumme zitte. Die zaote 
mekaare aaf en toe in de wèèg en dè waar 
un goej uplossing.Och wâ waare de Lindse 
mense toch bleij! Der liejpe ôk cameraploege 
en stukskesschreejvers van de krant rond 
um iedereen te laote heure en lèze hoe 
schon ut wal nie waar. En toen ik dus méén 
jodelact wouw gan doe up ut eujpe podium 
en de bèl mar bleejf rinkele, waar dè dus den 
tillefoon! Afijn de rèst witte! Der gebeurde 
nog veul meer in ôs Durrepshuus, mar onder 
ân den trap steej der nog inne meej nen 
hoop lewaejt. Die rinkelt wal nie (?) mar 
kwaeke kan ie âs den bèste. Ik heb der heul 
méén geschreejf den tied nie in de gaote 
gehaauwe. En nou is ie aafgewerrekt en wil 
ie ète! Hij gèft der niks um wâ ik doe, zittie 
ie altied, up één ding nao:  âs ut ète mar 
up tied up toffel steej! En dè is nouw nie ut 
geval! Mar minne dag kan nie mèr kepot, zô 
vreejd ben ik. Dus ik heb gezeejd dèttie zen 
zondigs pak ân moet trekke, dan gân we ân 
un aander toffel ète, ik trakteer! Toen we s 
‘aoves nâ unne hille grote borrel trug nâr 
huus liejpe, kwame we vurbeij ut aauw 
gemintehuus! En ik zag toch echt un kleijn 
ambtenaarke beujve in dè glaoze dak zitte. 
En volleges mij meej twee rooi horrentjes up 
zunne kop. Ôzze Harrie zag um ôk, sterker 
nog, die zag ôk nog unne hoop lichtgèvende 
deujve in alle kleure van de règenboog.  Mar 
dè kan ôk ân den drank geleejge hebbe. En 
nouw mar heujpe dè dizze droom eujt mag 
kumme. En daor drinke we der meej de 
carnaval inne up!

Kaatje eujt Lind. 
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Marokkaanse moeders zijn slim...
Fatima komt haar zoon, die in Amsterdam 
woont, 3 dagen bezoeken. Ze komt erachter 
dat haar zoon samenwoont met Najat, een 
vrouwelijke kamergenoot. Fatima ziet hoe 
mooi Mohamed’s kamergenote is.  Ze denkt 
dat ze een relatie hebben en dit maakt haar 
nieuwsgierig. 

Mohamed kan de gedachten van zijn moeder  

lezen en zegt: “Ik weet wat je denkt moeder, 
maar ik verzeker je, Najat en ik zijn gewoon 
huisgenoten.” 

Ongeveer een week later zegt Najat 
tegen Mohamed: “Sinds je moeder hier 
weg is, vind ik met geen mogelijkheid de 
zilveren suikerpot. Denk jij dat ze die heeft 
meegenomen?” “Ik betwijfel het, maar ik 

zal haar e-mailen, om zeker te zijn” zegt 
Mohamed.  Dus gaat hij zitten en schrijft .

Liefste moeder,
Ik zeg niet dat je de suikerpot uit mijn huis 
hebt meegenomen, en ik zeg niet dat je de 
suikerpot niet hebt meegenomen.Maar het 
blijft een feit dat de suikerpot weg is, sinds jij 
vertrokken bent. 

Liefs, 
Mohamed 

Een paar dagen later, ontvangt Mohamed een 
e-mail van zijn moeder.

Liefste zoon, 
Ik zeg niet dat je met Najat slaapt, en ik zeg 
niet dat je niet met haar slaapt. Maar het 
blijft een feit dat als zij in haar EIGEN BED 
slaapt, ze de suikerpot nu al wel gevonden 
zou moeten hebben. 

Liefs, 
Mama
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Toon: Zô, daor zitte we wir. Lat de bus mar 
kumme. Jan: Nog èfkes en der kumt noit gin 
bus mèr. Toon: Dan moete we urst meej de 
fiets nar Mares en dan meej den trein nar 
Eijndeuve. Jan: Ge kaant toch ôk urst nar 
Heijs fietse in plats van nar Mares. Toon: 
Ge moet mij gin onfesoenlikke veurstelle 
doewe; dar haauw ik nie van. Jan: Haauw 
toch us up meej dè gekat up Heijs; daor 
zin we wal vort uvverhènne. Toon: Gij wal 
misschien, mar ikke nog laang nie. Trouwes 
âs ge nar Mares fietst hèdde altied de wind 
van aachtere en nar Heijs moete dè mar 
aafwaachte. Jan: Meej ouw vaalt daoruvver 
nie te praote ..aander onderwèrrep. Toon: 

Jan, âs ge de Parel bekiekt, dan stitter altied 
twee of drie kirre unne foto in van unne 
mens meej un grote medallie ân un ketting 
um zunne nek. Witte gij wie dè is? Jan: Dè 
is toch dieje vrachtrijer eujt Lind, dieje mens 
meej die vuuftien vrachtwaoges. Toon: Der 
geleujf ik niks van .. ik mèèn um èrreges 
anders van te kenne. Ik heb um geleujf ik 
walles bij Sinterklas gezie gehad.` Jan: Nee 
nee, ut is dieje vrachtrijer. Der steej altied 
P. Verhoeven onder dieje foto. Toon: Bènde 
nouw toch gek! Daor stalt ie hillemal nie 
up .. ut zal wal unne vrimde zin die in Lind 
de kòst verdient. Jan: Ik denk ut ôk; mar 
warrum hittie dan die ketting eujm zunne 

nek? Toon: Dan bènde veul fotogenieker. 
Jan: We vraoge ut wal us ân Piet Parel wie 
dè dieje mens is.

Toon: Wâ zouw der toch meej Ex-Prins Janus 
ân de hand zin? Ge heurt of ziet ter niks mèr 
van de lèsten tied. Jan: Toen de pestoor pas 
65 wier hittie anders nog zen best up zen 
trompet geblaoze. Toon: Wâ, blaost ie vort 
up un trompet? Gittie vort slopen meej zen 
trompet? De puinhopen van Lind zin de 
muren van Jericho nie! Jan: Nouw snap ik ut! 
Man ge zitter vuuftig jaor nèffe. Bedoelde 
gij Ex-Prins Janus Snoeje nie? Toon: Nee, ik 
bedoel die meej dieje grote snor: Ex-Prins 

AauwmènnekespraotAauwmènnekespraot Janus van Ansum. Jan: Makt oe mar gin 
zurreg, binnekort gittie ut oorlogsgebied 
nèffe ut aauw raodhuus wir te lief meej 
zen graofmesjiene. Toon: Zouw ie de aauw 
school onderhand ôk us gan slope? Ut zal 
tied worre. De jonges van ôs jonges hebbe 
der vort un liefdesnestje ingebaauwe. Ik 
weet nie hoe dè ze der in kumme. Mar ze 
zitte der wal riggelmatig in daor. Jan: Witte 
wâ ik denk? Âs Janus daor de zaak plat geej 
gooie kumt Sodoma en Gomorra bloot te 
ligge.
Toon: Ik wit nie war ge ut uvver het, mar ik 
denk dètter wal wâ anders bloot ligt daor. 
Jan: Haauw eujt, scheij up. Witte wâ? Ik 
gao wir us nar huus. Die bus zal wal nie mèr 
kumme. De vraauw zal de koffie wal vort 
wèrrem hebbe. Alla kum houdoe .. Toon: Ik 
heup ut veur oe, houdoe.
JDW
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VERSTEIJNEN’S 
SLAGERIJ

Midden in het hart van Leende

* stukken beter

* euro’s goedkoper
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Ôk di jaor un heul goei en lekker 
carnavalsbuffet in de gezellige 

heujskamer van Blaosdonk!
C 15,-- p.p.

Allememachies, 
da's gezellig!
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Goed Gek

Blaozers en Blaozerinnekes

Ut wordt alweer ons 2de jaor en met 
vurrig jaor de aanmoedigingsprijs en de 
5de plaats, hebben we er veul zin in om 
weer een mooie wagen te maken. 

Weer iets mooier en groter. We hebben 
un nieuwe bouwlocatie bij Wimke van 
de Broek en daar zen we al weer druk 
bezig um ne wagen in mekaar te zetten.

Dus hopelijk allemaal tot Februari.

Goe gek

Tja, zoals elk jaor heeft Jac ook dizze keer 
weer gevraogd of wij un stukske willen 
schreejve vur den carnavalskrant. En omdat 
ik dan nooit wit wâ ik moet schreejve begin 
ik altied mar mee zoiets als dit.

We zin ondertussen natuurlijk al weer druk 
aan het bouwen, om weer unne schonne 
waoge neer te kanne zetten. Die word dit 
jaor trouwes nie in Streejp gebouwe maar 
in Lind bij Ben Coolen, dan kanne we dit 
jaor de waoge teminste fatsoenlijk naar 
buiten reije, zonder dè we rekening moeten 
houwen met de auto, de heg en de kippen 
van de buren. Maar dè is natuurlijk nie de 
enigste reden dè wij bij Ben gaan bouwe, 
want mee unne grotere schuur hebben 
we ook meer ruumte om te bouwe. En als 
ge net als ôs, steeds hoger wilt eindigen 
in den optocht, dan zalde toch net dè 
bietje meer moeten hebben als de rest. 
Het grote veurdeel is ôk dè we nou alles 

bij mekaar hebben staan en dè we niet 
van hot naar her hoeven te reije om alles 
te schilderen en te plekken: En dan maar 
zeggen dat wij nie aan het milieu denken. 
Maar omdat dizze krant eerder uitkomt 
dan de optocht zal ik in dit stukske ook effe 
terugblikken op vurig jaor. Het mooiste 
van de optocht was natuurlijk dè we vur 
het urst in de top 3 zaten, dè hebbe we 
dan ook uitbundig gevierd, ik meen men 
eigen teminste nog te kenne herinneren 
dat niet alleen die parasollen, maar alles 
op zunne kop stond in de meent. Maar ja 
vur dè we überhaupt mee kanne doen aan 
den optocht zalle we toch urst wâ moeten 
bouwe, en dè gaat nauurlijk niet altijd van 
een leije dakske. Dingen gaan altijd kapot 
op het verkeerde moment en tijd komen 
we altijd te kort. 

Maar gelukkig hebben we altijd nog 
onze koelkast en kanne we naderhand 
toch nog èfkes gezellig wâ zeveren. 
We hadden dit jaor zelfs zo’n goeie 
stemming dat we nog unne polonaise 
hebben gelopen tijdens het bouwen. 
 
Al met al was het dus weer unne schonne 
carnaval en zijn we dit jaor zeker weer van 
de partij.
Alaaf

De klok is weer verschoven richting 
wintertijd. De dagen worden donkerder en 
de tempratuur begint ook weer te dalen.
Dat kan maar 1 ding betekenen; het is weer 
tijd voor Carnaval.Het bouwseizoen is weer 
geopend, dus hoog tijd dat de koppen bij 
wagenbouwers `t bultje weer eens bij elkaar 
gestoken worden om eens te buurten over 
de bouw van onze 26ste wagen.

Tijd om eens met z`n allen naar de kroeg te 
gaan voor een vergadering.De vergadering 

word geopend: “2 Cola, 13 bier en 1 

wijn.” Agenda punt 2: Wat doen we? Doe 
mij nog maar een keer hetzelfde roepen er 
een paar en zo gaat dat nog een tijdje door. 
Na verloop van tijd, toen de nodige drankjes 
genuttigd waren, kwamen de ideeën 
naar boven: We gaan weer een mooie 
wagen bouwen.Wat moeten we regelen 
om te kunnen beginnen?De bouwlocatie 
vastleggen.Materiaal regelen. Bier halen.

We zijn zover, we kunnen beginnen. Het 
onderstel kan weer naar binnen en de 
lasapparaten kunnen uit de kast gehaald 
worden. De timmerman mag weer op 
z`n duim slaan en ook de winterschilder 
heeft weer werk.Knutsel en Hobby zijn ook 

weer hard aan het zwoegen en het luie 
zweet wordt weer van de voorhoofden 
afgeveegd.In de tussentijd begint ook de 
carnavalswagen zijn eerste vormen aan te 
nemen.

Op z’n tijd wordt er een pilsje gedronken 
en carnaval komt weer dichterbij…Dus 
dan rest alleen nog de grote vraag:Zijn we 
zondag met carnaval klaar of word het toch 
de kinderoptocht maandag?
Ben je benieuwd geworden hoe het bij ons 
vordert, kom dan rustig eens aan om een 
kijkje te nemen in onze bouwschuur.

Tevens willen wij via deze weg de Fistbisten 
feliciteren met hun mooie jubileum van 11 
te gekke carnavalswagens.

Alaaf 

Wagenbouwers `t bultje

‘t Bultje
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vordert, kom dan rustig eens aan om een 
kijkje te nemen in onze bouwschuur.

Tevens willen wij via deze weg de Fistbisten 
feliciteren met hun mooie jubileum van 11 
te gekke carnavalswagens.

Alaaf 

Wagenbouwers `t bultje

‘t Bultje

C.G. De SmeerkezenC.G. De SmeerkezenC.G. De Smeerkezen
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Lolmakers
Hallo Blaozers en Blaozerinnekes, 

Vorig jaar zijn we met veel bombarie de 
straat op gegaan en ook dit jaar halen 
we weer alles van stal om met een 
mooie wagen door de straten van Lind te 
kunnen rijden op carnavalszondag. 
Maar voordat het zo ver was dat we aan 
de wagen konden beginnen moesten 
we eerst op zoek naar een nieuwe 
bouwlocatie. En daardoor begon dit 
carnavalsseizoen voor ons eigenlijk vorig 
jaar mei al. Het zoeken naar een nieuwe 
bouwlocatie was makkelijker gezegd 
dan gedaan. En aangezien wij jaren in 
zo’n fijne loods als die van de familie 
Bax hebben mogen bouwen, namen 
we natuurlijk ook niet met zomaar alles 
genoegen. Maar we hebben ons suf 
gezocht en wat denk je: We zijn toch 
weer bij de familie Bax terecht gekomen. 
Ze kunnen ons toch niet missen, denk ik. 
Of wij hun niet ;-) 

Na nog even snel een nieuw onderstel 
gekocht te hebben konden we afgelopen 
november toch beginnen met de wagen. 
Niet dat ons oude onderstel niet meer 
goed was, maar met de plannen van 
dit jaar hadden we toch een andere op 
het oog. Ben je nieuwsgierig geworden 
naar wat we allemaal aan het uitspoken 
zijn dan kun je altijd een kijkje komen 
nemen en als je liever in je luie stoel wil 
blijven zitten kun je rondkijken op onze 
website:www.lolmakersleende.tk

We kunnen wel zeggen dat het inmiddels 
lekker op schiet met de wagen, maar 
wij kunnen die wagen natuurlijk niet de 
straat op krijgen zonder de hulp van de 
familie Bax en onze andere sponsoren 
die zorgen voor een financiële of 
materiële bijdrage. En hierbij willen 
we hen en alle anderen die ons links 
en rechts uit de brand helpen alvast 
hartelijk bedanken!  En voordat we 
het vergeten willen we natuurlijk C.V. 
De Fistbisten nog even in het zonnetje 
zetten en hun nogmaals van harte 
feliciteren met hun 11 jarig bestaan 
en natuurlijk bedanken voor het leuke 
feest! 

C.V. De Lolmakers, Leende

Elk jaar is het hetzelfde liedje. De vraag of 
we weer een stukje kunnen aanleveren voor 
D’n Blaospieper. Net uit onze winterslaap 
(zomerslaap?) ontwaakt, denken we er 
maar weer eens over na, waar we het dit 
jaar over zullen gaan hebben: Over het 
publiek dat zo talrijk aanwezig was? Over 
die mooie en kleurrijke carnavalsoptocht 
die op zondag 22 februari 2009 door 
de straten van Blaosdonk trok? Over de 
gezellige avonden ter voorbereiding van 
onze carnavalswagen “Steek-house De 
Plekzakken”? Of over die vele sponsors (die 
we bij deze hartelijk willen danken voor hun 
bijdragen en medewerking!!!)? Het wordt 
ieder jaar moeilijker om origineel te blijven. 
Zo ook dit jaar….

Dan maar eens kijken of we in de media 
aanknopingspunten kunnen vinden. 
Economische crisis hier, overvallen en 
moordaanslagen daar of….. dan toch dat 
ene artikel in het Eindhovens Dagblad 
van 27 augustus 2009 getiteld “Ik begrijp 
rivaliteit over Brabantse Dag niet zo”. Een 
artikel over een inwoner van Leende, die 
in een noordelijk gelegen buurgemeente 
hand- en spandiensten verricht aan 
een wagen voor de optocht die op de 
laatste zondag van augustus door de 
straten van Heeze trekt. Een soort van 
zomercarnavalsoptocht, maar dan minder 
kleurrijk en zonder uitbundige Braziliaanse 
danseressen. Onze enige gedachte dat deze 
carnavalsoptocht in de zomer gehouden kan 
worden, ligt in het feit dat veel vogels in de 
winterperiode warmere oorden opzoeken.  

Mogelijk geldt dit ook voor kraaien… Het 
artikel eindigt met de gedachte dat de 
Lindse wagenbouwersgroepen gerust 
zouden kunnen deelnemen aan deze 
vervroegde carnavalsoptocht in Leende-
Noord. Mooi niet dus!!! Geen haar op 
ons hoofd die hier aan denkt!!! Laat ze 
in deze buurgemeente maar veel plezier 
aan hun optocht beleven. Carnaval hoort 
in de winter gevierd te worden, carnaval 
dient door iedereen (jong/oud en arm/
rijk) gevierd te kunnen worden (en dus 
géén entreeheffing om een optocht te 
bezoeken). Daarnaast dient niet alleen bij 
de voorbereiding plezier en gezelligheid 
voorop te staan, maar ook tijdens de 
optocht op zich! Hopelijk laat Blaosdonk 
zich niet verleiden door een dergelijk 

artikel. Immers een echte Blaozer/
Blaozerin viert carnaval in Blaosdonk.  Het 
is trouwens ook moeilijk om op de wijze 
van “_ _ _ _ _, de Parel van Brabant” een 
polonaise te doen. Geef ons dan toch maar  
het vrolijke “Lind, dè is de sgônste plats”.
Maar goed, genoeg over die optocht. We  

kunnen ons beter bezighouden met de 
optocht in Blaosdonk en negatieve energie  
omzetten in positieve energie, want ook 
wij willen ons steentje bij blijven dragen 
aan de carnaval in Blaosdonk. Zo zijn we 
bij het verschijnen van de voorliggende 
Blaospieper nog druk bezig om ons idee 
verder uit te werken. Met het verstrijken 
van de jaren is de te bouwen wagen kleiner 
geworden, evenals de voorbereidingstijd. 
Voor ons blijft echter de Olympische 
gedachte gelden: “Meedoen is belangrijker 
dan winnen”. En het heeft anderzijds 
ook wel iets om eerste van onderen te 
worden….

Maar aan een optocht kun je niet alleen 
deelnemen: Hier hebben we meerdere 
deelnemers voor nodig. Wij willen daarom 
alle optochtdeelnemers en iedereen die zich 
bij de optocht betrokken voelt, bij voorbaat 
bedanken voor de getoonde interesse, 
de collegialiteit en ‘last but not least’ de 
gezelligheid. Tegelijkertijd wensen wij 
iedereen succes bij de vriendschappelijke 
strijd naar de bekers. In het bijzonder willen 
we dit jaar C.V. De Fistbisten noemen: al 11 
jaar bouwen zij carnavalswagens. Van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum. Veel succes 
in de optocht en nog bedankt voor het 
mooie feest van afgelopen vrijdag…. 
Hopelijk is u na het lezen van dit verhaal 
één ding duidelijk: Ook de Plekzakken zijn 
dit jaar weer van de partij tijdens Carnaval 
2010 in Blaosdonk. U toch ook??? 

Graag tot ziens!!!

Zijn de Plekzakken er ook dit jaar weer bij….?
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Een kale man nam plaats in een schoonheidsalon. “Wat kan ik voor uw doen?” vroeg een kapster. “Ik wilde een haartransplantatie laten doen,” legde de cliënt uit, 
“maar ik kon de pijn niet verdragen. Als u mij, zonder hinderlijke bijverschijnselen, haar kunt bezorgen dat er zo uitziet als het uwe, krijgt u 5.000 euro van me.” 

“Geen enkel probleem,” zei de kapster en schoor snel haar eigen hoofd kaal.   

Een kale man nam plaats in een schoonheidsalon. “Wat kan ik voor uw doen?” vroeg een kapster. “Ik wilde een haartransplantatie laten doen,” legde de cliënt uit, Een kale man nam plaats in een schoonheidsalon. “Wat kan ik voor uw doen?” vroeg een kapster. “Ik wilde een haartransplantatie laten doen,” legde de cliënt uit, 

* 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

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

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!

SPECIALIST IN HET RESTAUREREN
VAN DAKBEDEKKINGEN EN
KAPCONSTRUCTIES VOOR:

* BOERDERIJEN  * VILLA’S
* RECREATIEWONINGEN

HEERSTRAAT 1 LEENDE
(040) 2061992



LIND

Op zaterdag 14 november is het 
carnavalseizoen in Leende weer begonnen 
met het 2e Linds Kampioenschap 
boomstamzagen. Het bal werd geopend 
door de nieuwe ceremoniemeester William 
Pompen, welke de spits af mocht bijten 
en de avond verder in zuiver Linds aan 
elkaar praatte. Na het eerste jaar ervaring 
op te hebben gedaan, wisten 75 teams 
uit het Leendse verenigings-, bedrijfs- en 
uitgaansleven welke tactiek zij gingen 
gebruiken, om in een zo kort mogelijke tijd 
een schijf van de stam te zagen. 

Na het startsignaal werd meteen een 
driftige strijd gestreken om de titel ‘Beste 
boomstamzager(ster) van Leende’. De 
zagen werden rood van hitte en in een 
enkel geval kwam er zelfs rook vanaf. Na 
deze eerste ronde duwen en trekken, was 
er even tijd om op adem te komen. Er was 
hierbij voldoende gelegenheid om onder 
de muzikale klanken van DJ Frank Groenen 
de armen te ontspannen en moed te 
verzamelen voor de volgende ronde.

Dit was tevens de gelegenheid om even 
de hoofdspieren te trainen met piekeren 
wie dit jaar de prins van Blaosdonk zal 
worden. Er werd volop gebruik gemaakt van 
de gelegenheid om te ‘raoje’, want velen 

meenden al zeker te weten wie de nieuwe 
prins Carnaval 2010 wordt en waarom! In 
de 2e ronde, voorzien van nieuwe zagen, 
vloog het zaagsel weer in het rond. Op de 
voorlopige lijst was de uitslag van de eerste 
ronde te zien geweest en daar moesten 
enkele duo’s nog wat verandering in zien  
te brengen om een plaats op het podium 
te bemachtigen. Uiteindelijk kon na 2 
voorrondes, rond middernacht de finale 
beginnen. Echter de commissie bleek een 
nieuwe verrassing in petto te hebben.  

Op het podium lagen twee ouderwetse 
trekzagen van maar liefst 1,5 m. klaar. De 
finalisten moesten daardoor in korte tijd 
een nieuwe strategie bedenken om de zeer 
gewaardeerde titel in de wacht te slepen. 
Achter op het podium werd door de teams 

volop gediscussieerd welke aanpak de beste 
en vooral de snelste was. Samenwerking 
bleek hier weer het toverwoord.

Via een afval race werden de beste duo’s 
geselecteerd en na een spannende finale 
ging het duo Inge van Mierlo en Sanne van 
de Sande bij de dames met het goud aan 
de haal, gevolgd door Carine van de Paal en 
Anita van Dooren (2e plaats) en Henriëtte 
Snoeijen en Marjolein Looijmans (3e plaats). 
Bij de heren was de gouden boomstam voor 
Peer van den Boomen en William Bijnen. 
Het zilver was voor Arno Verduijn en Barry 
van der Palen en het brons ging naar Joost 
de Vries en Stephan Maas.

Na de prijsuitreiking van deze winnende 
duo’s werd het eerste bal van dit 
carnavalsjaar tot in de kleine uurtjes 
voorgezet. De tactieken voor het volgende 
jaar zijn weer uitgebreid besproken en de 
verschillende wagenbouwers stonden in de 
rij voor het bemachtigen van de afgezaagde 
schijven, zodat zij lekker warm aan de 
wagens kunnen beginnen. 

Het wachten is nu op ons volgende feestje 
dat op 20 december in de vorm van het 
Jeugdprinsenbal gehouden zal worden.

Boomstamzagen

Hoe dik heb ik al nie stikjeloers ân de kant stan keejke nar 
die knappe prinsen van Lind? Ik denk dè ik al wal vuuftien 
jaor un heul goei idee heb: Prinsessipatie! Warrum zouw 
der naauw nie es un goej vraauw prinses van Blaosdonk 
kanne zin? Al jaore heujp ik dètter es iemens van de raod 
van èllef langskumt en zeej: zeg, ik durref ut bekant nie 
te vraoge, mar zoude gij.... Ik zouw ut wal weejte! Diejen 
mens van mij die wil ôk noit niks. Dan hittie’t wir ân zunne 
kneij of hij mèènt dè ut veuls te duur is of dè ut teveul tied 
kòst. Nouw, ik kan hendig een par daog zonder hum. Men 
kneijes zen nog zô neijt âs iets en meej geld eujmgao kan 
ik ôk verèkkes! Ik heb in men eentje zôwâ heul de Lindse 
middestand dur de crisis hènne gehollepe, en tied heb ik ôk 
zat; meej carnaval worter toch nie getennist of geskielerd.

Meej toen ik dieje knappe prins Lars zag wis ik ut! Zonne 
knappe prins moet toch un schon prinsesje hebbe? Nou 

begreejp ik dèttie ondertusse goe vurzien is, mar toch... 
âs unne prins alleen up de waoge kan stao, dan kaander 
net zôgoe un prinses alleen up zette, nie dan? Ik wit âs gin 
aander hoe ge unne staf vaast moet haauwe en kaant zweije 
tegeliek, dè doe ik thuus ôk al jaore, alleen dan zweij ik 
meej minne deejgroller, want âs die van ôs wirres wâ vollek 
meej heej genomme up de eijer dan kan ik heul de keujke 
wir schonmaoke. Kiek, dè is wir zôiets: âs ze meej de raod 
van èllef bij meen up de eijer zaauwe kumme dan zurreg ik 
dervur dètter genog eijer zin, dè ze nie ânbraande en dètter 
ginne keujke aachterblie âs of der unne haauwmaauw 
durhènne is getrokke. En traauwes, we kanne ôk gereujst up 
de eijer, want ik haauw netuurlek de klok goe in de gaote! 
Âs vraauw bènde der in getrèènd um alles en iedereen up 
tied up ut voetbalveld, de gymles of bij de KPJ te kreejge. 
De botterhamme zin dan al gesmèèrd en ik heb nog tied 
zat uvver um men eijge fetsoenlek ân te kleeje. Want irlek 

is irlek, ze kanne nog zôveul virre in unne prins z’n kont 
stèèke, maar unne mens meej un maillot dè zietter toch nie 
eujt! Moete mij marres zie meej men schon gladgeschorre 
been in zunne zwarte pentie, un schon rokske uvver men 
slanke bille, men haor schon in de krulle en wâ bont eujm 
munne nek! 

Zô gaauw âs ik up ut podium stao steej heul de raod van èllef 
te springe um meej mij de eujpeningsdans te magge doe 
bij ut prinsessebal. In den blaospieper zouw unne schonne 
eujtklappooster kumme van prinses carnaval meej un nietje 
dur heuren buuk en meej ut tonpraote lach ik sowieso al 6 
kirre um de zèllefde mop en dè zonder prebleme! Gullie ziet 
wal dè ik der al laang genog uvver heb naogedoocht en âs ik 
ut vur ut zegge hâ dan haan we di jaor al un schon prinses 
gehad. Nou zalde zie dè âs ze me kumme vraoge dè minne 
mens vort meej wil, mar dan hittie pech, want vergèt nie: 
un goei vraauw, dè’s ut mènneke!

Ria N.
ofwal toekomstig Prinses Truike den Urste
(of Prinses naovel-Truike, âsgewilt)
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kirre um de zèllefde mop en dè zonder prebleme! Gullie ziet kirre um de zèllefde mop en dè zonder prebleme! Gullie ziet 
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Ria N.Ria N.
ofwal toekomstig Prinses Truike den Ursteofwal toekomstig Prinses Truike den Urste
(of Prinses naovel-Truike, âsgewilt)(of Prinses naovel-Truike, âsgewilt)

Prinsessipatie!Prinsessipatie!
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Poeh hé, 
wat een weekend… 
Eerst vrijdag het feestje van ons 11 
jarig bestaan, vervolgens zaterdag het 
prinsenbal en op onze vrije zondag op tijd 
uit bed voor het grote boek van de Lindse 
Blaos. Want, ja ja, eindelijk is het zover; ook 
wij hebben de 11 jaar vol gemaakt, voor 
ons reden voor een feestje! Het hele jaar 
staat voor ons al in het teken van ons 11 
jarig bestaan, zo hebben we teambuilding 
gedaan; toch zeker 11 minuten 
gemountaibiked en vervolgens zo’n 11 
uur hersteld. We hebben minstens 11 
“vergaderingen” gehad ter voorbereiding 
van ons feest en ons voorgenomen 11 
wagens te bouwen. Dit bleek toch ietwat 
optimistisch… 

Kortom we bouwen nu dus voor de 11de 
keer een carnavalswagen en schrijven dus 

ook voor de 11de keer een stukje voor de 

carnavalskrant. Na 11 jaar schrijfervaring 
dachten we dat we al behoorlijk 
journalistiek ontwikkeld waren. Dus wij, 
zoals een goeie journalist betaamt, flink 
wat research gedaan. En je mag best weten, 
het heeft nog heel wat moeite gekost om 
de Blaospiepers van de afgelopen 10 jaar 
bij mekaar te zoeken… Om even terug te 
komen op onze journalistieke kennis; we 
hebben de plank behoorlijk mis geslagen! 

Aan zelfkennis geen gebrek zullen we 
maar zeggen… Sla de Blaospiepers er 
maar op na: Het is al 11 jaar moeilijk 
om iets origineels te bedenken en dat 
benoemen we dan ook elk jaar opnieuw. 
Nou blijkt tot overmaat van ramp ook 
nog dat we helemaal niet zo origineel zijn 
geweest al die jaren… 
Zo bedanken we ieder jaar onze sponsors 
en familie Hulsen voor de schuur, vertellen 
we dat we “o zo veel lol hebben samen”, 
verwijzen we naar onze website (www.
fistbisten.nl), nodigen we iedereen uit om 
een pilske te komen drinken in de schuur, 
wensen we alle andere groepen succes, 
sluiten we ieder jaar weer af met ALAAF en 
het mooiste is, jullie blijven het lezen! 

Om het toch weer traditioneel af te sluiten, 
hopen we dat jullie er op die mooie zondag 
in februari weer allemaal bij zijn!

ALAAF!
C.V. de Fistbisten 

FistbistenDe Mafketels
Met een geweldige zomer in het 
achterhoofd en de herfst die toch langzaam 
zijn intrede heeft gedaan, rijst de vraag of 
Jac Schepens nog niet voor de eerste keer 
heeft gevraagd wederom een stukje voor de 
Blaospieper te schrijven. Als donder op een 
heldere dag vliegt ons er vervolgens een ie-
meel om de oren met het officiële verzoek. 
Nu is het elk jaar weer een heel gedoe om 
een schôn stukje te schrijven en onze lieve 
Jac moet ons hier dan ook meerdere keren 
aan herinneren. Uiteindelijk komt dit elk 
jaar wel weer goed, maar wel met de nodige 
haken en ogen. Nu, beste Blaozers en 
Blaozerinnekes, als jullie dit lezen heeft Jac 
zijn werk weer tot een goed einde gebracht 
dus: Jac PROOST EN BEDANKT!
Voor zover onze ode aan Jac, anders gaat hij 
straks langs zijn schoenen lopen en dat is 
koud met de carnaval! We willen natuurlijk 
niet dat hij gedurende dit vierdaagse festijn 
in het Sint Anna ligt.

Net als alle grote multinationals heeft 
Cv de Mafketels in tijden van crisis een 
reorganisatie doorgemaakt. De topmannen 
zijn met flinke bonussen naar huis gestuurd 
en uiteindelijk hebben we met de nodige 
staatssteun een doorstart kunnen maken. 
Nu zult u denken wat een gezever! Dat 
klopt… Afgelopen jaar hebben we een 
geweldig seizoen gedraaid! Hiervoor 
bedanken wij al onze sponsoren en trouwe 
toeverlaten! Onze super-de-luxe en 
hypermoderne doe-het-zelf Mafketelkroeg 
heeft zich in vier optochten subliem 
bewezen: Twee optochten gelopen en 
twee als feestmobiel langs de zijkant. Nu 
zou het sund zijn als deze geweldige disco-
bar-kroeg-feestzaal-apresskimogelijkheid-
barbecueaangelegenheid-meetingcenter-
cultureelcentrum-zalenverhuur en 
feesttransport zou verdwijnen. De 
wetenschappers hebben zich hier lang 
over gebogen en uiteindelijk de perfecte 
oplossing gevonden! Wat dit is zullen 
jullie met de carnaval zeker kunnen 
aanschouwen als we jullie weer in grote 
getale langs de kant tijdens de optocht, op 
zondag 14 februari, begroeten. Tot die tijd 
zullen we ons samen met alle Blaozers en 
Blaozerinnekes in het carnavalsavontuur 
storten om zo de Indiana Jones met de 
fopneus boven 
te laten komen: 
Jihaaa… We wensen
alvast iedereen een 
prettige carnaval 
toe en de 
wagenbouwers 
succes met hun 
extraordinaire 
creaties!

Alaaf Cv de Mafketels



‘Om iets schôns te latûh maôke,
doede gij mè Ger Martens goeie zakûh!’
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Langstraat 20 LEENDE
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Wij hebben vul keus en kwaliteit
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en op zijn tijd een neut.

Piet van Mierlo
aannemer
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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.
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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

In de hemel zitten twee poorten. De ene poort is voor mannen die niks te vertellen hebben gehad in ‘t leven. De andere poort is voor mannen die alles te 
zeggen hebben gehad. Bij de eerste poort staat een rij van hier tot Tokio. Bij de andere poort staat een man. Petrus is druk bezig met de lange rij, en roept 

naar de ene man: “Weet u wel zeker dat u goed staat?” Zegt de man: “Weet ik niet, ik moest van m’n vrouw hier naartoe.”

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

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:

Langstraat 2d
5595 AA LEENDE
Tel. (040) 2065054

tuinhuisjes@kpnmail.nl

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 

Bende meej de dolle
daoge euijt oe dak 

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

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

Tel. (040) 2065093



In Lind wônt unne mens die unne 
flinke veurgèvel heej. Meej unne mens 
bedoel ik gin vraauw, want dan is unne 
veurgèvel hil wâ anders. Nee, ik bedoel 
meej veurgèvel: gewoon un flinke neujs. 
Âs ge wâ dieper naodenkt kumde der zô 
aachter dè un vraauw twee veurgèvels 
heej. Dè zaalde bij un huus nie hendig 
ziej, tenminste WOCOM heej nog noit 
zo’n huus laote baauwe. Ze baauwe wal 
heujs war bekant gin plats mir is vur 
unnen aachtergèvel.

Gâ mar us keejke nar die neij heujs die 
ze baauwe up de plats war vruuger 
de brandweerkazerne ston. Den 
aachtergevel steej daor zôwâ bij Ex-Prins 
Jo up den uprit. Mar allee, ik zouw ut 
gan hebbe uvver unne mens meej unne 
flinke veurgèvel. Dieje mens zen neujs 
heej veul geleeje. Dè kumt umdettie 
z’n neujs uvveral in stèkt. Nou is de een 
neujs de aander nie.Un kleijn neujske dè 
kaande mistal goe vèle, mar die neujs 

van ozze mens..!!

Kerdju; dieje mens heej ginne zakdoek 
mar unnen handdoek noddig. En van 
al dè gestèèk heej z ’n neujs ôk veul 
geleeje.Hult en bult, bloedblaore en 
schrèmpkes; hil z ’n neujs stitter vol 
meej. En ge wit: wie zen neujs schendt, 
schendt z ’n aangezicht. Dus ozze mens 
is moeders moiste nie. Hij is zô lilluk, zô 
lilluk; al de kleijn joong die tie teejgen 
kumt beginne te kwèke en te janke âs 
ze um zien. Drie psychologen hebbe 
der dagwerk ân um al die gekwetste 
kinderzieltjes wir in ’t spoor te kreejge. 
Dè lilluk gezicht heej ôk z ’n goei kante. 
Toen ozze mens ut vort deur hâ dettie 
mense baang kos maoke zette ie un 
advertensie in De Parel. Hij was vort te 
huur ston der in die advertensie; te huur 
âs verschrikker.Nie âs vogelverschrikker, 
mar âs mensenverschrikker. De geminte 
was zunnen urste klant. Der kwame 
zôveul klachte uvver hangjongere; ze 
wisse der ginne raod meej. Ze kwame up 
ut idee um ozze mens in te hure: hij zou 
up ut spitsuur bij de Meent moete gan 
stao en daor flink zen neujs gan stan te 
showe.

Un sort potloodventer, mar dan meej zen 
laang neujs. Ozze mens en de Geminte 
makte unne pries aaf, unne pries die niet 
te flaauw waar. In ut begin wèrrekte ut 
goe. Zô gaauw âs ie zen neujs liet zieje 
vlogen de joong alle kanten eujt.

Èfkes latter stonne ze wir up ’t 
Torrenplein, wal flink in den trek, mar 
daor tukte ze nie veur. In de bloembakke 
daor stonne vanweejge den herfst nie 

zô veul bloemen mir, dus der waar gin 
aorigheid mir ân um die eujm te goije. 
Mar de neujs van ozze mens is nie alleen 
lilluk, hij kan der ôk hil goe meej reujke.
In de kortste kirre hattie de neijen 
hangplek wir upgespoord en joeg hij de 
joong weg. Den hillen aovend zaot hij 
aachter die joong ân: urst nar ut Bultje, 
dan de Loonwèrreker en ten langen lèste 
nar ut Swannegat.

Toen waar ut vort zô laot dè ozze mens 
zen aafgesproke ure gemakt hâ en dèttie 
veur goei fesoen nar huus kos gao. Twee 
daog ging ut goe: ginne hangjongere 
mèr te zieje. Ut règende trouwes ôk 
flink. Den derde dag bleejk dè unne 
hangjongere ôk creatief kan zin. Toen 
ozze gemintelijke lillukerd wir verscheen 
kreejg ie van de joong chips en Cola 
ângeboje. 

Hij waar van jongs aaf ân al meej unne 
natte vinger te lijmen gewist, dus zikker 
meej chips en Cola. Ôk rakte die joong 
wâ gewèènd ân die grote neujs, dus 
ut ‘schrikeffekt’ wèrrekte nie mèr. Ut 
zôveulste goe bedoelde initiatief van de 
Geminte stierf zôdoende unne stillen 
dood.

Ozze mens rakte wir wèrrekeloos en zit 
nou veur onbepalde tied in de WW. Âs 
der nog iemes is die denkt dettie lilluker 
is dan ozze mens, dan kan ie bij de 
Geminte prebere of ie wir Gemeentelijke 
Verschrikker kan worre.

Der is nog un spaorputje vur!!

JDW
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Geminte prebere of ie wir Gemeentelijke 
Verschrikker kan worre.

Der is nog un spaorputje vur!!

JDW

Een prinsenkind Een prinsenkind Een prinsenkind Een prinsenkind Een prinsenkind Een prinsenkind 
Er was eens… Met deze magische woorden beginnen alle 

sprookjes. Al deze verhalen gaan vaak over heksen, ridders, draken 
en dwergen. Maar ook over prinsen en prinsessen. En daar wil ik 
het met jullie graag eens over hebben… Ik ben namelijk een kind 
van een prins!... Zoals de meeste avonden kom ik na mijn werk 
(jaja, dit verhaal speelt zich af in de tijd dat wij nog nooit van het 
woord recessie hadden gehoord en er overal nog genoeg werk voor 
handen was) thuis om te kijken of ons moeder haar creativiteit nog 
kwijt had gekunnen in de keuken. En geloof mij dat ze creatief is in 
de keuken… Ik weet namelijk zeker dat je het eten wat ons moeder 
maakt, nooit in een restaurant zult zien! Zo creatief… Omdat wij 
allen uitgehongerd waren van de hele dag surfen op het wereld 
wijde web, hadden we het avondeten zo naar binnen gewerkt. 
Tenminste nog iets wat werkte bij ons thuis! 

Onder het eten vertelden ons pa en ma dat ze prins en prinses van 
Blaosdonk zou worden. Ik was natuurlijk zo trots als een pauw en 
meteen wilde ik al mijn vrienden bellen, maar gelukkig was hij niet 
thuis. Ik mocht het namelijk tegen niemand zeggen, zei ons pa; 
het was een groot geheim! En dan moet je bij mij zijn… Ik lek nog 
harder dan een AIVD’er. De dagen erna liep ik rond met het geheim 
waar niemand wat vanaf wist… Op ons pa en ma en die mutsen 
van de carnavalsvereniging na dan. Ik bedoel hier dus de HEREN 
van de RV11 mee!! Nu had ik altijd geleerd dat als je ergens mee 
zat, je erover moest praten. Maar ja, dat mocht dus juist niet. Ik 
besloot om anoniem naar de kindertelefoon te bellen. Ik had wel 
eens in een spotje gehoord dat je hierheen kon bellen als je graag 
je verhaal kwijt wilde, maar nergens terecht kon. Dat was dus wat 
ik zocht!
0…8…0…0…k-i-n-d-e-r-t-e-l-e-f-o-o-n, tuut…tuut…tuut “Goede 
middag, met de kindertelefoon, zegt u het maar…” “Euhje ja, hier 
met mij…”. “Uhm, ik ben een kind van de prins en daar wilde ik 
graag even over praten” zei ik. Ze begon over purple rain of iets, 
ik snapte er niets van. “Dommeke, zei ik, stil nou eens even!”. 
Ik ben een kind van een prins en dit is een groot geheim waar 
ik graag even over wil praten. “Oow, ja, ja” zei ze en bood haar 
excuses aan. “Sorry, sorry ik dacht dat uw vader en moeder alleen 
3 dochters hadden...!” “Maar ja” vervolgde ze haar verhaal, “Het 

is bij jullie wel eens vaker onduidelijk hoeveel kinderen er in de  
familie zijn............toch? ““ 

Je snapt wel dat dit verhaal een verkeerde wending begon te 
nemen! “Nee, nee” zei ik. “Mijn vader en moeder worden prins 
en prinses van Leende tijdens het komend carnaval en hier wil ik 
graag even anoniem over praten als dat kan… “Ja natuurlijk kan 
dat” zei ze. “Wacht, dan schrijf ik eerst even je naam en adres 
op zodat ik kan noteren dat u anoniem wilt blijven. Zo gezegd, 
zo gedaan. “Van de ene kant ben ik natuurlijk kei blij, maar van 
de andere kant zit ik wel met een hoop vragen.” “Wat ben ik nu 
bijvoorbeeld?” Vroeg ik. “Ik bedoel, ons pap is prins, ons moeder 
prinses, maar wat ben ik dan?” Daar hoefde dat slimmeke van de 
kindertelefoon niet zo lang over na te denken. “JEUGDPRINS!” zei 
ze “Jij bent een kind van de prins, dus een jeugdprins!”. Hoewel 
ik niet veel van dat carnavalsgebeuren afwist, wist ik wel dat ik 
het me met mijn 25 jaar niet meer kon veroorloven om tijdens het 
jeugdcarnaval in een pofbroek en maillot op het podium te staan. 
Althans, niet met het jeugdbal, want er lopen ooit dwazen rond 
tijdens carnaval…

Zo buurtten we nog een hele tijd verder en ik was blij dat ik 
eindelijk mijn verhaal kwijt was. De dagen erna gingen als een HSL 
trein voorbij, nu is dat hier in Nederland misschien niet zo’n goed 
voorbeeld… Wat ik wil zeggen is dat de dagen snel voorbij gingen 
en het prinsenbal snel naderde…

Eindelijk was het dan zover, het prinsenbal begon en na een mooie 
voorstelling op het podium werden ze onder 
een geweldig applaus bekend gemaakt… 
HIER ZIJN PRINS EN PRINSSES…

En ze leefde nog lang en gelukkig…

Een prinsenkind

De Politiek is 
helemaal zo 
gek nog niet

In Lind wônt unne mens die unne van ozze mens..!! zô veul bloemen mir, dus der waar gin 

De Gemeente kan alles gebruiken
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De laatste tijd is er veel onterechte 
kritiek op de onze gemeentelijke politiek. 
Zoals bijvoorbeeld die keer dat onze 
burgermeester de bloemetjes buiten 
ging zetten, weliswaar buiten zijn eigen 
tuin, maar goed daar hebben we het 
nu niet over… Nee het is tijd om alle 
eenrichtingswegen richting de politiek 
weer doorgaand te maken en goede 
lijnverbindingen te blijven behouden. Dus 
ik zeg: “Dat verkeerslicht op groen en GO 
met die politieke plannen en ideeën!!”  
Neem nu het nieuwe centrumplan, dit is 
toch geweldig! Eindelijk na al die jaren 
komt er een geheel nieuw centrumplan in 
Leende met o.a. een nieuwe school! Want 
de school die nu in de Breedvennen staat, 
lijkt natuurlijk nergens op. Ze hebben veel te 
veel geasfalteerde parkeerplaatsen die toch 
niet gebruikt worden. Ik bedoel, alle ouders 
wonen in een straal van een kilometer of 2 
dus wie komt er nu met de auto naar school, 
niemand toch?...Natuurlijk komt iedereen 
op de fiets. En dan de kinderen, die spelen 
helemaal vrij van het drukke verkeer op een 
speelplein dat omringd is met een hekwerk, 
het lijkt wel een gevangenis! Nee het wordt 
tijd voor een nieuwe school…  Dan hebben 
we ook nog dat gemeenschapshuis wat we 
nu hebben. Het is al een kwart eeuw oud en 
er zit een gym- en evenementenvloer in die 
alweer zeker een jaar oud is. Dat gebouw is 
gewoonweg rijp voor de sloop! 

Gelukkig had de politiek dit al lange tijd in 
de gaten en zijn ze al tijdig begonnen met 
de voorbereidingen voor dit centrumplan. 
Omdat onze Burgermeester in zijn B&W en 
de bijbehorende politiek natuurlijk helemaal 
geen tijd heeft voor zo’n project, hebben ze 
het ‘denk, reken en bouwwerk’ uitbesteed 
aan 3 andere partijen. Democratisch 
gezien is dit natuurlijk veel beter! Dit zijn 
de WoCom uit Someren, WoonInc uit 
Eindhoven en Wonen Weert uit… inderdaad 
Weert. Ik ben blij met deze 3 partijen van 
buitenaf, zodat er op een onafhankelijke 
manier naar het plan gekeken kan worden.  
Wel wil ik één klein puntje van kritiek hierbij 
plaatsen, want echte rekenwonders werken 
daar volgens mij niet. Alle 3 de partijen 
hebben gerekend rondom het plan en tot 
3 keer toe kwamen ze tot de conclusie dat 
er niet genoeg parkeerplaatsen zouden 
zijn. Gelukkig is onze gemeente hier op tijd 
ingesprongen en hebben zij dit tenminste 
fatsoenlijk berekend. En inderdaad, er 
blijken gewoon genoeg parkeerplaatsen ter 
beschikking te zijn! Je moet soms gewoon 
creatief zijn met zoiets… Ook ben ik blij met 
de aanpak van onze politiek en dat merk 
je ook aan hun leus. Zoals ze bij Feyenoord 
altijd zingen: “Geen woorden maar daden” 
doet onze politiek het met: “Niet praten, 
maar doen!!” Een super instelling natuurlijk, 
die onze jeugd van tegenwoordig wel eens 
over mag gaan nemen!

Nu is het eindelijk zover en ziet ons 
centrum van Leende er al echt uit als 
een bouwterrein. Het is alleen nog even 
afwachten of er tijdens de archeologische 
onderzoeken nog oude koeien uit de sloot 
gehaald worden. Maar daarna kunnen 
we in 2018 eindelijk genieten van een  
M-U-L-T-I-F-U-N-C-T-I-O-N-E-E-L centrum, 
met meer dan genoeg appartementen!
Dus onthoud na dit verhaal één ding: De 
Politiek is helemaal zo gek nog niet!”

Een meer dan tevreden dorpsgenoot…
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En weer spoedt zich een jaar ten einde. 
Haast onvermijdelijk betekent dat een 
terugblik op de afgelopen twaalf maanden. 
Sinds jaar en dag doen we dat met name 
voor carnavalskrant D’n Blaospieper. Ook 
nu zonder ook maar de geringste pretentie 
van volledig te zijn of ons keurig aan de 
chronologische volgorde te houden. Wat 
hield Leende in het jaar 2009 het meest 
in zijn greep? De vraag stellen is haar 
beantwoorden. Naar onze mening strijden 
drie kwesties hier om voorrang. We 
doelen op de voortgaande ontwikkelingen 
in het Centrumplan, het ingestelde 
eenrichtingsverkeer en het SRE-plan om 
Hermes-buslijn 173 (Weert-Eindhoven vv) 
op te heffen. In onwillekeurige volgorde. In 
verband met het toekomstige Centrumplan 
werd hotel-restaurant De Schammert 
al goeddeels gesloopt, wat maar een 
troosteloze aanblik biedt. 

Het verhaal hierbij is dat er eerst 
archeologisch onderzoek verricht moet 
worden en dat de gemeente dat tegelijk 
wil laten doen op het nabije schoolterrein. 
De gebouwen van De Triangel aan de 
Schoolstraat zijn weliswaar al maanden 
geleden ontruimd, maar van afbraak is het 
nog niet gekomen. Alhoewel, tekens wijzen 
er mogelijk op dat er toch een beetje schot in 
begint te komen. 

De Meent
Gemeenschapshuis De Meent is nog wel 
open, dus de carnavalsactiviteiten kunnen 
er doorgaan. Intussen is onlangs bekend 
geworden dat het gemeentebestuur van 
Heeze-Leende, op advies van de commissie 
voor bezwaren en beroepschriften, de 
bezwaren tegen het Centrumplan allemaal 
heeft afgewezen. Als men het er niet mee 
eens is, kan men naar de rechter stappen. 
De bemoeienissen van de Dorpsraad Leende 
met het Centrumplan hebben ertoe geleid 
dat de Dorpsraad is opgestapt. Leve de 
democratie! Het eenrichtingsverkeer en 
vooral het onzalige idee het verkeer uit 
Leende-zuid via de Valkenswaardseweg om 
te laten rijden teneinde bij Leenderhof en de 
winkels te kunnen komen, gaf volop stof tot 
levendige discussies. De maatregelen waren 
genomen om sluipverkeer tegen te gaan dan 
wel te ontmoedigen. Terecht betoogden de 
klagers dat Leende toch eigenlijk alleen maar 
in de vroege ochtend als sluiproute werd 
gebruikt. Het leek een prestigekwestie te 
worden. Toen eindelijk het gezonde verstand 
zegevierde, en de beperkende maatregelen 
tot de ochtenduren op werkdagen werden 
teruggedraaid, verstomden de discussies als 
bij toverslag.

Lijn 173
Nog onzinniger was de voorgenomen 
stap van het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE), aanvankelijk met 
instemming van Heeze-Leende, om buslijn 
173 op te heffen. De gemeente Cranendonck 
wilde een NS-station in Maarheeze, ook 
al zou dat ver buiten de bebouwde kom 
komen te liggen. Tante Trein wilde alleen 
meewerken op voorwaarde dat de op deze 
lijndienst aangewezen reizigers dan alleen 
nog (deels) per spoor Eindhoven of Weert 

kunnen bereiken. Voor de Leendse passagiers 
zou dat inhouden dat ze eerst per bus naar 
het station in Heeze moeten reizen. En dan 
maar hopen dat de bus op tijd arriveert 
om de trein te halen. De gevolgen van dit 
voorstel zijn echter: overstappen, een extra 
kaartje nemen en veel hogere reiskosten. 
Op de terugweg zou daar nog een lastig 
wandelingetje, trap op trap af en onder het 
spoor door, bij komen. Als tegenprestatie 
zou de bus naar Heeze (die overigens al 
bestond) ook Valkenswaard aandoen. Onder 
aanvoering van Helen Vereijken uit Leende, 
een ervaren buspassagiere naar en van 
Eindhoven, kwam het verzet op gang. Een 
politieke partij mengde zich ten gunste van 
Leende in de strijd. De bestuurders begonnen 
zich te realiseren dat het toch niet zo’n goed 
plan was, maar ja, met de Spoorwegen waren 
al vergaande afspraken gemaakt. NS is al 
met de aanleg van station Maarheeze – nabij 
bedrijventerrein Den Engelsman – begonnen. 
De vooruitzichten lijken niet al te gunstig. 
Het minste zou toch wel een ‘rechtstreekse’ 
busverbinding via Valkenswaard moeten zijn, 
dus zonder overstappen, ook al kost dat iets 
meer reistijd.

Scholen
Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel 
geweest in Leende. Zo werd halverwege het 
jaar het apart en gratis ophalen (en scheiden) 
van plastic afval ingevoerd, overigens in het 
hele land zij het niet gelijktijdig. Een echte 
win-win maatregel. De Triangel kon tijdelijk 
zijn intrek nemen in een aantal fraaie, speciaal 
daarvoor gebouwde schoolwoningen in de 
Breedvennen. Ook de parkeerproblemen 
lijken daar te zijn opgelost. Het gaan 
en komen naar/van de gymzaal aan de 
Beukenlaan kost nochtans wel een half uurtje 
tijd. Vóór aanvang van het nieuwe schooljaar 
kwam het gunstige bericht dat Hans Terpstra 
de nieuwe schooldirecteur zou worden. Van 
Schoot naar Leende. Helaas werd ‘de neef 
van’ in de loop van 2009 ernstig ziek en 
voorlopig op non-actief gesteld. Tussen Strijp 
en de gemeente worden gesprekken om ook 
daar te komen tot een nieuw schoolgebouw, 
hopelijk iets beter passend in het landelijke 
karakter van dit gehucht. De woningbouw 
stagneerde, ook in Leende. Daardoor kon pas 
voor een van de vijf daarvoor in aanmerking 
komende Leendse oorlogslachtoffers de 
toegezegde straatnaam worden ingevoerd. 
De nabestaanden van Willem van Kuijk, nota 
bene het allereerste slachtoffer - want op 
11 mei 1940 als dienstplichtige gesneuveld 
op de Grebbeberg – wachten nog steeds. 
Van zijn drie bejaarde zussen is er een dit 
jaar overleden. Harrie Weijers komt volgend 
jaar wel aan de beurt. De wijze waarop 
het voormalige brandweerterrein aan de 
Schoolstraat bebouwd wordt zal ons inziens 
niet bepaald een schoonheidsprijs in de 
wacht slepen. Dat kan volgens ons wel de 
woning die momenteel aan de Broekerstraat 
voor Tijs Staals in aanbouw is. De gemeente is 
alleen nog maar toegekomen aan verbetering 
van de ruilverkavelingswegen. Verschillende 
straten in de dorpskom zouden ook best een 
opknapbeurt kunnen gebruiken. 

Lindeboom

In Leenderstrijp werd begin december een 

nieuwe lindeboom geplant op het Kaetsvelt. 
De vorige, gekandelaberde linde was door 
de tand des tijds - circa twee eeuwen lang 
- zodanig aangetast dat hij geruimd moest 
worden. Op initiatief van buurtschap Strijp en 
met medewerking van de gemeente mocht 
in de gemeentehuistuin een nieuwe linde 
opgroeien, nauwkeurig in de gaten gehouden 
door onder meer plattelandsvereniging 
Hei, Heg en Hoogeind. Terwijl men zich 
op Strijp al verkneutelde op een feestje, 
samen met het gilde, de schoolkinderen, 
de plattelandsvereniging en het Strijps 
Kapelleke, dacht men daar bij de gemeente 
anders over. Zij en de gemeentelijke 
monumentencommissie wilden een ander 
feestje en hadden Strijp er blijkbaar liever 
niet bij. Althans de Strijpenaren werden eerst 
niet uitgenodigd. Bijna als mosterd na de 
maaltijd, nadat Strijp in een onderhoud met 
de burgemeester van zijn ongenoegen had 
blijk gegeven, mocht Strijp toch nog komen.

Plaquette
De gemeente benutte de onthulling van 
de linde tevens om er een plaquette bij 
te plaatsen ter nagedachtenis van een op 
Strijp en ook in Leende onbekende Henk 
Wijnen, afkomstig van buiten Heeze-
Leende. Deze man had vanaf 1997 – het 
ontstaan van Heeze-Leende – tot aan zijn 
overlijden begin 2008 deel uitgemaakt van 
de monumentencommissie. Hij had daarin 
vooral de ‘groene belangen’ behartigd. 
Waarom dat juist met een gedenkteken op 
het puur-Strijpse Kaetsvelt moest gebeuren, 
ontging heel Leende!

Op slot
Herenkapper Jan van Lieshout sloot 
begin 2009 om gezondheidsredenen zijn 
salon. Datzelfde gold eind 2009 voor de 
tapijtenzaak, ook aan de Dorpstraat, waarvan 
de eigenaar nog niet zo lang geleden was 
teruggekeerd uit Heeze. 

Hotel-restaurant Jagershorst werd door 
de gemeente aangewezen als een van de 
nieuwe trouwlocaties. Wie wil hoeft dus 
niet meer naar Heeze om zich in de echt te 
laten verbinden. In Jagershorst hield de FBO 
(Federatie Betaald Voetbalorganisaties) een 
vergadering.

Trouwen
Over trouwen gesproken, van een jeugdig 
koppeltje – Rudy Peeten uit Valkenswaard en 
Ellen Keijsers, dochter van oud-Prins Jan den 
Derde – vroeg hij haar ten huwelijk, hoog in 
de kerktoren van Blaosdonk. De trouwpartij 
heeft inmiddels plaatsgevonden. Een 
ander paartje – melkveehouder Antoni van 
Stipdonk en Anja Kersten uit Asten – liet zijn 
bruidskoets voorttrekken door een levende in 
plaats van een heilige koe. 

Op Strijp werd voor de vijfde keer een 
boerenbruiloft gevierd, zoals eens in de drie 
jaar de gewoonte is. Piet Maas en Marga 
van Dijk-Kerkhofs lieten zich feestelijk in de 
onecht samenbinden. Een van de babsen 
(bijzondere ambtenaren van de burgerlijke 
stand) kwam in de bloei van haar leven te 
overlijden. Het was Karen van Breukelen-de 
Lange, de moeder van Lars I, die dit jaar als 
op een na de jongste Prins over Blaosdonk de 
carnavalsscepter mocht zwaaien. De uitvaart 
werd zo massaal bijgewoond dat een deel 
van de ‘kerkgangers’ een plaats moest vinden 
in De Meent. 

Overlijdens
Er waren uiteraard veel meer sterfgevallen 
in Leende. Tot de jongeren die ontvielen 
behoorden: TCL-bestuurder (tennisclub) 
Tiny Scheepers en parochiemedewerker 
(automatie) Harrie Vergoossen. De parochie 
verloor door de dood ook zijn actieve koster 
Adriaan van der Laak. Van de in het Leendse 
gemeenschapsleven actieve of actief geweest 
zijnde ontslapenen noemen we verder: 
carnavalsvorst en fotograaf Cor Sweegers, 
hofkapellist, fanfareman en koorzanger 
Harrie van Meijl (kort na zijn 90ste 
verjaardag), eregildeman Wim Verduijn, oud-
bankdirecteur Jan van Ham, Annie Vos-van 
Lieshout, ook net 90 geworden, bestuurster 
van een van de vrouwenorganisaties en 34 
jaar koorzangeres, schutterskoning Frans van 
Lieshout en natuurgids Lau van Kemenade. 
Buiten Leende stierven oud-kapelaan Gijs 
Lapidaire, schrijver-natuurman Willem 
Iven, motorcoureur Frans Baudoin en op 
101-jarige leeftijd kloosterzuster Gerarda 
van der Zanden. Vermelden we ook nog 
het overlijden in het najaar van Krijntje 
Hazewindus-Waling in Leenderhof, die begin 
2009 haar eeuwfeest vierde.

Onderscheidingen
Van heel andere aard zijn de koninklijke 
onderscheidingen die twee ware Leendse 
gemeenschapsmensen bij gelegenheid van 
Koninginnedag kregen opgespeld. Het betrof 
oud-Vorst en dito-Prins Jan Maas en Cor 
Heuijerjans, bestuurslid en jeugdvoorzitter 
van voetbalclub DOSL en tevens op diverse 
fronten nog actief voor carnavalsvereniging 
De Lindse Blaos. Oud-Leendse Inger Leemans 
(38) ontving in oktober aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen de Onderwijsprijs. 
Hoewel ze in 2002 afstudeerde aan de 
Universiteit van Utrecht werkt ze nu 
voor twee faculteiten aan de Radboud: 
Nederlands en Cultuurgeschiedenis. Onder 
redactie verscheen eind 2009 bij uitgeverij 
Athenaeum het boek ‘De openhartige 
juffrouw’. Het boek gaat over pornografie 
in de 17de en 18de eeuw en is gebaseerd 
op diverse romans die in die tijd in het 
Oudnederlands zijn uitgekomen.

Verenigingen
Gilde Sint Jan Baptista verloor twee leden 
door overlijden. Het Sint Catharina en Sint 
Barbaragilde liet de ingebruikname van 
zijn nieuwe accommodatie volgen door 
de aanschaf van nieuwe zwaaivendels. 
Buurtvereniging Obelisk organiseerde voor 

Leende een straatspeeldag in de Lindelaan. 
De Koninklijke Fanfare Philharmonie trok 
in Georges Moreau uit België een nieuwe 
dirigent aan. Onder zijn leiding werd in 
De Schalm te Veldhoven een eerste prijs 
behaald in de eerste (hoogste) divisie. Het 
optreden viel niet tegen, wel de punten. 

Jaaroverzicht 2009
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Bent u op zoek naar (werk)kleding voor u bedrijf/vereniging met opdruk,of
zoekt u een leuk (persoonlijk) kado dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Kom vrijblijvend eens kijken, en/of informeer naar de mogelijkheden.

Wij zijn op afspraak geopend!!
Bel voor een afspraak 040-2061891 of  mail naar info@josette-kb.nl

Josette Cardinaal                                           info@josette-kb.nl
KadoAtelier & Borduurstudio Josette             www.josette-kb.nl                                               
Strijperstraat 65                                     kvk. 17130820     
5595 GB Leende                                        BTWnr. NL142469282B.01

•	 Machinaal	Borduren
•	 Bedrukken
•	 Sublimeren																																																																						
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Ook hier zijn ze aan de 
hang: Hangjongeren. Maar 
wat moet je ertegen doen? 
Uit het land zetten, zou ene Geert W. 
zeggen…Maar, hij zou ook zeggen: het 
zijn geen allochtonen, dus dan toch maar 
niet.‘Geen haar op mijn hoofd die daar 
aan denkt’, zou hij er nog aan toevoegen. 
Al heeft hij die uitspraak wel van ene Pim 
F. gejat.Je zou trouwens ook denken dat 
bij Geert W. zijnhersens in zijn haar zitten, 
maar dan wel goed aangetastdoor die 
rommel die hij erin gooit. Ook van Pim F. 
denk ik trouwens dat zijn hersens in zijn 
haar zaten…

Grappige man wel, die Geert. Er is 
hem wel eens gevraagdwaarom hij de 
politiek in ging. ‘Omdat ik, als ik in mijn 
geboortestad Maastricht loop, niemand 
nog fatsoenlijk Nederlands hoor spreken.’ 
Wat in Leende rond de ochtenduren 
ook zo is door al dat sluipverkeer. Maar 
wat doe je nou tegen die hangjongeren? 
Een avondklok? Hangklokken voor 
hangjongeren, zoiets dan? Niet echt 
makkelijk om te bevestigen aan een 
scooter, ofwel? Of toch maatschappelijk 
nuttig maken, maar hoe dan? 
Bij een gerenommeerd Leends 
sloopbedrijf? Of bij een hoveniersbedrijf? 
Planten telen bijvoorbeeld. Tegenover de 
kerk staat daarvoor volgens mij nog een 
leuk pandje. 

Het volgende alternatief is inzetten op 
de Valkenswaardse weg, om de weg te 
versperren voor het sluipverkeer.  Maar 
ja, hoe dan? Zouden de Limburgers 
ervan schrikken? Van een paar blowende 
jongeren? Als je ze ziet lopen, krijg je de 
neiging om ‘zie ginds komt de stoomboot’ 
te zingen. Het zou me trouwens ook 
niet verbazen als er geen bussen meer 
rijden in Leende, door het overmatige 
drugsverbruik bij `lijntje` 173. Al vraag je 
je dan af waarom de busmaatschappijen 
niet gewoon stoppen met die rommel.

Ach, we kunnen beter een eigen 
stad beginnen: Leende City. Er zijn al 
hangjongeren en er willen geen bussen 
meer rijden hier, dus het begin is er. 
Wordt Leende het Gouda van het Zuiden?

De JongsteDe Jongste

WEDSTRIJDVERSLAG
Onlangs hebt U op onze nationale radiozender 
een ooggetuigenverslag kunnen aanhoren 
van een voetbalwedstrijd tussen twee 
elftallen met politici. We hebben dit verslag 
opgenomen en voor U uitgetypt. De beide 
reporters zijn geen onbekenden in de 
sportwereld. Het zijn de heren Mart Smeets 
(een verre achterneef van Driekske de Koning; 
aangeduid met MS) en Hugo Borstels (HB)
MS: Dames en Heren,
Op deze zonovergoten, mistige herfstdag zijn 
wij hier verzameld in de Arena, die voor deze 
gelegenheid verplaatst is naar Den Haag met 
zijn mooie paleizen.
HB: Ik sta hier om U verslagsgewijs kond te 
doen van de titanenwedstrijd tussen de teams 
van de coalitie en de oppositie, bekend van 
hun enerverende en oersaaie optredens in 
de blauwe bankjes van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Binnenhof 14a, Den Haag.
MS: Korter en beter gezegd: de wedstrijd 
tussen de teams Balkenende 4 en Bos 1. De 
stemming zit er bij het publiek al goed in, 
overal gejuich en geknars der tanden. Hoor jij 
het tandengeknars ook Hugo? 
HB  De eerste gewonden met gebroken 
tanden zijn al afgevoerd en de ME heeft 
zich al naar hartelust uit kunnen leven. Alles 
wat naar Wilbers en Fortuyn ruikt heeft rake  
klappen gekregen. Fleurtje Agema uit West-
Friesland en Sietze Fritsma uit Oude  Pekela 
zijn door hun mede-PVVers al afgevoerd 
naar het uitzendcentrum op Schiphol zonder 
rekening te houden met de kilometerheffing.
MS:  …en daar is de aftrap. Onstuimig spurt de 
flegmatieke Jan Piet Hein Donner rechtlijnig 
naar voren alsof hij op de fiets zit.. Hij pleegt 
overspel met Pieter van Geel, de man uit het 
betere milieu.. Die gooit nu de bal in en thuis 
voor de televisie zal zijn vrouw vol trots aan 
de naast haar zittende buurvrouw vertellen 
dat Pieter thuis het afval ook scheidt met een 
korte ei. De bal komt terecht bij Rita Verdonk. 
Zij wordt bekwaam getackeld door Ne-ba-hat 
Al-bay-rak uit Rotterdam, de socialiste met  
het allochtone, doch onbesmette, verleden 
die nu bij uitzondering met de jongens mag 
spelen.
HB: De linkervleugel van de tribune staat als 
één man op en zingt spontaan de eerste drie 
regels van het Marokkaanse volkslied ter 
ondersteuning van Nebahatje de tekkelin, 
terwijl Geert W. luidkeels “Stop, stop” roept. 
De mannen van Balkenende 4 die nu al zo lang 
de competitie aangevoerd hebben, worden 
nu gewaar dat hun acties liters kwaad bloed 
gezet hebben en niet alleen bij de slagers en 
de bloedtransfusiedienst.
MS:  Het werd inderdaad naar veler 
mening hoog tijd dat de Bosjesmannen 
ook eens iets houtsnijderigs gingen 
presteren om de mannen van de look-
alike van Harry Potter te vellen en in  
hun confessionele XXL hemd te zetten. 
HB:  Dit keer geen loze kreten en 
proefballonnen die slechts lucht bevatten en 
geen pittige dampen die de geest verduisteren  

en afhouden van de diepere zin des levens 
alleluja, maar maatregelen waardoor weer 
het Neerlands bloed door d’aderen vloeit en 
nu ook uit de neus van Mark Rutten als gevolg 
van een goedgeplaatste elleboogstoot boven 
de gordel van smaragd door het vriendje van 
Rita Verdonk.
MS: .. maar de aanval van de bosjesmannen 
wordt afgeslagen door de sterke man in het 
voormidden, Maxime Verhagen, die zijn 
boterzachte g in de strijd werpt.
HB:  In het doel van de coalitie staat voor het 
fijnmazige vangnet voor politici en andere 
ballen, gehuld in zijn pimpelpaarse outfit, 
natuurlijk JP himself, in hoogst eigengemaakt 
persona non grata is hij wel niet direct maar 
MS:   Goal … ja ja het is gelukt .. de 
antikapitalisten hebben het hem geflikt.. jaa
HB:   Ach, ach de man die al jaren het mikpunt 
is van allerlei laag bij de grondse aanvallen, 
de ideale, ervaren doelman om de gevestigde 
orde te verdedigen tegen de aanvallen van het 
grauw der natie en de gezworen vijanden van 
het kapitalisme hebben gefaald..
MS:   En dat terwijl hij toch een 
doelman is, waarop alles afstuitert; alle 
spotternijen en belachelijkmakerijen, 
kritieken en commentaren op zijn wulpse 
haardracht, zijn gereformeerde zwarte 
voetbalkousenvoorkomen, zij allen plegen 
spontaan terug te buitelen in het speelveld als 
Jan Peter zijn stalen vuist verheft.
HB:  En dat doet hij inderdaad. De geest van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie wordt 
vaardig in zijn club. Zij zijn de zonen van Jan 
de Wit en ze zullen laten zien dat er pit in zit., 
Mart, wat doet ie nou?

MS:   Nee, nee, hij deed weer niks .. Maxime 
doet wel wat maar....Nu is het de laatste man 
van de Partij voor de Dieren: Kees van Kooten 
die beestachtig .. snel zijn pootje lichtte en de 
aanval verijdelde met lange ij.
HB:   De vermaarde geldwolf Gerrit, voor alle 
duidelijkheid: niet de Gerrit die steelt als de 
raven van Waldolala, maar de afstammeling 
van het voorgemalen pannenkoekenhuis 
‘De twee zalmen’, Gerrit Zalm dus, neemt 
de bal aan en komt na een fervente dribbel 
met zijn kleine koffertje recht voor het doel 
van de oppositie,..  hij haalt aan met zijn pas 
gehaalde witte voetje en schiet …  schiet 
… een louperdeloup zuiver Schot dat zo uit 
Glasgow geïmporteerd had kunnen zijn. 
MS:   Maar hij heeft buiten de waard 

gerekend in de persoon van de gastspeler 
uit het land van Toon de Soep, de Ossenaar 
Jan Marijnissen. Hij werpt zijn voormalig 
lassers-lijf in de baan van de bal die van de 
weeromstuit weerom stuitert en dus het 
doel van Woutertje B. toch niet penetreert  
en zodoende eeuwige roem vergaart voor 
zijn minder felle socialistische broeders van 
de PVDA, waarna de bal tergend traag doch 
ongehinderd door hogere machten of wat dies 
meer zij naar de reservebank dreutelt waar 
de reserves Wiegel en Lubbers laatdunkend 
vanuit de hoogte zien dat het goed is en zich 
weer overgeven aan hun geliefde hobby’s 
sigaren roken en billenknijpen.
HB:  De strafbankzitter uit Venlo, de man met 
de kleurige kuif, wil derhalve ook een duit 
in het zakje doen door aan zijn bewakers te 
ontsnappen, hij passeert de VVD  zuurpruim 
die pas met zijn 68e in de AOW wil en 
onderneemt een rush van hier tot ginder, nee 
tot aan de goal van de veel geplaagde Bos, 
niet te verwarren met  een Bosje uit Leender-
Strijp.
MS:   Wederom een formidabel schot met 
een hoofdletter, maar nu uit Edinburg. Maar 
wat we van hem gewend zijn gebeurt weer: 
hij faalt. Ach, ach, potverjandrie-euro nog an 
toe …Weer geen doelpunt, want net als het 
Kabinet, is Bos op het juiste moment gevallen.
HB:  Neeee .. hij laat de bal uit zijn 
minikolenschopjes vallen .. de wind krijgt vat 
op de bal .. gooaal .. hoi, hoi .. ach nee, niks 
hoi: het is mijn eigen partij die de klos is.
MS: Ook het meisje aan de zijlijn, het 
beschadigde meisje met de Ethiopische 
hertenogen, het meisje met de beeldige 
burka, Hirschi Ali is zeer bedroefd over de val 
van Bos die haar voormalige kompanen weer 
geen doelpunt bezorgde en haar sterkt in haar 
verlangen om in een denktank door Amerika 
te gaan rijden.
HB:   Veel beloven en weinig geven doet ook 
nu de politieke strijd in vreugde leven en 
Pechthold mengt zich democratischgewijs 
in de strijd. Pechthold, de minister die, als 
hij toevalligerwijs als vrouw was geboren, 
eventueel via een bevalling voortijdig uit 
het kabinet had kunnen verdwijnen, levert 
strijd met iedereen die op zijn weg komt en 
bezweert zoals gebruikelijk de opkomende 
crisis. 
MS:   Hè .. wat nou? Wat gebeurt er nou? 
Jan Peter pakt plotsklaps zijn biezen. Met 
onder elke arm één bies stormt hij naar 
de grensrechter en schreeuwt met luide 
stem:”Europaaaaa” en hij verdwijnt naar 
de kleedkamer. Alle spelers met de letters 
CDA op de nummerplaat van hun auto kijken 
elkaar vertwijfeld aan; ze weten zich kennelijk 
geen raad meer.
HB:  En inderdaad, dit is een fatale 
gebeurtenis. De grensrechter en –linker gaan 
stante pede overleggen; ze heffen hunne 
armen ten hemel en het geweeklaag is niet 
van de lucht. De scheidsrechter legt de 
wedstrijd plat, zo plat als het kan. Er zit dus 
voor ons niets anders op dan onze uitzending 
voorlopig te stoppen. Tot later.

JDW

Volgend jaar bestaat de Philharmonie 160 
jaar, ter gelegenheid daarvoor ontvangen alle 
gezinnen in Leende een fotokalender. 

Om degradatie te ontlopen moest 
voetbalclub DOSL nacompetitie spelen. De 
roodwitten ontsprongen de dans, maar de 
vooruitzichten in de nieuwe competitie zijn 
niet denderend. Heemkundevereniging De 
Heerlijkheid kreeg in Rika Piters een nieuwe 
voorzitter. 

Landelijke Rijvereniging Sint Petrus 
vierde haar 80-jarig bestaan, de KBO 
(ouderenbond) zijn robijnen jubileum.  

Buurtvereniging ’t Bultje (je kunt er niet om 
heen!) werd 25 jaar en liet dat niet in stilte 
voorbijgaan. 

In Tilburg werd stilgestaan bij 200 jaar 
stadsrechten, in 1809 verleend door koning 
Lodewijk Napoleon. De kinderen die in dat 
jaar in de Wolstad geboren werden, kregen 
de schijnwerper op zich gericht. Onder 
hen ook Jacob de la Geneste, in 1836 de 
eerste gemeentearts van Leende. Voor 
emerituspastoor Ad van Loon (84) was het 
40 jaar geleden dat hij zijn opwachting kwam 
maken in Leende en dat werd op bescheiden 
wijze herdacht in een hoogmis en met een 
receptie in Leenderhof. Bisschop Antoon 
Hurkmans zette een reorganisatie van het 
bisdom Den Bosch in gang. Dekenaten 
werden vergroot, parochies zullen worden 
samengevoegd. Pastoor Wim van Meijl 

verloor zijn functie als deken. Onder leiding 
van parochiebestuurder Frans Simkens werd 
in de Leendse een concert gegeven op het 
monumentale Loret-orgel. Ook werden in 
2009 tal van torenbeklimmingen gehouden.

Boeken
In 2009 verscheen het boek ‘Brokmoppen uit 
Leende’, geschreven door oud-Leendenaar 
Sjaak de Waal. Het bevat korte artikelen over 
bijzondere gebeurtenissen uit de historie van 
ons dorp. Dit jaar verschijnt nog de heruitgave 
van ‘Kent gij ze nog de Leendenaren…’, voor 
het eerst uitgekomen omstreeks 1973. Voor 
het voorjaar staat de verschijning van het 
boek van Max Farjon over ‘De toren van 
Leende’ op het programma.

Diversen
Peter Kerkhofs van Willem Tell werd 
nationaal handboogkampioen. Zanger Erik 
Jaspers bracht zijn eerste album uit. De 
Rabobank ging door met schaalvergroting 

en maakt nu deel uit van de Dommelstreek-
combinatie. Om een financieel steuntje 
in de rug te verkrijgen stelde de bank 25 
mille disponibel. Elke vereniging mocht zich 
hiervoor aanmelden. Leden van de bank 
mochten vijf stemmen uitbrengen, niet 
meer dan twee per aangemelde vereniging. 
Meeste stemmen gelden.

Bij Staatsbosbeheer ging boswachter Gerhard 
Bosschers met pensioen. Als nieuw gezicht bij 
SBB verscheen Janneke de Groot ten tonele. 
Leende was in 2009 precies 65 jaar bevrijd, 
doch hier werd nauwelijks bij stilgestaan. In 
de Margrietlaan trad voor de zoveelste keer 
een waterleidingbreuk op, veroorzaakt door 
de vuistdikke wortels van de moerascipressen 
die in het trottoir groeien. Gezien deze 
overlast laat de gemeente de bomen rooien. 
In de Gastelse Heide op grondgebied van 
Leende werd de zeldzame knoflookpad 
aangetroffen. (w)
“Foto’s aangeleverd door Wim Pompen”

Vervolg Jaaroverzicht
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Waarom zet een dom blondje lege flessen voor een feest in de koelkast?   Antwoord: Voor de gasten die geen dorst hebben

IEDERE DAG OVENVERS !



Hoeveel een miljoen is weet iedereen die 
het op de basisschool tot groep 4 heeft 
gebracht. Voor degene die dit (nog) niet 
gehaald heeft: een miljoen is een één met 
zes nullen.

Duizend keer duizend, tienduizend keer 
honderd of honderdduizend keer tien.
Het lijkt heel wat, maar er lopen in 
Blaosdonk heel wat mensen rond die 
zoveel geld hebben: een miljoen euro of 
meer. Er zijn er nog meer die zoveel schuld 
hebben; een miljoen of meer schuld aan 
de bank of aan de Belastingdienst. Deze 
mensen weten allemaal wat een miljoen 
precies is; niet alleen een middel om er 
een geweldige status op na te houden, 
maar ook een goed hulpmiddel om ’s 
nachts wakker te kunnen liggen.Voor de 
gewone man of vrouw is een miljoen 
gewoon: heel veel.Verder zegt dit getal hen 
niet veel. Ik zal U eens helpen om U een 
miljoen wat aanschouwelijker te maken.
Eén euromunt heeft een dikte van 2,3 mm. 
Tien euromunten zijn samen 23 mm dik.

Als je duizend eurootjes tegen elkaar aan 
legt heb je een afstand van twee meter 
dertig.Dit is ongeveer de hoogte van een 
deur van een oud herenhuis, bijvoorbeeld 
onze pastorie. Bij mijn weten is er geen 
Leendenaar die duizend euro lang is. De 
gemiddelde man is tegenwoordig ongeveer 
782 euro ‘hoog’; zowat 1,80 meter.Dit is 
nog te bevatten; heel veel Leendenaren 
hebben dit bedrag minstens op hun 
rekening staan. Hoeveel er dit bedrag in 
rode cijfers te noteren hebben weet ik niet, 
maar het zullen er genoeg zijn. Genoeg 
voor de bankmensen om in hun handen te 
wrijven vanwege de rente-inkomsten. 

Maar nu dat miljoen! Een miljoen mm’s is, 
geloof het of niet, precies 1 kilometer.Er 
gaat dus één miljoen mm gedeeld door 2,3 
mm/euro = 434.782 euro in één km.Onze 
dames en heren miljonairs hebben dus een 
bezit (of een schuld) ter grootte van een rij 
euro’s van de kerk van Sint Petrus tot Hotel 
Restaurant Jagershorst langs de linkerkant 
van de weg, plus een rij euro’s van Hotel-
Restaurant Jagershorst tot de kerk van Sint 
Petrus aan de rechterkant van de weg.

De rijke stinkerds ontvangen over dit 
miljoen bijvoorbeeld 4 % rente.4% van 
een miljoen is altijd nog 40.000! En 
40.000 euro’s is weer een rijtje van 40.000 
x 2,3 = 92.000 mm = 92 meter. Dit is 
weer ongeveer 6 keer de lengte van het 
gemiddelde hofpad. Na een jaar of 12 heb 
je weer een rijtje euro’s van een kilometer!

Daarentegen mogen de bezitters van onze 
landhuizen bij een hypotheekrente van 3% 
een stapeltje euro’s reserveren van 2,3 x 
30.000 = 69 meter.Een troost voor hen is 
dat er een paar meter af gaat vanwege de 
hypotheekrenteaftrek.

Dus Blaosdonkers, als u binnenkort weer 
Uw belastingaangifte gaat invullen, denk 
dan aan de meters euro’s die in de grote 
pot verdwijnen.

(Carnavalsmis) Ôk di jaor zal de carnaval 
in Lind los barste meej un mis, in ozze 
kèrrek d’n Lindse Blaos. 

Mar vur dè we nar de kèrrek gan haole 
we tradisie getrouw ôs Prinsenpaar up 
ân huus. Blaozers en Blaozerinnekes 
trekt ’t schonste Carnavalspèkske ân, 
en lopt samme  meej in dizze grote 
stoet, um te eijndigge bij de kèrrek, 
en de Carnaval te beginne meej de 
Carnavalsmis.

De Carnavalsmis zal de muziekale 
ondersteuning moge ontvangen van de 
Koninklijke Fanfare Philharmonie, die ôk 
di jaor regeert uvver de jeugdcarņaval 
in Blaosdonk. Ôk vur ozze jeugdige 
Blaozers en blaozerinnekes is der wir un 

schon Carnavals seizoen ân gebroojke.
En worre de 4 zotste daog van ut jaor 
wir un schon fist vur heel Lind. 

Nao de mis worre alle aanwezige 
Blaozers en blaozerinnekes van de 
mis eujtgenodigd um meej de vlag 
te gan heijse, en vur ut Bènkse in het 
Blaospaleis de Meent verwaacht. 
Noteert dizze datum vast in oewe 
agenda: 

De Carnavalsmis vindt plats up zatterige 
aovend 13 februari um 19.30 uur.  
Bènde verhinderd en wilde toch gèr 
live verbonde zin meej de Carnavalsmis 
stem dan oewe radio aaf up (Radio 
Blaosdonk) 92.9. De Carnavalsmis is live 
te vollege!!

De kemissie Carnavalsmis
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30.000 = 69 meter.Een troost voor hen is 
dat er een paar meter af gaat vanwege de 
hypotheekrenteaftrek.

Dus Blaosdonkers, als u binnenkort weer 
Uw belastingaangifte gaat invullen, denk 
dan aan de meters euro’s die in de grote 
pot verdwijnen.

(Carnavalsmis) Ôk di jaor zal de carnaval 
in Lind los barste meej un mis, in ozze 
kèrrek d’n Lindse Blaos. 

Mar vur dè we nar de kèrrek gan haole 
we tradisie getrouw ôs Prinsenpaar up 
ân huus. Blaozers en Blaozerinnekes 
trekt ’t schonste Carnavalspèkske ân, 
en lopt samme  meej in dizze grote 
stoet, um te eijndigge bij de kèrrek, 
en de Carnaval te beginne meej de 
Carnavalsmis.

De Carnavalsmis zal de muziekale 
ondersteuning moge ontvangen van de 
Koninklijke Fanfare Philharmonie, die ôk 
di jaor regeert uvver de jeugdcarņaval 
in Blaosdonk. Ôk vur ozze jeugdige 
Blaozers en blaozerinnekes is der wir un 

schon Carnavals seizoen ân gebroojke.
En worre de 4 zotste daog van ut jaor 
wir un schon fist vur heel Lind. 

Nao de mis worre alle aanwezige 
Blaozers en blaozerinnekes van de 
mis eujtgenodigd um meej de vlag 
te gan heijse, en vur ut Bènkse in het 
Blaospaleis de Meent verwaacht. 
Noteert dizze datum vast in oewe 
agenda: 

De Carnavalsmis vindt plats up zatterige 
aovend 13 februari um 19.30 uur.  
Bènde verhinderd en wilde toch gèr 
live verbonde zin meej de Carnavalsmis 
stem dan oewe radio aaf up (Radio 
Blaosdonk) 92.9. De Carnavalsmis is live 
te vollege!!

De kemissie Carnavalsmis

Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in Ut is wir mis in 
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Hoeveel is een miljoen?
Een carnavalsseizoen om 

nooit te vergeten

Een paar weken geleden vroeg Peer van 
Lieshout of ik een stukje wilde schrijven 
voor de carnavalskrant. “Natuurlijk, maar 
wat moet erin staan?” Peer antwoordde: 
”Vertel maar hoe jij het jaar hebt 
meegemaakt.” Dat doe ik heel graag.

Op een woensdagavond half november 
reed ik richting Utrecht, toen ik onderweg 
telefoon kreeg van Piet van Mierlo. Hij 
had gehoord dat ik het personeel achter 
de bar voor de carnavalsactiviteiten zou 
gaan regelen. En of hij hier vanavond met 
me over kon komen praten. “Dat wordt 
lastig, want ik ben onderweg naar Utrecht.“ 
“Maar ik moet het voor morgen even met 
je besproken hebben, want dan hebben we 
de jaarvergadering. Ik kan ook wel laat op 
de avond komen,“ reageerde Piet. “Bel me 
maar als je bijna thuis bent.” Toen ik thuis 
was, kwam Piet achterom. Hij had Ger 
Geurts meegenomen. Toen Ger achter zich 
gelijk het gordijn dicht deed, kreeg ik het 
toch wel even benauwd. Ze zullen toch niet 
komen vragen of ik……. en dat bleek toch 
het geval te zijn. 

We waren er snel uit. Ik vond het een hele 
eer, dat ze me dit kwamen vragen. We 
hebben uren gesproken en daarna ben ik 
naar bed gegaan. Ik heb weinig geslapen 
die nacht. Vanaf dat moment kreeg ik heel 
veel sms’jes van Patricia (Piet) en Gerda 
(Ger). Ik was als de dood dat er iemand 
achter zou komen. Ik heb zelfs een nieuw 
mailadres aangemaakt, zodat niemand 
mailtjes zou kunnen tegenkomen. In de 
avonduren heb ik in het diepste geheim 
mijn prinsenpak uitgekozen, zijn er 
foto’s gemaakt en heb ik de proclamatie 
geschreven. En toen kwam er even het 
moment waarop ik geen zin meer had om 
prins te worden. Ik wilde er mee stoppen. 
“Praat er anders eens met je moeder 
over,” zeiden Piet en Ger. En dit niet zonder 
succes. “Hoezo ermee stoppen?? Gewoon 
doorgaan! Dit wil ik niet missen,” waren 
de antwoorden die ik van mams kreeg. Ze 
heeft zelfs nog geholpen met het schrijven 
van het stukje in de carnavalskrant van 
vorig jaar.

Op de dag van het prinsenbal zou ik met 
ons pap naar een voetbalwedstrijd gaan 
kijken. De avond ervoor zat ik nog met 
wat vrienden te raden wie er prins werd. 
Toen het me wat te heet onder de voeten 
werd, ben ik gegaan.”Veel plezier morgen,” 
riepen ze. “Laten jullie nog even weten wie 
er prins is geworden,” antwoordde ik.
’s Morgens in alle vroegte pikte ik ons pap 
op. Hij lag nog in zijn bed, want ik was een 
uurtje te vroeg. Toen hij de carnavalskrant 
zag was hij zo ontzettend trots. En zijn 
eerste reactie was: “en de voetbalwedstrijd 
dan?” Mijn opkomst die avond was 
grandioos. En de reactie vanuit de zaal, 
om kippenvel van te krijgen. Later hoorde 
ik dat al mijn vrienden, met hun mond 
open, stonden te kijken toen ik op kwam. 
Wat kreeg ik een leuke reacties toen ik de 
zaal in liep. En wat is het druk geweest in 
de Krokuslaan. Tot in de late uurtjes zijn we 
daar nog gezellig doorgegaan. De dames 
van de Rv11 hadden het super geregeld.

En wat had ik een geluk; de eerste zondag 
als prins werd het voetbal afgelast. Iedere 
dag als ik thuis kwam lagen er stapels 
felicitatiekaarten op de mat. Die zondag 
erna was het tijd voor mijn receptie. Wat 
was het druk! Met schitterende stukjes, 

muzikale optredens, verkleedpartijen en 
mooie woorden. En wat ben ik verwend die 
dag. Ik ben blij dat alles gefilmd is. Er kwam 
zo ontzettend veel op me af. Na de carnaval 
heb ik het nog eens rustig terug kunnen 
kijken.

De tonpraotersavenden waren wederom 
van een heel hoog niveau. En wat heb ik 
moeten lachen om Dokter Love. Ook bij de 
oud-prinsen, wanneer adjudant Piet niet 
meer bij kwam van het lachen. Wat me het 
meest heeft geraakt, is het ziekenbezoek. 
Want ondanks dat we heel veel mooie 
dingen hebben, is er ook veel ellende. 
Met de bezoeken hebben we een glimlach 
op de gezichten gekregen en dat had ik 
echt niet willen missen. Ik voelde zoveel 
waardering. Net als bij de schoolbezoeken 
trouwens. Daar heb ik veel aanstaande 
tonpraoters gezien!!! Voordat we in 
Lind daadwerkelijk aan carnaval konden 
beginnen, was er op vrijdag nog een 
sleuteloverdracht op het gemeentehuis 
met alle carnavalsverenigingen. Toen Ger 
opeens binnenkwam in zijn politiepak 
en mij over een opsporingszaak vroeg, 
kwamen al mijn eigen ‘prinsessen’ binnen. 
Wij hadden als carnavalsvereniging toch 
wel het aller leukste stukje. 

De carnavalsdagen zijn voorbij gevlogen. Te 
beginnen met een prachtige openingsmis. 
Waar mam ook nog een heel mooi 
woordje heeft gesproken. Of het prachtige 
lied dat Erik over me zong.  En daarna 
het “Bènkske’’.De optochten waren 
ook weer van een hoogstaand niveau. 
Met een prijsuitreiking met terechte 
prijswinnaars tot gevolg. Maar voordat 
ik de prijzen uitdeelde, ben ik eerst nog 
even bij Janus een paardenmiddeltje 
gaan halen. Prins-zijn hakte er toch wel 
in. Maar gelukkig heb ik het vol kunnen 
houden. Voor de popverbranding is ons 
mam nog een antimisselijkheid pilletje 
naar Roothans komen brengen. Tijdens de 
popverbranding hebben we terug kunnen 
kijken op een schitterend carnaval. Voor mij 
ééntje om nooit te vergeten!! Achteraf nog 
waardevoller, omdat afgelopen oktober 
mam is overleden. De carnavalsvereniging 
heeft het moment om mij te vragen, niet 
beter kunnen kiezen. Wat ben ik blij, dat 
ze het allemaal mee heeft kunnen maken. 
En ik denk dat ze er zelf het gelukkigst 
mee was. Mam was zo ontzettend trots. 
Ook omdat ik door dit jaar een heel leuke 
vriendin ben tegen gekomen: Claire!

Een speciale dank gaat uit naar de 
carnavalsvereniging, die ook tijdens de 
uitvaart heeft laten zien dat het een SUPER 
vereniging is.

Iedereen bedankt voor een jaar om nooit 
meer te vergeten.En we komen elkaar 
tijdens de carnavalsdagen gegarandeerd 
tegen.

Lars van Breukelen

EX PRINS



Zijne Feestlustige Hoogheid Prins Jan dun Vierde, meej de grasie 
van Prinses Elfrie, meej ôs hoogheden Koen, Dirk en Janneke, meej 
de Raod van Elf, meej de jeugdprins, jeugdprinses en heul de 
jeugd Raod van Elf, meej alle Blaozers en Blaozerinnekes; 
Prins Carnaval 2010 en heerser van de schônste plâts gedurende 
de vier zotste daog van ut jaor; 

- Vorst van Ôstrik, Obelisk en heul Blaosdonk tot ân ut Osserijk toe;
- Baron van Streejp en de Kuulkant tot ân de Achelse Kleujs;
- Gazant in ut gèève van urste hulp, un kusje of un pleisterke;
- Expert up ut gebied van veiligheid en beveiliging uvver heul de 

wirreld; 
- Grôtkunstenaar up de motor en bestuurslid van Motor Tour Club 

“D’n Blaospijp”;

- Oppermister in het Modderduiken meej ut mountainbike;
- Beschermheer en fan van alle kleijn Blaozers en Blaozerinnekes;

Proclameert de volgende èllef artikelen:
Art. 1: Dè we van Jeugdprins Maikel, Jeugdprinses Evi en hun 

gevolg van de herremenie veul zalle heure,
en dur samme meej alle Blaozers en Blaozerinnekes één 
fist van maoke, as nooit tevurre;  

Art. 2: Dè iedereen nar het tonpraote moet kumme, want ge 
wit toch hoe schôn dè is, en dè we up carnavalszatterdig 
beginne meej de eupeningsmis;

Art. 3: As de orkeste hun noten laote klinke,
gân we urst in polonaise, nadderhand kanne we wel  

   wir drinke;

Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en 
eensgezind meej ôs carnaval in Lind 

Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en 
eensgezind meej ôs carnaval in Lind 



Art. 4: Meej al dè gefist en die gezelligheid,
  we wel bleejve denke an de veiligheid;
Art.5:  Dè we up carnavalszondig meej veul pebliek en goei  
   weer beginne,
      en dè de schônste creaties magge winne;
Art. 6: Dè ôzze jeugd mar veul mag hosse en springe,
      en dè wij net zo hard meej zalle zinge;
Art. 7: Dè we de zieke en aauwere Blaozers en Blaozerinnen  
  ôk veul andacht gèève,

zôdè ze krek as ôs, ôk vier schôn daog kanne belèève;
Art. 8: Dè iedereen meej Carnaval niet heujft te lijne,

dè meej veul hosse de kilo’s vaneijges verdwijne;
Art. 9: Dè meej de jeugduptocht ‘s mandigs niemes zich mag  

  aafzondere, mar ôk dizzen uptocht meej de Jeugdprins en  
  -Prinses moet kumme bewondere;
Art. 10: Dè we meej dun Tour d’n Blaos wir dweile onder dun  
  Tôrre, meej veul plezier,

luustere nar de blaoskapelle en dè we gân, meej  
  mekaar, flink an de zwier;

Art. 11: Dè we dees daog gân belèève as één grôt fist, 
en dè ge dur zikker alle daog moet zin gewist;

En dè we dan up dinsdignaacht meej mekaar genog hebbe gerâkt, 
en kanne zegge, dè we dur samme en eensgezind un kei schôn
carnaval van hebbe gemâkt.

Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en 
eensgezind meej ôs carnaval in Lind 

Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en 
eensgezind meej ôs carnaval in Lind 



Word lid van “de Lindse Blaos”

Er zijn 15 visjes 5 verdrinken er hoeveel blijven er dan over.
Aantwoord: 15, visjes kunnen niet verdrinken
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Nog lang en gelukkig!
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meer. Ik had dan wel geen televisie meer aan 
mijn bed, maar in de controlekamer wilde 
ze toch wel weten wat mijn hart deed. Ten 
tweede moest ik dat roken maar opgeven. 
Ik was tenslotte volwaardig hartpatiënt! Dat 
heb ik dan uit armoede maar gedaan en ik 
ben er nog steeds vanaf. Ik was in het begin 
wel wat chagrijnig en een stuk lichter. De 
oudste zei nog: “Papa, toen je nog sigaretjes 
had was je veel liever!” Het is ook nooit 
goed! Na een dag of vier en enkele liters 
zeik lichter, mocht ik naar huis. Ik kreeg wat 
recepten mee voor de apotheek. Toen ik daar 
weer buiten stond begreep ik de brede grijns 
van de apotheker nadat hij mijn recepten 
had gezien. Een zak vol pillen en een stapel 
“vervolg recepten” rijker ging  ik naar huis. Ik 
ga daar zeker nog eens terugkomen...

Nu was ik wel thuis, maar ik moest om de 
zoveel tijd terug naar het Sint Anneke voor 
controle. Zowel voor mijn hart als voor mijn 
bloed. Ik had namelijk ook bloedverdunners 
gekregen. Ik zei nog tegen de cardioloog 
dat die bloedverdunners niet nodig waren: 
“Ik pak wel een pilske meer, dan wordt het 
bloed ook dun.” Fout! Dus om de zoveel tijd 
bloedprikken in Heeze. Ik laat me toch niet 
in Lind pijnigen! In het begin dacht ik nog, 
waarom staan die oudere mensen al zo vroeg 
klaar voor dat bloedprikken? Die hebben 
toch heel de dag de tijd! Nou hebben de 
meeste dat ook wel, maar veel moeten 
nuchter bloed afgeven. En dan bedoel ik 
niet  ‘zonder drank’, maar zonder eten. Als je 
dan al om zes uur wakker bent, de krant uit 
hebt, de geraniums water hebt gegeven en 
toch nog niet mag eten, kan je net zo goed 
gaan zeveren voor de deur van het wit gele 
kruis gebouw! Je bent als een van de eerste 
aan de beurt en dus eerder bij de bruine 
boterham met kaas. Verder nog de controles 
bij de cardioloog, een sympathieke gast van 
rond de veertig. 

Ik zei nog tegen hem tijdens de laatste 
controle dat hij wel vroeg kaal begon te 
worden.  “Dat komt,” zei hij, “omdat ik haar 
heb met karakter; ze vallen liever uit dan 
dat ze grijs worden.” Op mijn vraag hoe nu 
verder, krijg ik een transplantatie of  kan 
ik naar de oven in Heeze antwoordde hij  
geruststellend. Dood  ging ik nog niet en 
van een transplantatie was ook geen sprake. 
Dat varken met mijn donorhart was nog 
niet geboren! Tja, dat ik nog niet dood ga is 
jammer voor u, geachte lezer. Voorlopig leef 
ik nog lang en gelukkig en ben ik nog niet uit 
de blaospieper weg !

Gegroet, Swa van t zwaonegat 

Ik had al een paar weken last van wat 
kortademigheid en geen lucht, als ik wat 
moest doen. Ga jij maar eens naar de dokter, 
zei die van ons. Waarom dat? Wat vanzelf 
komt, gaat ook van zelf over. Niet dus. Na 
een paar dagen zei die van ons, of je gaat zelf 
naar de dokter, of ik schop je er naartoe! Nou 
laat ik mezelf niet makkelijk intimideren, dus 
ben ik toch maar uit mezelf gegaan... Na de 
gebruikelijke wachttijd, want die afspraken 
lopen altijd uit, wilde de dokter me spreken. 
Wat er aan scheelde, vroeg hij. Ik heel mijn 
verhaal verteld van te weinig lucht en ons 
vrouw en toen moest ik mijn hemd uitdoen. 
Hij klopte eens op mijn rug en op mijn 
borst, kneep mijn arm er zowat af met een 
zwembandje en luisterde naar mijn hart met 
zo’n klein koptelefoontje. Toen stelde hij 
nog wat stomme vragen zoals: “Hoe voelt u 
zich?”. “Wat denkt u zelf dokter, dat ik hier 
kom voor een gezellige babbel? Dat doen we 
wel aan de toog!” zei ik. Afijn, ik mocht ook 
nog naar een apart kamertje waar ik mijn 
sokken uit moest doen. Gelukkig had ik mijn 
voeten gewassen! In dat kamertje kreeg ik 
een paar meter kabel op mijn lijf geplakt en 
binnen een paar tellen kwam de dokter tot 
de conclusie dat hij niks meer voor me kon 
betekenen . Verdorie, dat was schrikken! 
Maar zo bedoelde de dokter dat niet. In het 
Sint Anneke in Geldrop konden ze nog wel 
wat met me beginnen .

Toen heb ik die van ons gebeld dat ik 
voorlopig nog niet thuis kwam en ben naar 
Geldrop gereden. Dat krijg je er van als je 
mij naar de dokter stuurt! In het Sint Anneke 
aangekomen kon ik op een bed gaan liggen 
en begon bovenstaand onderzoek weer van 
voor af aan met het verschil dat ik er deze 
keer een verrijdbare televisie bij kreeg. Dan 
konden ze zien wat mijn hart deed. Jawel, 
ik had iets aan mijn hart .Dat deed het niet 
regelmatig, daardoor had ik vocht achter 
mijn longen en dus kreeg ik geen lucht 
. Simpel! Nou, dan geef maar gauw wat 
pillen, dat vocht eruit en ik naar huis naar de 
gekookte aardappels. Zo werkte dat dus niet 
! Ik heb toen die van ons maar weer gebeld 
dat ik voorlopig thuis geen aardappels kwam 
eten .

Daarna mocht ik naar de afdeling cardiologie. 
Ik zei nog tegen die verpleger: “Waar is dat 
precies, dan loop ik er wel even naar toe.” 
Maar dat ging niet door. Hij vroeg of ik wist 
wat zo’n instelling als het Anneke kost? Geen 
flauw idee! De verpleger heeft mij toen 
vriendelijk uitgelegd dat ik voor dat geld echt 
niet meer zelf hoefde te lopen. En jawel, 
met twee potige verplegers werd ik met 
bed en verrijdbare televisie naar cardiologie 
gereden. Toen ik achteraf zag wat het Anneke 
koste, wilde ik al niet meer lopen!

Afijn, na een tijdje op de afdeling cardiologie 
gelegen te hebben, ging de televisie 
eraf en kreeg ik een soort Nintendo met 
aansluitingen voor de kabels aan mijn lijf. Ik 
kon weer mijn bed uit en dat was nodig ook! 
Ik had plaspillen gekregen en, god o god, die 
werkte; verdorie! Dat paard bij ons achter in 
de wei was er niks bij! Mooi die Nintendo,zei 
ik tegen de verpleegster, dan kan ik buiten 
voor de deur even het nicotine niveau wat 
op peil brengen. Helemaal fout! Ten eerste 
werkte mijn Nintendo buiten de afdeling niet 

Beste carnavalsvierders uit Lind. Even 
een terugblik op carnaval 2008-
2009.  Samen met de raad van elf 
en adjudante Wiesje, heb ik een kei 
gave carnavalstijd beleefd. Het begon 
allemaal met het geweldige openingsbal.  

Nadat ik een optreden had gedaan, moest 
ik me snel afschminken en omkleden, 
Ook mijn haren moesten nog snel 
worden gedaan. Daarna werd ik op een 
schommel gezet en kwam ik langzaam 
naar beneden tot op het podium. 
Toen was het voor iedereen in de zaal 
duidelijk dat ik de nieuwe jeugdprinses 
was. Ik, adjudante Wiesje en de raad van 
elf mochten ook een keer mee, samen 
met prins Lars en zijn raad van elf, in 
een touringcar naar de receptie van de 
prins van de Kraayenvangers in Heeze.  

Samen met adjudante Wiesje en prins Lars 
en zijn raad van elf kwamen we vrijdag 
voor carnaval op het gemeentehuis bij 
elkaar voor de sleuteloverdracht. Ook 
alle andere prinsen en prinsessen uit onze 
gemeente waren hier aanwezig. Ik vond 
het leuk om dit mee te mogen maken. 
Met adjudante Wiesje en de raad van elf 
en al onze ouders hebben we een avond 
van het tonpraoten meegemaakt.We 
hebben veel gelachen en gesnoept. De 
carnavalszaterdag begon met het ophalen 
van prins Lars in de koets. Ik zat samen  

met hem voor in de koets, zo gingen we 
op weg naar de kerk. Tijdens de dienst 
heb ik nog een stukje voorgelezen. 
Het was leuk om te zien dat iedereen 
in de kerk verkleed was. Op zondag en 
maandag mocht ik op de prinsenwagen. 
Ik, Wiesje en de raad van elf hadden een 
liedje en dansje ingestudeerd, zodat we 
lekker konden swingen boven op de 
prinsenwagen. Op carnavalsdinsdag was 
de steppenrace. Daarmee behaalde ik de 
derde prijs en ik kreeg nog een beker ook. 
Ik moest natuurlijk ook een wedstrijdje 
doen tegen prins Lars en natuurlijk had ik 
gewonnen!
 
Samen met adjudante Wiesje en de raad 
van    elf    hebben  we   de  tour d’n  blaos 
meegelopen En toen kwam het einde van 
de carnaval, het was weer tijd voor de 
popverbranding.  Ik vond het erg jammer 
dat het weer voorbij was. Ik vond het 
geweldig om een keer jeugdprinses te zijn.  

Heel veel groetjes
Femke Bax. 

Terugblik van ex- jeugd Prinses Femke

Gerard Rasmaaier ging naar bed, toen 
zijn vrouw zei dat er licht brandde in het 
tuinschuurtje, wat ze net kon zien vanuit 
het slaapkamerraam.

Gerard liep naar de achterdeur om het 
licht in het schuurtje uit te doen,  toen hij 
zag dat een paar kerels zijn spullen aan 
het jatten waren. Snel belde hij 112 en 
zei: “Er lopen dieven in mijn achtertuin en 
die stelen mijn spullen”. De dienstdoende 
brigadier Dog vroeg: “Zijn ze ook in huis?” 
en Gerard antwoordde: “Nee, ze lopen in 
de achtertuin”. 

Toen zei brigadier Dog: “Doe de deur goed 
op slot, dan komen we als we tijd hebben 
even langs, want alle politieauto’s zijn op 
dit moment ergens anders bezig”. Gerard  

 
zei: “OK”  en hing op. Vervolgens telde  
hij tot honderd en belde weer met 112:  
“Met Gerard Rasmaaier, ik belde zojuist 
ook al dat er dieven in de tuin liepen. Nou, 
ik heb ze zojuist allemaal  neergeschoten!” 
En hij hing de telefoon weer op.

Binnen vijf minuten kwamen er drie 
politieauto’s aanscheuren en een 
ambulance. De politieagenten rekenden 
de inbrekers in, op heterdaad. De brigadier 
kwam naar Gerard en vroeg: “Ik dacht dat 
jij ze had neergeschoten?” Gerard zei: “En 
ik dacht dat jij geen auto’s ter beschikking 
had!”

Soms moet je de natuur een handje 
helpen …….

Wiskunde voor 50plussers!! 
Een professor in de wiskunde, stuurt een fax naar zijn vrouw met het volgende: ‘Geliefde 
vrouw, ik hoop uit de grond van mijn hart dat je je niet gekwetst of beledigd zult voelen, 
maar je bent nu 54 jaar oud en ik heb bepaalde behoeftes die jij me niet langer kunt geven. 
Voor de rest ben ik heel gelukkig dat jij mijn vrouw bent. Wees dus niet boos, wanneer je 
weet dat als je deze brief ontvangt, ik in het Grand Hotel ben met mijn 18-jarige assistente. 
Ik zal vóór middernacht thuis zijn’
Je man

Wanneer hij in het hotel aankomt, is er al antwoord terug van zijn vrouw met het volgende: 
‘Geliefde man, ook jij bent 54 jaar oud en wanneer jij deze fax ontvangt, zal ik in het Deluxe 
Hotel zijn met de 18-jarige zwembadjongen. En aangezien je een goede wiskundeleraar 
bent, weet je zelf ook wel dat 18 vaker in 54 kan dan 54 in 18!! 
Je hoeft niet op te blijven....’
Je vrouw.

Man en vrouw zijn beiden zestig jaar oud. Ze vieren hun zilveren bruiloft. Op het feest verscheen opeens 
uit het niets een goede fee.  De fee zei, “Jullie mogen een wens doen, je mag wensen wat je maar wilt.” 
“Dan wens ik een wereldreis want dat heb ik al altijd willen doen”, zegt het oude vrouwtje. “Geen 
probleem” zegt de fee en zwaait met haar toverstokje en het oude vrouwtje had opeens twee handen vol 
met vliegtickets. Toen vroeg de fee “Wat is uw wens meneer?”. De man denkt goed na en zegt “Ik wil een 
vrouw die dertig jaar jonger is dan ik.” De fee zwaait met haar toverstokje en de man werd negentig...



Pagina  28

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

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

(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

Prettige Karnaval

SPEULHEUVELSTRAOT 31, SUMMERE
TILLEFOON (0493) 494640
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Man en vrouw zijn in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De kinderen komen ter sprake en de vrouw vindt dat zij recht heeft op de kinderen, 
omdat zij ze gebaard heeft. De man is een andere mening toegedaan: “Edelachtbare, het is toch allemaal heel simpel? Stel, ik gooi vijf gulden in een 

sigarettenautomaat. Van wie is dan het pakje sigaretten, van mij of van de automaat?”

Meej un lekker
stukske vlis,
geej ut mi

carnaval zeker
nie mis.

Winkel tel. (0495) 593188
Bestellingen tel. (0495) 697373

Fax. (084) 8376359
www.slagerijvanmeijl.nl
info@slagerijvanmeijl.nl

 

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

GSM: 06 - 53341328
www.verhoevenschilder.nl

ERKEND
SCHILDER/
GLASZETTER



medogenloos toegepaast...!! Vat 
nauw de Tonpraoters bevorbild, ge 
zauwt zegge,  gao daor nauw us wâ 
zunigger meej eujm, zô veul goei 
tekste heure we toch al nie de lèste 
jarre, mèr nee heur.. de tonpraoters 
reejze de paan eujt..ge kaant de 
krant nie eujpeslao of ge lèèst war 
allemal, al wied vur Carnaval worre 
de tonpraoters gecontracteerd..: 
in Marrus (smiddags en    s’aoves 
!!) in  Buul, Soerik, Hèèjs, Gastel, 
Geldrup, Valkenswird..en in 
LIND..Ja. En ge zauwt zegge, die 
Tonzanikkers (’t zèn altied de 
zèllefde naome meej ‘t zèllefde 
verhaol, in de zèllefde zaol teejge 
steeds de zèllefde mensen teejge 
un steeds hôggere vergoeding....)
toch unne keer eujtgeprat zauwe 
zèn, mar nee heur...daor kumme 
ze wir de zaol binne gemarcheerd 
onder de tonen van de meziek 
en vur ut zôveulste jaor, hartelek 

verwelkomd dur ’t bestuur van de 
orgeldrèijers, de notenlèzers, de 
lolschuppers, de beleidzwalkers, 
de boerzoektvrouwers, de 
sleijmbeurze, de wegwezers, de 
erwtenzaaiers enz.enz..En wâ 
nog verbazingwekkender (mooi 
woord, vin-ik. ....):

De kaorten vliege de deur eujt...
ge moet up de wachtlijst stao...
Mèr.....ge wordt wal altied gebèld 
detter toevallig  net zôveul mense 
dur ziekte of zô, zèn eujtgevalle  
âs de platse die ge wilde hebbe....
mooi hè...Mar ja we weejte ut, ut 
is allemal onzinnige onzin en dè 
moet ôk meej carnaval, dè hadde 
we aafgesproke... dus diejen 
vreijbrief moete we ôk dankbaar 
hanteren anders doen we nie wâ 
we zègge en dan liegen we........
TISMÈRDÈGGUTWIT.... ALAAF....
Wimtrompret.

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is 
Jan Jaap, 69 jaar en elke zomer een trouwe 
bezoeker van uw prachtige dorp. Na een 
leven lang hard werken zijn mijn vrouw en 
ik sinds enkele jaren fanatieke kampeerders 
bij de boer. Nou ja, bij de boer, er staan 
doorgaans meer caravans dan koeien in de 
wei, maar goed. 

Elk verblijf in Strijp is voor ons een bezoek 
aan het paradijs, daarom willen wij via 
deze brief onze dank uitspreken voor de 
geweldige gastvrijheid die wij elk jaar weer 
bij u ondervinden. 

Om te beginnen, dank aan uw 
gemeentebestuur. Alles, maar dan ook 
werkelijk alles, heeft zij in het werk gesteld 
om het ons, toeristen, naar de zin te maken. 
Kosten nog moeite worden gespaard; 
fietsroutes en wandelpaadjes met bordjes 
en nummertjes, geweldig! 

Allemaal speciaal voor ons. Ja, wij toeristen 

boffen maar met zo’n gemeentebestuur. En 
het zal u duidelijk zijn hoe zeer wij dat 
waarderen. Soms krijgen wij wel eens het 
gevoel dat wij, toeristen, hoger geacht 
worden dan u, eigen inwoners, wat ons dan 
een onaangenaam schuldgevoel bezorgt. 

Maar meestal is dat ook weer snel voorbij 
wanneer wij, heerlijk van de rust genietend 
op een mooie warme zomerdag in het 
Leenderbos, gepasseerd worden door een 
trekker die ons in volle vaart voorbijraast 
waardoor mijn vrouw en ik elkaar een half 
uur uit het oog verliezen, maar elkaar door 
het hoesten gelukkig toch niet kwijt raken 
in het uitgestrekte Leenderbos…

Overigens moet ik bekennen dat uw 
gemeentebestuur soms ook te ver gaat in 
het verwennen van de gasten van uw dorp. 
In een dorp met zoveel karakteristieke 
persoonlijkheden verzint men geen Gijs de 
Guit.!! Een regelrechte belediging van u als 
inwoner. Er wonen zoveel  karakteristieke 

typetjes die model hadden kunnen staan 
voor uw dorp. En, ik kan het weten want ik 
spreek namelijk graag en vaak met echte 
autochtone Strijpenaren. Wel wordt het elk 
jaar moeilijker want ze worden schaars! 
Soms moet ik maar liefst tien mensen 
aanspreken voordat ik een echte 
autochtoon gevonden heb. Het wordt mede 
steeds moeilijker omdat veel allochtonen 
(‘import’ noemen jullie dat) zich graag 
willen voordoen als echte Strijpenaren. 
Tegen hen zou ik willen zeggen: doe het niet 
want het wordt niks! Blijf uzelf! En probeer 
zeker niet de taal te imiteren; u maakt zich 
compleet belachelijk!

Ik geniet in hoge mate van het contact met 
de echte Strijpenaar! En ik heb al veel van 
ze geleerd. Omdat ik uit de stad kom en 
dus zelf geen koeien in de tuin heb, wist ik 
niet veel van het leven op het platteland. 
Wij stedelingen uit de Randstad weten 
bijvoorbeeld niet meer waar de melk en het 
vlees vandaan komen. Nu weet ik dat wel, 

dankzij het kamperen bij de Strijpse boer. 
De melk komt namelijk van de koe en de 
koe heeft daarvoor vier spenen aan de 
onderzijde. 

Als je bij het melken maar een speen 
kan vinden, dan is de koe een stier en is 
het raadzaam om snel te worden. Het 
vlees in de supermarkt komt meestal van 
het varken. Het varken wordt namelijk 
speciaal gehouden voor het vlees. Met 
andere woorden, als men u varkensmelk 
wil verkopen is enige achterdocht op zijn 
plaats.

Mensen ik kan nog uren doorgaan, maar 
ik doe het niet. Ik hoop nog vele jaren 
op Strijp te mogen komen . Voor mij is 
Strijp, met zes campings op vierhonderd 
inwoners, het Zandvoort van Zuid Oost 
Brabant. Het heeft maar een nadeel: het is 
zo’n verrekte eind fietsen naar het strand.  

Hopelijk tot komende zomer.

Strijp: het Zandvoort van ZO Brabant

Het Strijps Kapelleke
Het enige dat nog ontbrak aan het idyllische Leenderstrijp, was een eigen muziek kapel. 
Nadat enkele Strijpenaren (Jan van der Kruis en Karel Hurkmans) de koppen bij elkaar 
hadden gestoken, ontstond er in 1992 een heuse kapel van muzikanten waarvan de 
meesten nog nooit een instrument hadden bespeeld. Inmiddels 18 jaar verder, bestaat 
de kapel uit 20 enthousiaste personen komend vanuit Strijp tot en met Heeze. De soort 
muziek die we spelen gaat van sinterklaasliedjes tot populaire muziek. Bent u een 
enthousiaste muzikant en hebt u zin om mee te blazen; wij repeteren op donderdagavond 
in café du Commerce, dus kom gerust eens luisteren! 

Wat hebben we met z’n allen 
genoten van het jeugdcarnaval in het 
afgelopen seizoen. Gymvereniging 
Olympia heeft al jaren ervaring 
met het Leendse carnaval. Onze 
jazzdans groepen leveren elk jaar 
de dansgarde en het showballet voor 
de tonpraoters avonden. Tijdens de 
afgelopen jeugdcarnaval konden 
ook de turnsters en kleuters met veel 
plezier hun kunnen tonen. Dit alles 
met de hulp van vele leden, ouders 
en vrijwilligers. Leende heeft kunnen 
genieten van veel show en dans in 

een tot danspaleis omgebouwde 
Meent. Dit was geweldig voor 
Leende en voor onze  vereniging.

Wij danken alle leiding, ouders en 
vrijwilligers die hieraan hebben 
bijgedragen. Wij danken CV De 
Lindse Blaos die ons deze kans 
geboden heeft.  Tot slot bedanken wij 
Prinses Femke, Adjudante Wiesje en 
heel de jeugdraad van elf.

Bestuur Gymvereniging Olympia  

Jeugdcarnaval 2008-2009
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jazzdans groepen leveren elk jaar 
de dansgarde en het showballet voor 
de tonpraoters avonden. Tijdens de 
afgelopen jeugdcarnaval konden 
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Ge vraogt oew eijge altied aaf, 
of.... wagge ân ’t doe bèènt of dè 
zinvol is..of onzin...Zô ôk meej ut 
schreejve vur den Blaospieper. 
Ik ben dan nog hillemal nie meej 
carnaval beejzig en toch zikker 
nie meej ‘t schreejve vur unne 
carnavalskrant die barstensvol 
steej meej advertensies, um nen 
hoop geld up te haole...!!.Nauw 
heb ik ter toch nog us goe uvver 
deurgedaacht.. meej als resultaot 
dè dit un grote eujtzondering is 
up de regel..want...schreejve vur 
den Blaospieper, dè is “ Carnaval” 
en Carnaval màg nie zinvol zèn , 
dè moet ôn-zinvol zèn, dus...vol-
onzin!.

Ik ben wir volup gemotiveerd 
um diejen onzinnige onzin, 
zinvol up pepier te kreejge...ja 
ge moet èrreges oew motivatie 
vandaon haole..toch  ?? Nauw 

dèr gittie dan !!’t Is mij de lèste 
tied wir us upgevalle dè diejen 
carnavals- onzin  wal dégelek 
zinvol kan zèn.....teminste âs ge ut 
bekiekt meej de oge van hun die 
alles moete betaole wâ wij meej 
Carnaval veurgeschoteld kreejge. 

Dè kòòst (heb ik geheurd) nen hoop 
geld. En nauw ben ik toch wir war 
ik eijgellek nie wil zèn , mèr toch 
ben: ’T Geej nèrreges anders mèr 
eujver âs eujver geld geld geld......
en nog us geld.... Méén stokpèrdje 
is nog altied en ik herhaol ut 
hierbeij nog ne keer: CARNAVAL 
IS ’t FIST VAN DEN ÈRREMOEI!!! 
Dus de economische crisis moet 
âs ut um Carnaval geej nog èfkes 
ânhaauwe....want dè heej un 
heilzame invloed up Carnaval. Ik 
wit nie of ut iedereen upgevalle 
is, mèr de menier um geld binne 
te kreejge wordt de lèste jarre 

TISMÈRDÈGGUTWIT
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Dorpstraat 3
Tel. (040) 2062398

Orthopedisch bedrijf

T. Ras
‘n vertrouwd adres

Nu ook Springkussens & Complete feestverzorging



Pagina  33

Sinds vele jaren wordt de optocht in 
Blaosdonk opgeluisterd door de Koninklijke 
Fanfare Kempenbloei uit Achel. (Een van 
de drie trouwe deelnemers die de muzikale 
omlijsting verzorgen)

Binnen het bestuur van deze Fanfare en 
sympathisanten van deze muzikale groep rees 
al enkele jaren de vraag: wanneer en hoe is 
deze Fanfare in Blaosdonk terechtgekomen? 
Na bezoeken aan de begeleiders en ex-
bestuursleden van CV D.L.B. konden we 
nog geen antwoord geven op deze vraag, 
alleen werd duidelijk dat ze nagenoeg in den 
beginnen van het trekken van de optochten 
in Leende aanwezig waren. Na speurwerk 
van Cor Huijerjans in de archieven bleek dat 
ze in 1965 met de optocht meetrokken.

Toen de vraag, Hoe komt De Lindse Blaos aan 
deze Fanfare. Daar was niets van bekend, en 
ook niets in de boeken terug te vinden. Wel 
wisten enkele ex Prinsen van het eerste uur 
zich te herinneren dat Mevr. van Weert , de 
moeder van ex prins Piet 2e (Piet van Weert) 
hier iets mee te maken had. 

Namelijk, haar neef woonde in Achel, waar 
ze zelf ook vandaan kwam en deze had 
connecties met, of zat zelf in het bestuur van 
de Koninklijke Fanfare Kempenbloei. 

Hier zit dus de link. C.V. D.L.B leden, 
waaronder Harrie van Asten, en een de 
eerste begeleiders van deze groep, Harrie 
Maas, zijn samen met Hr. en Mevr. van Weert 
naar Achel getrokken, om zo de al jaren 

durende band tussen de twee verenigingen 
te smeden met,  naar alle waarschijnlijkheid 
met Andre van der Steen uit Achel,  die 
een bestuursfunctie vervulde bij de fanfare 
Kempenbloei Achel

Sinds die tijd kunnen we nagenoeg ieder 
jaar genieten van de muzikale klanken 
van de fanfare, slagwerkgroep en het 
majorettekorps, dat in een later stadium is 
toegevoegd. Ondanks de jeugdige leeftijd van 
deze groep, zijn deze ook voortaan jaarlijks te 
bewonderen in de optocht door Blaosdonk. 

Dat wederzijdse belangstelling een rol speelt 
in deze band blijkt ook uit de uitnodigingen 
die naar Blaosdonk verzonden worden om 
hun concerten en activiteiten bij te wonen. 

Daar wordt graag gehoor aan gegeven, om 
ook zo onder het genot van een pintje, na 
de uitvoering, even bij te praten. We kunnen 
verzekeren dat we daar goed onthaald 
worden, en het wel eens laat kan worden 
(gezelligheid kent geen tijd)

Na de optocht 2009 heeft Winand v/d Laak 
een aandenken overhandigd, dat de 44 jarige 
band tussen deze verenigingen symboliseert.  

Na deze overhandiging en na de nodige 
pilskes genuttigd te hebben, zijn de leden van 
Koninklijke Fanfare Kempenbloei huiswaarts 
gekeerd met de belofte nog jarenlang de 
optocht te zullen opluisteren.

Muziek, een van de ingrediënten 
van de Carnavals optocht in Blaosdonk

Winand v/d Laak en Jean Pellens, Voorzitter van Koninklijke Fanfare Kempenbloei

Hoi, ik ben Davy en woon sinds 
driejarige leeftijd in Leende. Nu bijna 
twee jaar geleden ben ik samen gaan 
wonen met Marijke en dat bevalt 
goed! Na mijn studie elektrotechniek 
werk ik via Yacht bij TNO Automotive 
in Helmond, voornamelijk op het 
gebied van regeltechniek. Mijn grote 
hobby is muziek maken, wat ik het 
gehele jaar doe met ‘onze band’ Qnøt. 
Maar daarnaast doe ik ook al heel wat 
jaren met veel plezier mee aan het 
tonpraoten.

Marijke is geboren en opgegroeid 
in Valkenswaard, ze heeft 4 jaar 
orthopedagogiek gestudeerd 
in Nijmegen en werkt nu bij 
Autismebegeleiding.nl. Haar 
vrijetijdsbesteding is voornamelijk 
sporten, staf en lid bij de scouting 
en lezen. Beide zijn we fervente 
carnavalsvierders en de kans is dus 
groot dat jullie ons tegen zullen komen 
tijdens één van de evenementen!

Alaaf!

Marijke en Davy

Het was even schrikken toen P en P 
voor de deur stonden. Maar ze stelden 
ons snel gerust. Ze kwamen niet voor … 
Maar waar kwamen ze dan wel voor? Ze 
kwamen ons vragen voor de Raad van 
Elf. Hier hebben we toch nog even over 
na moeten denken. Het organiseren 
en carnavallen is ons niet vreemd. Al 
jarenlang zijn we hierin actief binnen onze 
buurtvereniging Obelisk. Meehelpen bij 
het organiseren en het opbouwen zodat 
we met een mooie groep in de beide 
optochten kunnen meelopen.  

We wonen nu zo’n veertien jaar in de 
Lindenlaan. Hier zijn onze drie kinderen 
geboren. Ze zijn ook actief met carnaval. 
Het is ze met de paplepel ingegeven. Ze 
draaiden al mee met de  optocht, voordat 
ze konden lopen. Ze gingen gewoon mee 
op de kar. Maar ook hebben ze alle drie 
al een of meerdere keren meegedaan 
tijdens de Tonpraotavonden.

Jarie en ikke (Hein) zijn blij dat we de raad 
van Elf mogen gaan versterken. De raad 
van elf van de DLB is bij ons bekend als 
een gezellige club mensen. Die voor een 
schône carnaval staan voor het hele dorp 
Lind.

Even voorstellen:
Jan(tje) Bekkers, 42 jaar en geboren en getogen 
Leendenaar. In 1993 getrouwd met Elfrie en 
samen hebben we drie kinderen; 2 zonen Koen 
van 11 en Dirk van 5 en mijn eigen prinsesje 
Janneke van 9. Ook hebben we nog 6 kippen en 
2 konijnen, zodat je een idee hebt wat er bij ons 
thuis rondloopt. Dat thuis staat sinds juni 1993 in 
de Eikenlaan, waar wij sindsdien met veel plezier 
wonen. Elfrie werkt bij de grootste bloemenzaak 
van Leende en ik werk als manager bij Philips en 
houdt me bezig met veiligheid, beveiliging en 
crisismanagement. 

In mijn vrije tijd mag ik graag met Elfrie een 
restaurant bezoeken of luisteren naar een 
optreden van een cabaretier of een (Linds) 
muziekgezelschap, wat we eigenlijk veel te 
weinig doen. Verder houd ik van mountainbiken, 
fitness, motorrijden en beleef ik veel plezier als 
bestuurslid van Motor Tour Club “D’n Blaospijp”. 
Naast mijn drukke baan, besteed ik zoveel 
mogelijk tijd aan mijn gezin en samen gaan we 
dan ook regelmatig een dag uit naar pretpark of 
dierentuin. Ook gaan we regelmatig op vakantie 
met de caravan. Daarnaast bezoeken we bijna 
iedere voetbal- en tenniswedstrijd van Koen, 
gaan we naar ieder optreden van Janneke met de 
Petruszangertjes of het turnen en het Jazzballet 
van Olympia. Dirk heeft dit jaar bij zwemschool 

Oostrik zijn kikkerdiploma gehaald. Dus nog een 
paar maanden en dan staat ook hij bij DOSL op de 
grasmat. Elfrie is overblijfmoeder op basisschool 
“de Triangel”, is vrijwilligster in de bibliotheek en 
sport regelmatig in de fitness. Dit is ongeveer wie 
we zijn, maar wat hebben wij met carnaval? 

Aangezien mijn ‘roots’ in Leende liggen, is 
het bijna logisch dat je opgroeit met een 
carnavalshart. Elk jaar met carnaval werden 
we als jeugd betrokken in de optocht bij 
de vaak schitterende carnavalswagens van 
buurtvereniging Oostrik. Aangezien ik 2 zussen en 
2 broers heb, liepen we met 5 Bekkertjes om of 
stonden we op de wagen. In latere jaren gingen 
we ook mee bouwen en leerde van de ervaren 
bouwers de kneepjes van het vak. Naar verloop 
van tijd gingen we deze ervaring gebruiken met 
onze vriendenclub en hebben daarmee diverse 
prijzen gewonnen, wat dan weer uitgebreid 
gevierd moest worden. Met vrienden waren 
we trouwe bezoekers van ieder carnavalsbal en 
hebben we tijdens de carnavaldagen de omzet 
van menig kroegeigenaar behoorlijk doen stijgen.

Nu we zelf kinderen hebben, vinden we het erg 
leuk om te zien dat ook zij carnaval een leuk 
feest vinden. Janneke is al bij de hobbyclub “het 
Prutske”om zich de eerste vaardigheden bij te 
laten brengen om een goed wagenbouwster 
te worden. Koen doet bij elke spreekbeurt op 
school of hij in de ton staat en hoopt zodoende 
voldoende ervaring op te doen om door de 

voorronden te komen van de tonpraotcommissie. 
Dirk zingt al menig carnavalslied en zit op dansles 
om de polonaise volledig onder de knie te krijgen.  
 

Elfrie heeft ook jaren de (jeugd-) optocht van 
Mierlo-Hout gesierd (soms met broer en zus). Als 
voorbereiding voor “het prinses zijn” heeft ze er 
over nagedacht om lid te worden van de schut 
(om te leren drinken), maar denkt nu, na 3 sherry 
kuren en een wekelijks bierbad, voldoende te zijn 
getraind voor carnaval 2010.

Ikzelf ben nu een jaar lid van de Raad van Elf en 
besmet geraakt met het enthousiasme van de 
collega’s van de Raad van Elf, het bestuur, de 
dames en de vele vrijwilligers die onze vereniging 
ondersteunen. Dit heeft me nog trotser gemaakt 
op Leende, dan ik al was. 

Op 9 november kwamen adjudant Piet(je) en 
Piet, onze vorst, ons vragen om het nieuwe 
prinsenpaar voor 2010 te zijn. Ik heb de 
thermostaat nog wat hoger gezet, maar het hielp 
niet om de Vorst uit huis te krijgen. 

Als prinsenpaar van Blaosdonk willen we er 
samen met jeugdprins Maikel en jeugdprinses Evi 
en hun Raad van 11 een fantastisch carnavalsjaar 
van maken. We hopen dat plezier en veel lol ook 
dit jaar weer de boventoon zullen voeren.

Ons motto: “Al wâ aauwer of nog kind, vier 
samme en eensgezind meej ôs carnaval in Lind.”

Alaaf

Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie
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Ik sprak laatst de buurman en die zei: “Moet je eens luisteren Piet m’n vrouw moet worden 
opgenomen worden in het ziekenhuis!!!” Waarop ik antwoordde: “Goh, er is toch niets ergs 
aan de hand, hoop ik?” Waarop hij zei: “Het valt wel mee, ze moet alleen het gat in d’r hand 

aan laten passen voor de euro.

St. Jacob & St. Annastraat 3, Leende 

Vanaf half december tot aan de Carnaval, iedere week:

Radio Blaosdonk
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 van Lieshout en Peter van der Sande.

Vur alle blaozers en blaozerinnekes, 
hebbe wij wir volup 

carnavals kleding en prularia.
Tel. 2061456
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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
 Nelly van Asten
2007 Huub van Weert
2008 Peter van Dijk
 Marga van Dijk
2009 Peer van Lieshout

Orde van het Gemene Leve

Wij, Prins Lars dun Urste Prins van Blaos donk 
in 2009 en het bestuur van Carnavalsvereniging 
“De Lindse Blaos”hebben gemeend de specia le 

“Orde van Verdiensten” 
      uit te moeten reiken aan een dorps genoot.
 
 Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

-  Jarenlang actief is voor de senioren van Blaosdonk;
-  Jarenlang zich achter de schermen, als raadslid én als   
 wethouder in heeft gezet voor de Lindse politiek;
- Jarenlang warme maaltijden bezorgt aan de ouderen; 
- Jarenlang het voorzitterschap heeft bekleed van de    
 Ondernemers-vereniging;
- Jarenlang actief muzikant is bij muziekgroep Sambuca.

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

Piet Kuppens
 

Blaosdonk, 21 februari 2009
Prins Lars dun Urste, Vorst Piet van Mierlo

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
2009 Piet Kuppens 

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

“Orde van het Gemene Leve” 
uit te moeten reiken aan een dorps genoot.
 
 Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief wagenbouwer is geweest;
- Jarenlang lid is geweest van de Raad van Elf;
- Als inspiciënt jaren actief is geweest tijdens de tonpraoters- 
 aovonden;
- Het Lindse dialect als geen ander meester is;
- Zitting heeft gehad in nagenoeg alle commissies;
- Binnen het bestuur de functie van Leider van de Raad van Elf  
 heeft bekleed;
- Jarenlang optreedt als suisse tijdens de carnavalsmis;
- Prins Carnaval is geweest in het seizoen 1998-1999.

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

Peer van Lieshout

Blaosdonk, 21 februari 2009
Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Heeze-Leende
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Een agent loopt langs de gracht. Opeens ziet hij een man in de gracht spartelen die roept: “Help, help, ik verdrink.”
Zegt de agent: “Da’s maar goed ook: anders kreeg je een prent, want je mag hier niet zwemmen!”

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

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

            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.
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De carnavalsdinsdag is sinds het begin van 
de carnaval al regelmatig onderhevig aan 
veranderingen. Vroeger werden er allerlei 
vehikels door de deelnemers gebouwd waarop 
ze van kroeg tot kroeg door ons dorp reden.
Later werd het de kroegentocht der 
kroegentochten, waarbij groepen met zelf 
verzonnen thema´s mee liepen. 

Toch vond de commissie Tour d´n Blaos 
naar aanleiding van menig discussie 
tijdens de jaarvergadering over de tour,  

het tijd voor verdere vernieuwing en zo 
ontstond de nieuwe versie `Dweile onder  
de Torre`. De deelnemers worden ingedeeld  
in 4 groepen met ieder een eigen kleur die 
gezamenlijk, onder begeleiding van een of 
meerdere blaaskapellen, een eigen route 
aflegden langs de deelnemende kroegen van 
Blaosdonk. 

Bij iedere kroeg was er naast het oude 
vertrouwde spel een optreden van een 
live artiest. Zo was er bij Roothans een 

bandparodist, bij Tony´s een zanger zonder 
band, bij De Scheuter werden de deelnemers 
verrast door Amsterdamse humor en bij de 
Kwieb begeleidde de zanger met een meer 
Brabants repertoire zichzelf op de piano. 
De commissie probeerde hiermee voor elk 
wat wils te organiseren. Tijdens de tocht van 
kroeg naar kroeg ontmoetten diverse groepen 
elkaar, waarbij de blaaskapellen de gezelligheid 
opvoerden door gezamenlijk een nummer te 
blazen. Aan het einde van de tocht kwamen 
alle groepen vrijwel tegelijkertijd aan op het 
Dorpsplein voor de Grote Finale. Alle kapellen 
zochten elkaar op het podium op, om met 
z´n allen een mooi stuk muziek te verzorgen. 

Aangezien de in de optocht al deelnemende 
pipowagen mede voor promotie heeft gezorgd 
klonk al snel het alom bekende `pipo de clown 
en mamalou`. Gewoonte getrouw trokken 
de deelnemers daarna naar Blaospaleis de 
Meent voor de gezellige en druk bezochte 
prijsuitreiking. 

Ook in 2010 zullen we er met z´n allen weer 
een mooi ‘Dweile onder d´n Torre’ van gaan 
maken, op de oude vertrouwde tour d´n Blaos 
carnavalsdinsdag.

Tot dan,
Commissie Tour d´n Blaos 

Tour d´n Blaos in een nieuw jasje
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De lagere school waar ik vroeger mijn 
eerste geleerdheid opdeed, vierde haar 100 
-jaar bestaan. Zoals meestal gebruikelijk 
is, werd er een reünie gehouden.Bij zo’n 
gelegenheid ben je vooral benieuwd welke 
oud-klasgenoten je nog zult ontmoeten en of 
je ze nog wel herkend na ruim 50 jaar.Van de 
eerste leerjaren waren geen oud leerlingen 
meer aanwezig en ook geen meesters! 
Degene die er wel waren, werden voorzien 
van hun naam, zodat je niet hoefde te vragen 
van “Wie ben de gij ook alweer”.

De verhalen over vroeger komen dan los. Zo 
was daar Frits, die altijd gepest werd en zoals 
later bleek, wraak nam, door in de laarzen 
te pissen die onder de kapstok stonden. 
En Bennie, die bijna altijd het eerste uit de 
school was, omdat hij veel van de schooltijd 
wegens straf op de gang stond. Hij had dan 
voorsprong op de rest, als de bel ging.

In mijne tijd zat er ook Gerritje op school. 
Gerritje snot, noemden ze hem. Hij had 
praktisch altijd een snotneus en had de 
gewoonte met de mouw van zijn trui 
langs zijn neus te gaan.Ge kunt uw eigen 
wel voorstellen, wat voor een glibberig 
geheel dat op het einde van de week 
was, want iedere dag zuivere kleren zat 
er toen nog niet aan. Hij kon de meester  
ook flink pesten. Dat gebeurde eens in de  

Nederlandse taalles: Wie spreekwoorden of 
gezegden kende, was de vraag. Gerrit hield 
zich op de achtergrond totdat de meester 
vroeg: “Gerrit, jij kent toch ook wel een 
spreekwoord?”  “Jawel mister.” antwoordde  
hij.“Eén kan meer vragen, dan tien wijzen 
beantwoorden kunnen.”De meester wist 
niet goed wat hij hiervan moest  denken 
en zei: “Nog maar een Gerrit.” “Wie de 
schoen past trekt hem aan.” vervolgde hij. 
De meester werd kwaad en zei: “Nu gauw 
een ander, anders ga je op de knieën voor 
het bord.” Veel geschreeuw, maar weinig 
wol” ging Gerrit verder. Toen was de maat 
vol en moest Gerrit op de knieën voor het 
bord.Het schoolhoofd, bijgenaamd Peerke 
schuim, werd erbij gehaald. Die liep met 
een tik. Zijn linkerbeen was korter dan zijn 
rechter, of andersom. “Een perd en een hond 
hinken om een stront” mompelde Gerrit. Het 
schoolhoofd was aanvankelijk nog vriendelijk, 
totdat Gerrit het volgende spreekwoord 
uit zijn mouw schudde. “Een ongeluk komt 
zelden alleen” zei hij. Toen was het genoeg 
geweest.

De meester haalde uit, terwijl Gerrit nog 
riep: “Bezint eer ge begint.” Hij kreeg een 
ouderwets pak slaag en terwijl hij zijn hoofd 
afschermde met zijn handen, schreeuwde 
hij nog: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 
doe dat ook een ander niet.” Gerrit werd  

voor drie dagen naar huis gestuurd. Bij de 
deur draaide hij zich nog even om en zei 
voldaan: “Oost west, thuis best.” Gerrit 
heeft het toch nog tot en met de achtste 
klas volgehouden op school. Bij de reünie 
was ook nog gepensioneerd onderwijzend 
personeel aanwezig. Zo ook een oude non 
die een oud leerling herkende en haar 
vroeg wat zij zoal tegenwoordig omhanden 
had. Ze antwoordde: “Ik ben tegenwoordig 
prostituee.” De non verkleurde en zei: “Zeg 
dat nog eens.” “Ik ben prostituee” herhaalde 
ze. Er verscheen een gelukzalige glimlach op 
het gezicht van het zusterke: “Hé Hé, gelukkig 
maar, ik dacht dat je zei dat je protestante 
geworden was.”

Een andere oud leerlinge vertelde het 
nonneke dat ze lesbisch was geworden, 
waarop Het nonneke bezorgd informeerde of 
dat een zwaar beroep was…De school is toch 
iets aparts. Als ge daar zit, dan wilde er vanaf 
en als ge eraf bent dan was het toch een 
mooie tijd.

Mooi is ook nog altijd, de muziek uit de jaren 
zestig. Zo zijn Joke en ik vorig jaar november 
naar Ahoy geweest. We werden verrast met 
twee toegangskaarten voor het concert van 
Cliff Richard and The Shadows. Vanwege het 
oppassen op de kleinkinderen. Ik denk dat er 
velen op dezelfde wijze verrast waren, want 
het waren zo te zien veel opa’s en oma’s ook 
uit Lind. Het winkelcentrum nabij Ahoy kleurt 
normaal zwart, nu had grijs de overhand. Wij 
waren een beetje bang dat deze artiesten 
hun beste tijd gehad hadden, ze zijn tenslotte  

al achter in de zeventig en Cliff wordt dit jaar, 
op 14 okt. 2010, ook al zeventig. Maar niks  
was minder waar. Hun optreden was nog van 
ongekend hoog niveau. Deze mensen werken 
zelfs na hun 67ste nog door, maar daar staat 
financieel wel iets meer tegenover dan bij 
een gewone werknemer. Vroeger zeiden 
ze altijd het volgende: “Als ge arm geboren 
wordt, dan kun je daar niks aan doen, maar 
als ge arm trouwt is dat je eigen schuld”. 
Als ge heel veel van elkaar houdt dan kunde 
gerust arm trouwen. Dat bewijzen twee 
verliefde ouw mensen, als ze ‘s avonds in bed 
liggen:

Op het nachtkastje staan twee bakjes met 
tanden. Vol liefde kijkt Driekske zijn Doortje 
aan en streelt haar rimpelige handen. Hij 
zegt: “Al meer dan vijftig jaar zijn wij gelukkig, 
meid. Geloof me als ik zeg, ik wil je voor 
geen miljoen kwijt.” “Dat weet ik jongen” 
zegt Doortje “Ook jij bent niet te koop. Ook 
niet voor één miljoen en dat is toch een 
hele hoop.” Ze liggen daar samen, op de 
avond van hun leven. Twee mensen die 
elkaar zoveel hebben gegeven. Ze zeggen 
welterusten hoor, Driekske geeft Doortje 
een zoen en fluistert: “Is de deur wel op slot, 
want hier ligt toch voor twee miljoen”’ Die 
twee lagen daar, slapend rijk.

Ik hoop jullie weer met de carnaval te zien. 
Zoniet dan toch in het eerste weekend van 
juni op de Hoogeindseweg bij het kleurrijke 
Gildefeest van Streep.

Groetjes NILLIS

De lagere school waar ik vroeger mijn Nederlandse taalles: Wie spreekwoorden of 

Jeugdsentiment.

Liefde betekent de diepe genegenheid 
voor, welgezindheid tot of toewijding voor 
een ander; soms ook voor een dier, zaak of 
voorwerp.

Weet je, liefde kan op velerlei manieren 
gebruikt worden. Enkele voorbeelden? Nou, 
verliefd zijn, dat wil zeggen dat je vlinders in 
je buik hebt, niet kunt eten en overal kriebels 
hebt, toch? Of wat dacht je van; verliefd 
geweest zijn? Dat je met een gevoel als een 
oorwurm loopt te zoeken naar iets of iemand 
waarop je je frustratie kunt botvieren. Nee 
wacht, wat te denken van een aanhef in een 
brief als: Lieve Jos (kan ook Piet zijn of zo, 
mocht je anders dan Jos heten), je krijgt dan 
een warm gevoel tot je een regel of 6 verder 
bent en je de mantel krijgt uitgeveegd.

Iets waarbij liefde ook een rol speelt 
is het gezegde: de liefde van een  
man gaat door de maag. Hmmmm, 
ja dat zal. Nou, heb ik liever frites, 
afhaalchinees of een Big Mac (en   
dat dagelijks) dan ik het bed zou moeten  
delen met Twiggy of Gerda Verburg, om 
maar wat te noemen. Liefde is ook zo  
gemakkelijk te ge- of misbruiken, zoals 
het volgende gedichtje (heb ik ergens  
gebietst en hier en daar wat aangepast) laat 
zien: 
Liefde op jouw gezicht, 
zorgt dat ik me licht voel, 

 

Zorgt dat ik me ontspannen voel, zorgt 
dat ik net een wolkje lijk dat zweeft in het 
morgenlicht. 
Liefde op jouw gezicht, 
zorgt dat ik me vrolijk voel, 
zorgt dat ik me blij voel, 
zorgt dat ik dit versje dicht. 
Liefde op jouw gezicht, 
zorgt dat ik me gelukkig voel, 
zorgt dat ik lach, en zorgde dat ik begon met 
dit gedicht…………

Krijg je toch een partij tandpijn van, wanneer 
je zoiets aan het schrijven bent én je helemaal 
niet verliefd bent. Ho stop, ik ben wel gelukkig 
getrouwd (al bijna 138 jaar) hoor en heb een 
wereldmeid aan mijn zijde, maar zoiets schrijft 
een échte vent toch niet? Nee, die laat het 
zien! 
“Hier schat, bloemen. Schuin afsnijden en 
halfvol water”. Kijk, dan is het meteen duidelijk. 
Weet je, mijn opa zaliger wist het vroeger 
al heel poëtisch uit te leggen, van hoe dat 
eigenlijk zat met liefde en dat gedoe. Wanneer 
Harrie (die nou net niet de knapste thuis was) 
van Gijsoom een bietje begon te vrijen met 
Bertha (die achteraan had gestaan) van d’n 
bakker, zei ons opa: “Liefde, liefde? Nee, liefde 
is niet blind. Liefde verrekt het om te kijken…..”

Gegroet en doe er je voordeel mee. 
Was getekend: Cupodi 

Liefde betekent de diepe genegenheid Zorgt dat ik me ontspannen voel, zorgt 

Liefde
Zorgt dat ik me ontspannen voel, zorgt 
dat ik net een wolkje lijk dat zweeft in het 

Liefde op jouw gezicht, 
zorgt dat ik me vrolijk voel,
zorgt dat ik me blij voel, 
zorgt dat ik dit versje dicht.
Liefde op jouw gezicht, 
zorgt dat ik me gelukkig voel,
zorgt dat ik lach, en zorgde dat ik begon met 

Zorgt dat ik me ontspannen voel, zorgt 

Op zondag 17 januari 2010 zal zijne 
Dorstlustige Hoogheid 

Prins Jan dun Vierde en 
Prinses Elfrie

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.

Commissies 
2009-2010

Versiering  Inge van Mierlo
Kaartverkoop  Peter van Dijk
Krant   Pieter Maas
Openingsbal  Maurice vd Sande
Prinsenbal  Robert Verbeek
Jeugd   Piet Looijmans
Techniek   Quint Schellekens
Optocht   Ger Geurts
Heilige Mis  Pieter Maas
Tour d’n Blaos  Robert Verbeek
Tonpraot   Peter Liebregts
Receptie   Ad Kees
Opening   Piet van Mierlo
Radio Blaosdonk  Ronald Tax 
Podium   Ad Kees
Prinsenwagen  Ad Kees
Fotograaf   Ronald Tax
Folders   Johan Bax
Website   Ronald Tax
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Te gek!!!
Nu super sexy bruin
voor een dolle prijs

4 x €7,- = €23,=
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TEL. (040) 2062955

machineverhuurbedrijf

Leende

040 - 206 16 01

W. Verhoeven



Dé fotograaf van Boschhoven, onze 
hoffotograaf, medeoprichter en eerste vorst 
van onze carnavalsvereniging. Met deze 
functies herinneren wij Cor Sweegers die ons 
op 25 september 2009 is ontvallen. 82 jaar 
jong.

Oog voor detail, positief kritisch, komisch, 
nieuwsgierig, dienstbaar en een tikkeltje 
eigenwijs; karaktereigenschappen die 
hem tot een kundig en succesvol fotograaf 
maakten. Als carnavalsvereniging konden 
wij daarmee ons voordeel doen en plukken 
wij daar ook nog steeds de vruchten van. 
Veel markante gebouwen, personen en 
feestelijkheden in Blaosdonk legde Cor 
vast op de gevoelige plaat, waaronder de 
carnavalsviering in Blaosdonk. Tientallen 
Prinsen, Prinsessen en Leden van de Raad 
van Elf van onze carnavalsvereniging 
betraden op de meest gekke tijdstippen 
zijn fotostudio. En ook Cor leverde er, 

samen met zijn vrouw Anny, een belangrijke 
bijdrage aan dat één van de best bewaarde 
geheimen van Blaosdonk, ook echt voor 
iedereen een geheim bleef. Ook voor die 
mensen die toevallig op de avond dat dé 
foto gemaakt ging worden om tien uur 
nog dringend voor een fotorolletje aan de 
bel stonden. En dit alles in een tijdperk, 
waar de computer haar intrede nog niet 
had gedaan en het op perfectie, een juiste 
timing en echt vakmanschap aankwam. Als 
medeoprichter, vorst en hoffotograaf heeft 
Cor een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
carnavalsbeleving in Blaosdonk. Een Blaozer 
is van ons heengegaan. Deze Blaozer leeft 
voort in onze herinnering via de vele foto’s. 
Niet de foto’s waar hij zelf op prijkt, maar de 
foto’s van zijn hand, de foto’s uit zijn lens. 
Moge Cor rusten in vrede.

Bestuur en Raad van Elf van 
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos 
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In Eindhoven hebben ze hem al: de Stadsdichter.
Een dichter die de wellen en de weeën van 
Eindhoven vervat in een sonnet of andere 
rijmdiscipline. Wij vinden dat Lind daarmee niet 
kan achterblijven. Voordat ze in Heeze op het 
onzalige idee komen om een Heerlijkheidsdichter 
te benoemen, moeten wij in Lind minstens een 
Dorpsdichter hebben. Daarom hebben wij in alle 
stilte een aantal Leendenaren aangeschreven 
om deel te nemen aan een competitie, om 
een geschikt persoon te vinden die deze titel 
waardig is. Ons blad heeft nu de primeur: met 
vier gedichten van Lindse bodem zal het de 
maker van het mooiste gedicht tot Dorpsdichter 
bombarderen.

De heer A. de B. is het niet eens met de 
“plasticzakkenregeling”; de gemeentelijke 
regeling omtrent de verstrekking van de plastic 
zakken om afvalplastic aan te bieden:

De wethouder die gaat over de plastic zakken,
zet vooral de Strijpse mens te kakken
Hij moet zunne zak 7 kilometer ver gaan haolen
en mag er dan ook nog flink voor betaole!

Mevrouw B. van C. is belanghebbende bij het 
Centrumplan; de sloop en eventuele herbouw 
van het hart van Lind:

Waarom toch gesloopt “de trots van Netten”
Om er een nieuw gebouwtje neer te zetten?
Ze vernietigen zoveel kapitaal.
Ach, waarvoor dient het allemaal?
Een nieuwe Meent, al na dertig jaren
o, o, wat kunnen wij samen sparen.
Want wie betaalt het .. het is niet raar:
Dat is gewoon de Leendenaar!!

Ons gemeentebestuur, vooral het Heezer 
gedeelte, wil onze gemeente opstuwen in de 
vaart der volkeren. 

Ze heeft “Gijs de Guit” bedacht, een mascotte die 
Heeze-Leende op de kaart moet zetten. De Lindse 
‘die-hard’ D. de E. ergert zich als volgt:

Guiten Gijs en Guiten Kliek
Guitenbrood en Guitenmik
Guitenbier en Guitenkaas
Guiten taai en –speculaas
Guitgezever, Guitgezwam
Wie weet waar ’t idee van kwam?
Wie zou toch de bedenker wezen?
Allicht .. dat was er een uit Heeze!!

Een ietwat nostalgische en teleurgestelde 
dorpsgenote ( F. G. ) betreurt de gestage 
teloorgang van het ABL, het Algemeen Beschaafd 
Linds. Zij is een voorstander van poëzie, het liefst 
van Lindse poëzie. Zij treurt als volgt:

Âs ge in ut Linds wilt rijmen
Dan vaalt dè nonde ju nie meej
Wâ rijmt ur nou up ‘spikkelâssie’?
Of ‘aauwe kèès’ en ‘slappen thèèj’ 
Up ‘zoere romme’ of up ‘kumme’
Up ‘slorrezaod’ of ‘neejgeneujger’
Up ’psjonkele’ of ‘vuule neuzik’
Up ‘griesele’ of up ‘gespol’
Nee, um goe in ’t Linds te rijmen
Nee, dè  haauwde nie laang vol!!

Onze jury buigt zich over de inzendingen en zal 
binnenkort via de locale media haar oordeel 
bekend maken.

In Eindhoven hebben ze hem al: de Stadsdichter. Ons gemeentebestuur, vooral het Heezer 

Wie wordt onze Dorpsdichter?
Carnaval en muziek zijn als twee handen op 
één buik. Stel je carnaval maar eens voor 
zonder muziek. Als de prins dan op receptie 
gaat in Schoot: Zie daar Jan de Waal voorop 
met stille trom. Daarachter Janus Snoeijen 
die alles uit zijn blote kop moet playbacken 
en daarachter nog  wat oudgedienden die er 
misschien nog minder moeite voor hoeven 
doen om te laten zien dat ze niet spelen, 
maar voor de rest is ’t dan doodstil.

Nee, carnaval zonder muziek is ondenkbaar, 
daar zijn we het wel over eens, maar 
over de invulling van die muziek, daar zijn 
de meningen de laatste jaren wel over 
veranderd. Of zijn er nog mensen die 
bijvoorbeeld nog nooit in Gastel de receptie 
bezocht hebben? Wij carnavalsvierders 
/ muzikanten weten allemaal wat er 
gebeurd als men met live muziek ergens 
binnen (tracht) te komen. Eerst moet het 
gezelschap aangekondigd worden zodat de 
overgewatteerde luidsprekers 
niet te lang werkeloos 
hoeven toe te kijken 
en dan moet er 
rap ingezet worden,
anders is je 
beurt alweer 
voorbij. ’t Is 
natuurlijk wel 
prettiger voor 
Prins en R.v.E., om 
op een receptie 
niet met een paar 
man binnen te hoeven komen. Hoewel, 
Prins+bestuur+R.v.E.+dames, is toch ook 
gauw zo’n 30 man en de ingehuurde 
huiskapel van de recipiërende C.V. speelt 
zo’n grote groep met gemak naar binnen; 
Lind dè is de sgonste plats, kunnen ze overal 
zo spelen.

Maar waar dit verhaal nou om draait is 
natuurlijk niet, dat er geen muzikanten meer 
zijn die  mee gaan met Prins en R.v.E., maar 
dat die muzikanten er geen mieter meer aan 
vinden. Ze gaan ieder jaar maar weer mee 
omdat kapelleden mekaar niet in de steek 
laten, maar dit is natuurlijk geen basis voor 
de toekomst om ’s gezellig een lekker stuk 
muziek te gaan maken. En als de meeste 
huidige kapelleden nou de muzikale body 
hadden van onze vroegere hofkapel, dan was 
’t nog een ander verhaal, maar helaas, die 
getalenteerde muzikanten  blijven volgens 
mij keurig afgeschermd van het wat ruigere 
blaoswerk. Of zou er toch nog ergens een 
stelletje van die oermuzikanten rondlopen 
die, diep in hun hart, o zo graag een muzikale 

knokploeg zouden willen formeren om ‘m 
met Carnaval en op bijhorende recepties 
eens flink van katoen te geven? Ik denk dat 
een mix van  leeftijd hierbij geen bezwaar 
hoeft te zijn. 

We hebben in Lind de laatste 3 decennia 
nogal wat muziekkapellen opgericht 
waarvan er enkele in de loop der jaren 
ook alweer ’t loodje hebben gelegd. De 
vergrijzing van de leden en de interesses 
van de jeugd in “modernere“ culturele 
uitspattingen zijn hier  o n g e t w i j f e l d 
debet aan. Maar ik denk dat er iets moet 
gebeuren, anders moeten Prins en gevolg 
er in de nabije toekomst zeker zonder live 
muziek op uit, want ook de nog bestaande 
kapellen  kunnen heden ten dage maar met 
moeite het muzikale hoofd boven water 
houden. Er worden bij optredens al  vaak, 
heel professioneel, vreemde krachten 
ingehuurd en als diverse muzikanten geen 
   lid zouden zijn van 2 of 
   meer kapellen dan zou het 
  er qua bezetting 
            droevig uitzien en klinken bij de 
         meeste muziekgezelschappen.  
          Dit geeft stof tot 
    nadenken voor 
    de toekomst.  
     Misschien is het  
             samengaan van 
    kapellen een optie? 
    Of is dat maar 
       een tijdelijke oplossing? 
    Hoe dan ook, 
continuïteit is zeker ook in het belang van 
onze roemruchte Carnavalsvereniging.

Maar natuurlijk niet alleen voor hen. 
De gehele Lindse gemeenschap kan 
regelmatig op diverse locaties van onze 
super amateuristische muziek genieten. 
Maar ook voor onze amateur muzikanten 
zelf: die willen toch ook graag hun hobby 
aanhouden, want om nu al allemaal bij 
een seniorenorkest aan te schuiven….is 
misschien niet eens nodig. Want als er geen 
jongere leden bij komen, wordt ’t vanzelf 
een seniorenkapel…..  

De oudste Lindse kapel heeft de toon 
inmiddels al gezet, de Benjamin van die club 
is net de 6 kruisjes gepasseerd…. Wie denkt 
de oplossing te hebben voor de teloorgang/
versnippering van de kapellen mag het 
zeggen. Dus, anders gezegd, wa gaan we 
blaozen?

Rommie Tas

Carnaval en muziek zijn als twee handen op knokploeg zouden willen formeren om ‘m 

Blaozen of verzuipen

overgewatteerde luidsprekers 
niet te lang werkeloos 
hoeven toe te kijken 

rap ingezet worden,

Prins en R.v.E., om 

niet met een paar 
man binnen te hoeven komen. Hoewel, 

   lid zouden zijn van 2 of
   meer kapellen dan zou het
  er qua bezetting

           droevig uitzien en klinken bij de
        meeste muziekgezelschappen. 

          Dit geeft stof tot
    nadenken voor
    de toekomst. 
     Misschien is het 
             samengaan van
    kapellen een optie?
    Of is dat maar
       een tijdelijke oplossing?

Hoe dan ook, 

Hier zijn we dan weer, de dames van de heren RV11. Dit jaar zijn er twee nieuwe 
dames onze club komen versterken Marijke en Jarie, die wij bij deze nogmaals 
hartelijk welkom heten. 

Helaas hebben wij afscheid genomen van Gera en Wendy die wij nog een keer willen 
bedanken voor hun inzet en gezelligheid. Naast onze activiteiten en helpende handen 
bij de RV11 is ons jaarlijks traditionele uitstapje tijdens “Lind Kermis” natuurlijk 
voortgezet. Nadat we onszelf getrakteerd hadden op een uitgebreide lunch, met veel 
gekwebbel en waarbij verschillende dames genomineerd hadden kunnen worden 
als tonproaters, hebben we een fietsspeurtocht door het schitterende heide- en 
bosgebied rondom Lind gemaakt. In de bus helemaal tot rust en tot elkaar gekomen 
was de volgende bestemming “Het Lasergame”. 

Een zeer spectaculair spel, waarin onze conditie op de proef is gesteld en een 
overwinning werd gevierd. Hierna stond ons een welverdiend aperitief te wachten. 
In een naast ons gelegen grote stad hebben we een culinaire stadswandeling 
gemaakt en de hotspots van de stad bekeken. Al met al was het weer een geslaagde 
dag. In het dagelijkse leven zitten wij dames natuurlijk niet stil en zijn wij in de weer 
met kunst, vervoer, sales, verkoop, horeca, flora en fauna, medicijnen en welzijn. De 
vergaderingen zijn gestart, waardoor ons enthousiasme weer flink is aangewakkerd,  
laat de carnaval maar weer beginnen. 

Namens de Dames, geniet van het komende Carnaval in Blaosdonk.

Hier zijn we dan weer, de dames van de heren RV11. Dit jaar zijn er twee nieuwe 

Dames RV11
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Ja, zo sta je bij de sigarettenboer en koop je 
een staatslot. Eigenlijk durf je je niet meer 
te vertonen bij zo’n man, want roken is 
tegenwoordig uit den boze. Maar goed, al 
wekenlang gaat het over de megajackpot van 
27 miljoen euri’s. Wie wil dat nu niet hebben? 
Iedereen wil toch graag naar het bureau 
van zijn chef en daar een grote “hoop” neer 
leggen en vervolgens met een strak gezicht 
aan de chef de vraag stellen: ”Zo en raad eens 
wie de mega jackpot gewonnen heeft?“. 

Vervolgens ontslag nemen (of krijgen…), 
dagelijks bellen naar het bedrijf, vragen naar 
“jezelf” en genieten van het antwoord: “Nee, 
die werkt hier niet meer!”. Ja en dan zit je 
thuis met al je miljoenen. Goed wegzetten 
is dan belangrijk. Vooral niet op één paard 
wedden, is het advies wat je krijgt. Dat laatste 
had ik goed in mijn oren geknoopt. Zorg voor 
spreiding. Niet alleen sparen, zet ook een 
deel weg in aandelen, werd mij geadviseerd. 
Dus maar eens rondgekeken. Ik ben een 
selfmade man (of eigenwijs?); dus vooral 
geen professioneel advies inwinnen, want dat 
kost tenslotte een vermogen! 

De internetsite van Easylife sprak mij wel 
aan. Een schitterend strand, zonnetje en 
een relaxstoel met een vriendelijke dame. 
Dat leek me wel wat.  Ook het optrekje van 
de directeur in Heeze sprak mij wel aan; 
rustig gelegen tegen de bosrand, een beetje 
groen om het huis en een garage voor de 
bedrijfsauto’s. Ja en in het gesprek werd 
me wel duidelijk dat hij van mijn aandeel 
iets leuks kon maken! Maar, ik zei natuurlijk 
niet meteen ja. Eerst eens verder kijken. 
Toen kwam ik uit bij een bank in IJsland. 
De naam sprak me wel aan “ICESAVE”. Een 
aantrekkelijke rente konden zij mij bieden. 
Dat leek me wel wat. Maar ja, niet gewend 
om met zoveel geld om te gaan, dus toch nog 
wat verder gekeken. Je wilt tenslotte voor een 
dubbeltje op de eerste rij zitten. Zo kwam ik 
uit bij de Dirk Scheringa Bank. Ook een lokale 
bank, die een behoorlijke rente wilde betalen. 
En ook meneer Dirk had een aardig optrekje. 

Na een avondje brainstormen was ik eruit. 
Het gehele bedrag deelde ik in drieën. Een 
derde heb ik uitgezet bij Easylife, een derde 
heb ik overgeboekt naar Icesave en een derde 
heb ik overgeboekt naar de DSB bank. “Save-
er” kon volgens mij niet. Ik was inmiddels al 
begonnen met het verzamelen van folders 
van subtropische zwem- en relaxparadijzen. 
Ik stond als het ware al met een been in het 
vliegtuig, toen de schrik mij om de keel vloog 
op het moment dat ik de krant las: “Directeur 
Easylife opgepakt – Curator legt beslag op 

 vermogen”! Nonde…….   daar gaat een deel 
van mijn vermogen. 

Maar ja in de financiële wereld zit het 
soms tegen maar heel vaak mee. Dus niet 
getreurd, ik had tenslotte nog tweederde 
van mijn vermogen over. Dus ik maar weer 
aan de slag met folders en wederom stond 
ik met één been in het vliegtuig. Kólere….  
de IJslandse bank bleek toch niet zo save te 
zijn als ze verteld hadden. Voor de kleine 
spaarders werd een regeling getroffen, maar 
voor mij (en vele anderen) was er weinig 
hoop. Foetsie, weer een derde van mijn 
vermogen. Inmiddels was ik dus al tweederde 
kwijt, maar ik had nog één derde op de 
bank van meneer Dirk staan. Zolang hij zijn 
woekerpolissen verkocht, kon ik genieten 
van mijn spaarcenten. Ik had mijn geplande 
verblijf op de Caraïben wel al ingekort van 
12 maanden naar 11 maanden. Dat vond ik 
niet zo erg. Ik wilde met carnaval toch graag 
in Blaosdonk zijn. En zo stond ik weer op 
Schiphol met het vliegticket in mijn hand, 
toen het nieuws wereldkundig werd gemaakt: 
“DSB Bank failliet”. Ik mag wel zeggen dat ik 
even met stomheid geslagen was. Ik dacht 
aan een grapje, maar het bleek toch allemaal 
waar te zijn. Dus wederom geen vliegreisje, 
maar linéa recta naar huis en bellen met 
curatoren etc. Maar helaas er zat voor mij 
maar weinig (zeg maar niks meer) in het vat. 
Dat was wel bijzonder triest (vond ikzelf). 

Had ik in het begin maar gewoon geluisterd 
naar de wijze raad van mijn zwager, 
liefhebber van het gerstenat afkomstig 
uit Lieshout! Want hij vertelde mij:  
“Koop voor 1000 euro volle kratten bier. Drink 
ze alleen of met anderen op. Gezelligheid 
ten top. Elke dag in je luie stoel TV kijken, 
met een pilsje in je rechterhand. En als 
al het bier op is, houd je nog 390,- euro 
aan statiegeld over.”En eerlijk is eerlijk, 
daar kan geen enkele belegging tegenop.  
 
Investeer in je toekomst.................Beleg in 
statiegeld.

Holadijee,…………proost !!!!

We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen 
seizoen. Zowel  individueel, groepen als wagens waren van een bijzonder hoog niveau. Wij 
als carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” zijn enorm trots op een dergelijke optocht en 
willen daarom alle deelnemers en de mensen die de optocht mogelijk maken in het bijzonder 
bedanken. 

Maar we zijn weer op weg naar de optocht van 2010 en alle voorbereidingen zijn weer in volle 
gang. De optochtcommissie heeft in haar eerste vergaderingen de lijnen uitgezet, plannen 
gemaakt en medewerkers benaderd. Het gaat van de mensen die de hekken klaar zetten, de 
begeleiders van muziekgezelschappen, politie, begeleiders van de stoet tot de juryleden. Dit 
is maar een greep uit de vele medewerkers die de optocht tot een succes maken. Als jury 
wordt er gezocht naar mensen die een gemiddelde zijn van de maatschappij, deze hebben 
ervaring met en/of carnaval, humor, techniek, kleuren of vormgeving. Om de jury op een 
juiste manier voor te bereiden wordt er een avond georganiseerd waar alle aandachtspunten 
aanbod komen. Ook hebben zij de mogelijkheid om de wagenbouwers en de grote groepen te 
bezoeken. 

Zeker afgelopen jaar hadden zij bijzonder veel respect gekregen voor de bouwers die avond 
aan avond in loodsen en schuren staan te werken met extreem lage temperaturen. Er zijn 
dagen geweest van 20 graden vorst en bij diverse groepen moesten alle kachels alles op alles 
zetten om boven het vriespunt uit te komen. Bij sommige groepen staan kachels ter grote van 
een kleine bestel auto en was er een stookman aangesteld. Er is een week geweest waar bij de 
inhoud van een grote container zo’n 20 kubieke meter werd leeg gestookt. En dan maar hopen 
dat alles wat die dag geplakt was, de volgende dag er nog op de juiste manier op zat. Op deze 
manier van bouwen kun je zeggen dat carnaval echt in je bloed zit. Deze bouwers worden ook 
bezocht door burgemeester en wethouders welke elk jaar weer onder de indruk zijn, hoeveel 
in het bijzonder jongeren actief zijn in het bouwen van de meest fantastische bouwwerken. 
Met deze bouwwerken scoren zij niet alleen in Leende maar ook in de omringende gemeente 
waar zij veel prijzen in de hoogste categorie behalen.

Optocht

Eén van de wennige banken meej krediet, mar zonder crisis. Bedoocht um de 
Carnaval te eujpene meej un knipoog. Un bank war drie mense up zitte te buurte 
zonder te liege, teminste ut miste is waor of waor gebeurd. 

Of 2009 un intressant jaor is gewist vur “Ut Bènkske” gan we  meej maoke up 13 
februari 2010 um un uur of neijge.
De Rabobank heej moete inlevere mar ôs Bènkske nie, al is dur wal ân de pote 
gezaoge mar dan wal ân den beujve kant. Um dettie èrreges vur prive gebreujk 
anders nie binne kos.

Mense die ur nog nooit zin gewist nar „Ut Bènkske“ raoj ik ân um toch us te 
kumme, urst nar de eujpeningsmis en dan van ut bordes nar De Meent. Daor 
brenge 3 Lindse artieste Lindse humor uvver klaachte, baauwe, politiek en toch 
um te lache.

Âs ge naauw nog nie eujm bèènt dan bliede mar moj thuus up de bank ligge!

„Nen aauwe Bankzitter“
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Dat leek me wel wat.  Ook het optrekje van 
de directeur in Heeze sprak mij wel aan; 
rustig gelegen tegen de bosrand, een beetje 
groen om het huis en een garage voor de 
bedrijfsauto’s. Ja en in het gesprek werd 
me wel duidelijk dat hij van mijn aandeel 
iets leuks kon maken! Maar, ik zei natuurlijk 
niet meteen ja. Eerst eens verder kijken. 
Toen kwam ik uit bij een bank in IJsland. 
De naam sprak me wel aan “ICESAVE”. Een 
aantrekkelijke rente konden zij mij bieden. 
Dat leek me wel wat. Maar ja, niet gewend 
om met zoveel geld om te gaan, dus toch nog 
wat verder gekeken. Je wilt tenslotte voor een 
dubbeltje op de eerste rij zitten. Zo kwam ik 
uit bij de Dirk Scheringa Bank. Ook een lokale 
bank, die een behoorlijke rente wilde betalen. 
En ook meneer Dirk had een aardig optrekje. 

Na een avondje brainstormen was ik eruit. 
Het gehele bedrag deelde ik in drieën. Een 
derde heb ik uitgezet bij Easylife, een derde 
heb ik overgeboekt naar Icesave en een derde 
heb ik overgeboekt naar de DSB bank. “Save-
er” kon volgens mij niet. Ik was inmiddels al 
begonnen met het verzamelen van folders 
van subtropische zwem- en relaxparadijzen. 
Ik stond als het ware al met een been in het Ik stond als het ware al met een been in het 
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 vermogen”! Nonde…….   daar gaat een deel 
van mijn vermogen. 

Maar ja in de financiële wereld zit het 
soms tegen maar heel vaak mee. Dus niet 
getreurd, ik had tenslotte nog tweederde 
van mijn vermogen over. Dus ik maar weer 
aan de slag met folders en wederom stond 
ik met één been in het vliegtuig. Kólere….  
de IJslandse bank bleek toch niet zo save te 
zijn als ze verteld hadden. Voor de kleine 
spaarders werd een regeling getroffen, maar 
voor mij (en vele anderen) was er weinig voor mij (en vele anderen) was er weinig 
hoop. Foetsie, weer een derde van mijn 
vermogen. Inmiddels was ik dus al tweederde 
kwijt, maar ik had nog één derde op de kwijt, maar ik had nog één derde op de 
bank van meneer Dirk staan. Zolang hij zijn 
woekerpolissen verkocht, kon ik genieten 
van mijn spaarcenten. Ik had mijn geplande 
verblijf op de Caraïben wel al ingekort van 
12 maanden naar 11 maanden. Dat vond ik 
niet zo erg. Ik wilde met carnaval toch graag 
in Blaosdonk zijn. En zo stond ik weer op 
Schiphol met het vliegticket in mijn hand, 
toen het nieuws wereldkundig werd gemaakt: 
“DSB Bank failliet”. Ik mag wel zeggen dat ik 
even met stomheid geslagen was. Ik dacht 
aan een grapje, maar het bleek toch allemaal 
waar te zijn. Dus wederom geen vliegreisje, 
maar linéa recta naar huis en bellen met 
curatoren etc. Maar helaas er zat voor mij 
maar weinig (zeg maar niks meer) in het vat. 
Dat was wel bijzonder triest (vond ikzelf). 

Had ik in het begin maar gewoon geluisterd 
naar de wijze raad van mijn zwager, 
liefhebber van het gerstenat afkomstig 
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statiegeld.

Holadijee,…………proost !!!!Holadijee,…………proost !!!!Holadijee,…………proost !!!!

IESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVENIESIELEVEN

We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen 
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als carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” zijn enorm trots op een dergelijke optocht en als carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” zijn enorm trots op een dergelijke optocht en als carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” zijn enorm trots op een dergelijke optocht en 
willen daarom alle deelnemers en de mensen die de optocht mogelijk maken in het bijzonder willen daarom alle deelnemers en de mensen die de optocht mogelijk maken in het bijzonder 
bedanken. 

Maar we zijn weer op weg naar de optocht van 2010 en alle voorbereidingen zijn weer in volle 
gang. De optochtcommissie heeft in haar eerste vergaderingen de lijnen uitgezet, plannen 
gemaakt en medewerkers benaderd. Het gaat van de mensen die de hekken klaar zetten, de 
begeleiders van muziekgezelschappen, politie, begeleiders van de stoet tot de juryleden. Dit 
is maar een greep uit de vele medewerkers die de optocht tot een succes maken. Als jury 
wordt er gezocht naar mensen die een gemiddelde zijn van de maatschappij, deze hebben 
ervaring met en/of carnaval, humor, techniek, kleuren of vormgeving. Om de jury op een 
juiste manier voor te bereiden wordt er een avond georganiseerd waar alle aandachtspunten 
aanbod komen. Ook hebben zij de mogelijkheid om de wagenbouwers en de grote groepen te 
bezoeken. 

Zeker afgelopen jaar hadden zij bijzonder veel respect gekregen voor de bouwers die avond 
aan avond in loodsen en schuren staan te werken met extreem lage temperaturen. Er zijn 
dagen geweest van 20 graden vorst en bij diverse groepen moesten alle kachels alles op alles 
zetten om boven het vriespunt uit te komen. Bij sommige groepen staan kachels ter grote van 
een kleine bestel auto en was er een stookman aangesteld. Er is een week geweest waar bij de 
inhoud van een grote container zo’n 20 kubieke meter werd leeg gestookt. En dan maar hopen 
dat alles wat die dag geplakt was, de volgende dag er nog op de juiste manier op zat. Op deze 
manier van bouwen kun je zeggen dat carnaval echt in je bloed zit. Deze bouwers worden ook 
bezocht door burgemeester en wethouders welke elk jaar weer onder de indruk zijn, hoeveel 
in het bijzonder jongeren actief zijn in het bouwen van de meest fantastische bouwwerken. 
Met deze bouwwerken scoren zij niet alleen in Leende maar ook in de omringende gemeente 
waar zij veel prijzen in de hoogste categorie behalen.

We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen We kunnen weer terug kijken op een aan mooie en goed verzorgde optocht afgelopen 
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Eén van de wennige banken meej krediet, mar zonder crisis. Bedoocht um de 
Carnaval te eujpene meej un knipoog. Un bank war drie mense up zitte te buurte 
zonder te liege, teminste ut miste is waor of waor gebeurd. 

Of 2009 un intressant jaor is gewist vur “Ut Bènkske” gan we  meej maoke up 13 
februari 2010 um un uur of neijge.
De Rabobank heej moete inlevere mar ôs Bènkske nie, al is dur wal ân de pote 
gezaoge mar dan wal ân den beujve kant. Um dettie èrreges vur prive gebreujk 
anders nie binne kos.

Mense die ur nog nooit zin gewist nar „Ut Bènkske“ raoj ik ân um toch us te 
kumme, urst nar de eujpeningsmis en dan van ut bordes nar De Meent. Daor 
brenge 3 Lindse artieste Lindse humor uvver klaachte, baauwe, politiek en toch 
um te lache.

Âs ge naauw nog nie eujm bèènt dan bliede mar moj thuus up de bank ligge!

„Nen aauwe Bankzitter“
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Ge wit wal hoe dè dè geej, de jong zin wir 
èrreges gewist war ze jong heund hebbe 
en ze wille nouw ôk zo’n hundje hebbe. Ze 
zeure den hillen dag de orre van oewe kop. 
Pap dè is toch schon zo’n hundje, en wij zalle 
der wal vur zurrege. Wij laote um èlleken 
dag veejf kirre eujt en wij voere um goe en 
wij ruume alles up âs ie iets vekeerts gedao 
heej. Ja pap de beleujve we echt. Âs ge dè 
dan nen dag of vier angeheurd het gadde 
mèr wir uvver stag. 
Nouw dè hundje scheent ne jonge herder te 
zin en kòòst ôk nog tweehonderd en fuuftig 
euro ôk nog. 

Mèr ja ge het ut eenmal beleujft dè ze un 
hundje kreejge dus toe mèr. Ut scheent dè 
teejgeworrig hundjes ôk vort ingeënt diene 
te worre en dè kòòst ôk nog us taachentig 
euro. Hundjes magge teejgeworrig nie mèr 

van afval van de keujke gehouwe worre 
mèr moete urst puppybrok en dan bonzo 
diener eijte. Dan moeter ne bench kumme 
en vervolleges ôk nog un duur hòndekoij. 
Âs ge up vekansie gat moet ie nèr un 
vekansiepension van vuuftien euro per dag 
gebroocht worre en âs ie inne keer durreft 
te hoeste dan moet ie nèr de veejarts en 
die heej dan wal wir wâ, mèr vraogt nie wâ 
ut kòòst. Mèr ja ge het ut de jong eenmal 
beleujft. Âs diejen hond eenmal un mand 
of zèès is dan begint ie verèkkes te blaffe, 
dè heurt nouw eenmal bij nen hond, mèr 
teejgeworrig kan de buurt dan nie mèr 
slaope. Ik denk dè de mense nie mèr zo 
muug zin âs vruuger, toen hâ der gin mens 
laast van. Mèr ja ze hebbe teejgeworrig 
blafbend en die kòòste mèr un par honderd 
euro, un goei relatie meej de buurt is 
tenslotte ôk wâ wèrt en ge het ut de jong 
eenmal beleujft. Âs ge dan un jaor verder 
bèènt dan hebbe de jong ginnen tied mèr 
um den hond eujt te laote en dan doede ut 
zèllef mèr vort. Ge stat mèr vort un hallef 
uur irder up um dur weer en wind diejen 
hond eujt te laote. Âs ge tuus kumt van oew 
wèrrek magde nog ne keer, en tenslotte 
saoves âs iedereen lekker bij den tillevisie 
zit zô eujm un uur of hallef èllef dan magde 
gij nog un hallef uurke meej dieje joekel up 
pad. Meej un zèkske meej hondestront in 
oew haand.

Toch fijn zo’n hundje.

Nen dure hond
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Er komt een man in de hel terecht. De hel blijkt vol te 
hangen met klokken. De ene klok loopt langzaam, de 
andere wat sneller. De man vraagt aan de duivel: “Wat 
doen al die klokken hier?” De duivel legt uit: “Elke klok 
hoort bij iemand op aarde. Telkens als zo iemand een 
leugen uitspreekt, loopt zijn klok een minuut vooruit.” 
Dan ziet de man een klok waarvan de wijzers als een 
bezetene draaien. “Van wie is die klok?” vraagt de 
man. “O,” zegt de duivel: “die is van Richard Nixon; die 
gebruiken we hier als ventilator.”
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As ge me zuukt, dan moete pieepe
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Caravanstalling
Revisie & Constructie

W. van der Palen
Hoogeindseweg  2
5595 GM  Leende

040-2061564

wvdpalenvof@hetnet.nl
   

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

Viola Holt loopt 
over de markt. 
Komt ze bij een 
kraampje met 

allemaal lingerie. 
Ze ziet een leuk 
b.h.-tje hangen 
met witte kant. 

Ze vraagt aan de 
marktkoopman: 
“Hoeveel kost 
dat b.h.-tje?”
De man zegt: 

“Veertig gulden.” 
Zegt Viola: “Ik 
geef je d’r 35 
gulden voor.” 
Zegt de man 

weer: “Laat maar 
hangen.”



Willempie hoor je overal, Willempie is een raar geval, 
geloof dat niemand weet hoe of ik heet maar het kan 
me niet schelen…..

Dè is un stukske tekst eujt un nummerke van André 
van Duin. Unne geniale performer up ut podium. Hij 
makt hordes mense ân ut lache en nie alleen meej nen 
hoop bakke aachter mekaar te vertelle mar dur zen 
typetje te beleejve. En dè is wâ ne goeie Tonpraoter, 
danser(es), zanger(es) up ut podium ôk moet doe, 
zènnen act beleejve want alleen dan geniet ut pebliek 
net zô hard âs dien inne die up ut podium steej.

De mense die wij hier ieder jaor up ut podium hebbe 
stao die weejte dè ôk verrèkkes goe, want ge kaant 
wal us lulle (en dè ken ik) mar vur zon durrepke âs Lind 
hebbe we hil wâ kwalitiet in huus. Dè witte pas âs ge 
hier in de regio hier en daor ne keer gat keejke wâ ze 
daor te koop hebbe. Ik kan oe zegge daor springe ooit 
de traone van in oe oge en neej dès nie van het lache. 
Mar der zin natuurluk ook altied dinge um van te lere. 
De Platsen war dinge up ut podium gebraocht worre 
war wij als Tonpraot cemmissie van zegge; daor zouwe 

wij ôk wal us iets meej kanne doe. Unne mens die dè 
altied ôk hil goe vur oge hâ hiette ôk Willempie, al 
noemde wij um mistal gewoon Willem, dè had ie zèllef 
ôk liever trouwes. Vur de mense bij wie nou gin lichtje 
geej braande, dè waar die mens die altied aachter in 
dien torre stond meej zen buukske in zen haand. Dieje 
mens waar vur den tonpraot cemmisie decenia lang 
den regiseur van den aovend. 

Net zoals van Duin al zong, wist vast niet iedereen zijn 
naam, maar ook deze Willem deed dat niet zoveel. 
Het grootste genot was, de mensen zien genieten, de 
bevestiging dat we er met z’n allen weer een mooie 
avond van hebben gemaakt. Maar Willem is gestopt 
en vond het tijd om het stokje door te geven, hij was 
er van overtuigt dat het gaat lukken. Die overtuiging 
delen wij, de Tonpraot-commissie is al weer een tijd 
bezig om een podium gevuld te krijgen met alle crèmes 
de la crèmes die Lind rijk is. 

De start is altijd wat lastig maar bij velen begint dat 
virus al weer op te spelen, nee niet de Mexicaanse 
griep, maar het Tonpraotvirus. Weer heel wat avonden 

bij elkaar komen om met wat verrassends, nieuws of 
spannends op de bühne te verschijnen. Om met als 
uiteindelijk doel; weer een schitterende avond neer 
te zetten waar nog lang over nagepraat zal worden. 
Waar mensen weer bereid voor zijn om in de rij te gaan 
liggen. Waar dat gevoel van een gezellige avond lachen 
en meezingen nog echt beleefd wordt. 

Want dè is ut war ut den echte artiest um geej, bij 
iedere act die up ut podium steej dè gevuul van de 
zaol te pakke hebbe (en dè kènde nie eujtlegge) en 
niemir los laote. En âs ut latste woord dan klinkt of 
de latste toon heej geslaoge geej die heel zaol stao 
en begint te klappe. Dan kènde zegge ik heb wir alles 
gegève en dè is ut mooiste wâ der is. Willem bedankt 
voor alle jaren, tot ziens samen met de rest van Lind 
op ozze Tonpraoters aovenden. Welke natuurlijk 
mogelijk gemaakt wordt door vele vrijwilligers die zich 
belangeloos beschikbaar stellen voor dit grandioos 
evenement. Unnen dikke MERCI aan allen.

Tot  22-23 januari
29-30 januari  
05-06 februari

Commissie Tonpraoten

Bjorn van Lieshout

Beste Blaosers en Blaoserinnekes,

Zoek de 10 verschillen in de 2 logo’s van cv De Lindse Blaos. Omschrijf zo goed mogelijk waar je de verschillen ziet 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 verschillen gevonden 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.
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griep, maar het Tonpraotvirus. Weer heel wat avonden 

bij elkaar komen om met wat verrassends, nieuws of 
spannends op de bühne te verschijnen. Om met als 
uiteindelijk doel; weer een schitterende avond neer 
te zetten waar nog lang over nagepraat zal worden. 
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niemir los laote. En âs ut latste woord dan klinkt of 
de latste toon heej geslaoge geej die heel zaol stao 
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gegève en dè is ut mooiste wâ der is. Willem bedankt 
voor alle jaren, tot ziens samen met de rest van Lind 
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Commissie Tonpraoten

Bjorn van Lieshout

Beste Blaosers en Blaoserinnekes,

Zoek de 10 verschillen in de 2 logo’s van cv De Lindse Blaos. Omschrijf zo goed mogelijk waar je de verschillen ziet 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 verschillen gevonden 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.
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De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-De Wagen-
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bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle bedanken alle 
sponsoren die sponsoren die sponsoren die 
de Carnavals-de Carnavals-de Carnavals-de Carnavals-de Carnavals-de Carnavals-

optocht in Lind optocht in Lind optocht in Lind 
mogelijk maken!mogelijk maken!mogelijk maken!mogelijk maken!

Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009Optocht 2009

Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009Jeugd optocht 2009 AAA
Inschrijven voor de grote- of kleine optocht 

via de website: www.delindseblaos.nl. Onder het kopje “Aankondigingen”.
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