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Carnaval 2013 staat alweer voor de deur.
Blaosdonk maakt zich op voor haar
mooiste feest van het jaar. Het bestuur
staat weer klaar om haar volle
verantwoordelijkheid te nemen. De
jongeren zijn al aan de slag om hun
creativiteit in optima forma te tonen door
heel mooie wagens voor de optocht te
maken. De artiesten van het tonpraoten
bereiden hun buuts/acts voor. Je zou het
bijna normaal gaan vinden, maar het is en
blijft toch echt heel bijzonder.
Ik zou mijn woordje kunnen vullen door
het bedanken van al de betrokkenen,
maar daar is geen beginnen aan. Voor
één persoon wil ik dit jaar een
uitzondering maken. Namelijk Piet van
Mierlo. Hij heeft de laatste jaren de
verantwoordelijkheid op zich genomen,
door als vorst en voorzitter de eindverantwoordelijkheid te dragen. Hij heeft dat
op een geweldige manier gedaan en dat
verdient respect. Als je naast je drukke
zaak bereid bent om de kar van de Lindse
Blaos te trekken, dan is dat erg knap. Piet
en natuurlijk ook echtgenote Inge, dank
namens de gemeenschap van Blaosdonk.
Ik heb vorig jaar ook erg genoten van het
feit dat onze Pastoor Van Meijl werd
onderscheiden met de Orde van Verdiensten. Een verdiende waardering. Hij was
zichtbaar geraakt en ontdaan. De uitdrukking bescheidenheid siert de mens, is op
deze man als geen ander van toepassing.
Als ik meer dan 400 woorden ruimte had
gekregen, had ik u nog graag uitvoerig
willen vertellen dat ex Prins Wouter ons
heeft laten genieten. Dat ik het volste
vertrouwen heb in de nieuwe vorst en
voorzitter Jan Bekkers en dat Gerda en ik
uitkijken naar de tonpraotaovonden, de
sleuteloverdracht, de carnavalsmis, ‘het
bènkske’, de optochten, het ex Prinsenontbijt en alle andere activiteiten. Maar
ja, je bewondering voor de Lindse Blaos
genuanceerd uitdrukken in 400 woorden
is echt een onmogelijke opgave.
En dan heb ik nog niets verteld over het
nieuwe Prinsenpaar. Ik wilde ook nog
met jullie in discussie over het feit of de
Lindse Blaos al voldoende geëmancipeerd
is en al toe is aan een vrouwelijke Prins
Carnaval, maar ja ......400 woorden ......
We komen elkaar vast nog wel tegen
tijdens Carnaval in Blaosdonk en dan heb
ik meer ruimte dan deze 400 woorden!
Geniet ook in 2013 allemaal van Carnaval
in Blaosdonk!
Burgemeester Paul Verhoeven
Gemeente Heeze-Leende
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Dag Blaozers en Blaozerinnen,

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Allereerst wil ik het bestuur van de Lindse
Blaos hartelijk danken voor de ontvangen
“Orde van Verdiensten” op 18 februari
vorig jaar. Ik was heel verrast, maar
ook heel blij met deze onderscheiding.
Waardering voor je werk doet iedereen
goed, ook een pastoor. Je zet je in voor de
gemeenschap en dan zijn zulke reacties
heel bemoedigend. Dankjewel.

Het nieuwe carnavalsseizoen in
Blaosdonk is alweer van start gegaan.
Prins Wouter dun Urste had het
afgelopen seizoen met zijn devies:
Fist, vermaok en vertier: carnaval in
Blaosdonk is niks âs plezier!, het pad
geëffend voor een groots evenement
in Lind.

Mezelf voorstellen doe ik niet meer, dat
heb ik al gedaan in de carnavalskrant van
2009 (nieuw RV 11 lid) en in de krant van
2010 (Prinsenpaar). We zijn inmiddels 3
jaar ouder, de 2 konijnen hebben we opgegeten verkocht, maar voor de rest is er
weinig veranderd. Na ons Prinsenjaar ben
ik officieel toegetreden tot het bestuur en
nu benoemd tot voorzitter; een geweldige eer.

Vervolgens zijn we natuurlijk blij met
de goede band die er bestaat tussen de
parochie en de Lindse Blaos. De Lindse
Blaos dankt zijn naam toch aan ons
kerkgebouw en daar mogen we terecht
heel trots op zijn. Dat monumentale
gebouw gaat ons allen zeer ter harte. En
dan denk ik niet alleen aan het stenen
kerkgebouw. Nee, mijn gedachten gaan
ook uit naar de “levende stenen” van dat
gebouw. Het zijn de vele mensen die zich
op de een of andere manier bij die kerk
betrokken voelen. In dat gebouw komen
ze samen om het leven te vieren, in blijde
en droevige dagen en om inspiratie te
ontvangen voor hun dagelijks leven.
Eén van de kernwoorden is saamhorigheid en betrokkenheid en dat zien we
duidelijk bij de Lindse Blaos. Hoeveel
mensen zetten hun schouders onder dit
jaarlijks terugkerend festijn!! Zeer velen!!
Proficiat!! Op het einde van de
tonpraotersaovonden hoor je steeds een
indrukwekkende lijst van mensen die
hebben meegeholpen om er een fijne
en gezellige avond van te maken. Wat te
denken van alle deelnemers aan de
carnavalsoptocht! Dan hebben we nog
onze jeugdprins en jeugdprinses en
alles wat eromheen gebeurt!! In één zin:
de Lindse Blaos is een visitekaartje van
betrokkenheid, van inzet, van
saamhorigheid en daaruit ontstaat sfeer
en gezelligheid. Dat hebben we nodig en
dat mogen we met elkaar delen.
Wij nodigen u uit om de dolle dagen van
carnaval 2013 te beginnen met een
heilige mis op zaterdag 9 februari om
19.30 uur. Enkele dagen later, op
Aswoensdag, bent u eveneens van harte
welkom in de kerk om dan in de viering
van 19.00 uur het askruisje te halen.
Tot slot wens ik de nieuwe Prins met
Prinses, de raad van elf en alle
carnavalsvierders, van klein tot groot en
van jong tot oud, hele fijne carnavalsdagen toe. Laten we er met zijn allen iets
heel fijns van maken.
Pastoor W. van Meijl

Het is nog steeds fijn om te ervaren dat
in Lind jong en oud gezamenlijk een leuk
feest weten te vieren. De bereidheid om
samen zaken op te pakken en te
organiseren uit zich op velerlei fronten,
zoals bijvoorbeeld: de muziekfeesten en
de inrichting van het park nabij de Meent.
De carnaval blijft erg belangrijk voor de
Lindse gemeenschap. Door de
professionele aanpak van
carnavalsvereniging de Lindse Blaos
en de welwillende medewerking van
alle Blaozers en Blaozerinnekes is deze
traditie voor de toekomst gelukkig
gegarandeerd. Het feest heeft namelijk
een positieve invloed op solidariteit.
De organisatie van het gevarieerde
carnavalsprogramma is in goede handen.
De politie wil zoals alle voorgaande jaren
samen met alle Blaozers en
Blaozerinnekes ervoor zorgen dat
het carnaval ook in 2013 tot ieders
tevredenheid zal verlopen.
Ik wens CV De Lindse Blaos en alle
feestvierende mensen in Leende een
geslaagd carnaval toe!
Tijdens het carnaval, maar ook de rest
van het jaar blijft de politie bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van
09.00 – 17.00 uur op het afdelingsbureau
Cranendonck- Heeze Leende, aan de
Kijkakkers 37 te Maarheeze en middels
telefoonnummer: 0495-590218, of via
telefoonnummer 0900-8844.
Voor spoedgevallen kunt u 112 bellen.
Tevens kunt u op de site Politie.nl terecht
voor het doen van aangifte.
Alaaf,
Peter Ariens,
Inspecteur van politie Heeze-Leende.

Onder het voorzitterschap van Piet en
Inge van Mierlo is er afgelopen 4 jaar
ontzettend veel gebeurd en veel van die
verbeteringen heb ik voorgelezen in het
dankwoord aan Piet en Inge, tijdens hun
aftreden op de jaarvergadering. Ook hebben Piet en Inge, zeer terecht, voor hun
inzet voor de carnaval in Blaosdonk, op
18 februari 2012 “de Orde van het
Gemene Leve” ontvangen. Ik ben hen
dankbaar dat er de afgelopen jaren is
geïnvesteerd in materialen, vooral in licht
en geluid, zodat onze muziekgroepen,
artiesten, onze ceremoniemeester en ons
Prinsenpaar hun zorgvuldig voorbereide
creaties, goed zichtbaar en verstaanbaar
ten gehore kunnen brengen op een
podium wat zij verdienen.
Als voorzitter sta ik voor:
- Transparante en duidelijke communicatie binnen de vereniging, maar zeker ook
naar buiten. Bespreek eventuele
problemen of onduidelijkheden met ons
en de successen met alle anderen;
- (Bestuurs) beslissingen moeten goed uit
te leggen zijn en gerespecteerd worden
binnen de vereniging;
- Hoewel ik besef dat ieders bijdrage
vrijwillig is wil ik op afspraken kunnen
vertrouwen;
- Zuinig en dankbaar wil ik zijn op onze
vele vrijwilligers waar we vaak een
beroep op moeten en kunnen doen.
We streven ernaar hulp te bieden aan
andere verenigingen als zij een beroep
op ons doen en hopen deze hulp ook van
hen te krijgen.
Ik zie er naar uit om samen met de raad
van 11 aan de slag te gaan. Gelukkig
kunnen we constateren dat er binnen de
vereniging nog ontzettend veel ideeën
leven, hiermee kunnen we de komende
seizoenen aan de slag om daar samen
ook successen van te maken. Ik heb er zin
in!
Jan Bekkers
Wat ik me wel afvraag, word je als Vorst
geen koele kikker?
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Blaozers en blaozerinnekes, daar zijn ze dan:

Prins & Prinses Carnaval 2013!
Voor degene die niet goed weten wie we zijn, stellen
we ons graag even aan u voor.
Coen Kuijpers en Ilse Maas, beiden 36 jaar en
geboren en getogen in Leende. Sinds kort wonen we
aan de Valkenswaardseweg.
Maar waar het allemaal begon, was op Oostrik, waar
we tot voor kort woonden. Samen met mijn ouders,
Jan en Annie, en mijn jongere zus Anja groeide ik
daar op.
Nadat ik de basisschool in Leende succesvol had
doorlopen, ben ik verder gegaan op de LTS in
Valkenswaard. Daar heb ik toen voor de
schildersopleiding gekozen. Nadat ik die ook had
afgerond, zei ons pa: ”Nu wordt het tijd om te gaan
werken, jongen!”. Dat zag ik ook wel zitten en in
1996 kon ik via school bij Schildersbedrijf Van der
Kruijs in Eindhoven beginnen. Daar werk ik nu nog
steeds, tegenwoordig als voorman, en dat doe ik
met veel plezier.
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Ook ik ben bij het Tonpraoten en Carnaval betrokken,
maar dan vaak wat meer op de achtergrond. Toen ik
nog wat jonger was, ging ik met ons pap helpen bij
de wagen van buurtschap Oostrik. Met mijn
vriendengroep hebben we jaren meegedaan aan de
Tour d’n Blaos. Tegenwoordig schilder ik met een
aantal schilders uit Lind de decors voor het
Prinsenbal en het Tonpraoten.
Als we vakantie hebben, trekken we er ook graag
samen op uit. Een stedentrip, vakantie in Amerika
of op wintersport in Oostenrijk, dat is wat we graag
doen. Op de lange latten staan we het liefst van

’s morgens tot ’s avonds, waarna we tijdens de après
ski de dag gezellig afsluiten. De afgelopen vakanties
hebben we veelal gebruikt om aan ons nieuwe huis
te klussen samen met onze ouders. Deze hulp wordt
door ons zeer gewaardeerd!
Net nu we van plan waren om rustig over te huizen
en te genieten van onze nieuwe stek, werd dat plan
ruw verstoord door Jan en Piet. Bij thuiskomst van
het zaalvoetballen, zaten zij in de keuken op een
(ongemakkelijke) stoel aan de koffie. Dat was wel
schrikken!
De stoelen zorgden er echter niet voor dat ze eerder
gingen dan waar ze voor kwamen! Ik zei nog: “Moet
ik dan mijn eigen podium gaan schilderen?”. Telkens
als het gesprek niet over het Prinsenpaar 2013 ging,
was het gezellig. Maar iedere keer als ze er over
begonnen, zagen wij weer een hoop beren op de
weg. Natuurlijk vonden we het allebei toch wel een
eer dat ze juist bij ons aanklopten, maar de timing
had wat later mogen zijn. Na vele twijfels,
afwegingen, vragen, biertjes en wijn, wisten Jan en
Piet er ons laat die nacht toch van te overtuigen er
voor te gaan. En zoals we dat ook die nacht zeiden:
“Als we ergens voor gaan, dan willen we dat ook
goed doen!”.
Als Prinsenpaar van Blaosdonk 2013 willen we er
samen met de Raad van Elf, het Jeugdprinsenpaar
van TCL, de Jeugdraad van Elf en alle Blaozers en
Blaozerinnekes een onvergetelijk carnaval van
maken.
Prins Coen dun Urste en Prinses Ilse

Even v

oo

Ilse is de tweede dochter van Jan en Joke. Zij is
samen met haar zus Jolanda in de Kerkstraat
opgegroeid. Ilse heeft ook op de basisschool in
Leende gezeten en is daarna verder gegaan op het
Hertog Jan College. Na de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding in Tilburg en de PABO in
Helmond te hebben afgerond, is ze sinds 2000
werkzaam als leerkracht op OBS De Triolier in Budel,
waar ze dit jaar juf is van groep 5-6.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Sinds mijn jeugd ben
ik al lid van voetbalvereniging DOSL. Tegenwoordig
voetbal ik in het 5de elftal, waarvan ik ook coach
ben. We hebben vaak meer plezier dan punten,
maar voor ons geldt: “Meedoen is belangrijker dan
winnen!”. Om het hele seizoen in conditie te blijven,
voetbal ik in de winter met een club vrienden in
’t Bruukske in Strijp. En omdat ik echt van voetbal
houd, ben ik een trouwe PSV fan en bezoek ik in
ieder geval alle thuiswedstrijden.
Door mijn vriendin ben ik ondertussen ook alweer
een aantal jaren lid van onze tennisclub TCL.
Zij is vanaf haar jeugd lid van de tennisclub en ook
jarenlang lid geweest van GV Olympia. Eerst als
jeugdlid, later als trainster van onder andere het
showballet dat op de Tonpraotaovond te zien is.
Ze speelt ook trompet bij de Koninklijke Fanfare
Philharmonie Leende en is lid van de Bakband.

Gin après ski, mar samme Carnaval in Lind,
Dè is wâ iedereen toch ut sgônste vindt!
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Orde van het Gemene Leve
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Zitting heeft in de commissies bals, cabaretavond,
kaartverkoop, opening en carnavalsmis.
- Bij het tonpraoten actief is als tekstschrijver,
tonpraoter en souffleur.
- Binnen het bestuur van de carnavalsverenging de
functies van vice-vorst heeft vervuld en thans nog als
Vorst actief is binnen de vereniging;
Omdat deze dorpsgenoot de hierboven opgesomde eigenschappen
met nauwe ondersteuning van zijn echtgenote heeft uitgevoerd,
die op haar beurt samen met haar man al jarenlang hand- en
spandiensten verricht ten behoeve van een goed verloop van alle
carnavalsactiviteiten, leidster is van de dames van de RV11, zorgt
voor de begeleiding van de dansgarde en zitting heeft in de
commissie versiering

‘74/’75 Jo en Jan Maas
1989 Peter van Elderen
Thieu van de Kerhof
1990 Mien de Waal
Toon Roothans
1992 Noud Fransen
Cor Heuijerjans
1993 Mia en Frans Rutten
Theo van der Paalen
1994 Jan Bakker (Pico Bello)
Tinus Verhoeven
1995 Cor Kwappenberg
Sjef Vromans
1996 Wim Adams
Jan de Waal
1997 Eric Kerkhofs
Maria en Wim Baudoin
1998 Peter de Werdt
1999 Peter Lammers
1976 Janus Snoeijen
Frans Bax
2000 Cor Hendriks
Cor Sweegers 		
Bert van Doorn
2001 Wim Hurkmans
1977 Willem Janssen
1978 Jo Versteijnen
2002 Hans van der Kruis
2003 Peter Liebregts
1979 Jac van Baar
2004 Marc Peeters
1980 Harry Nijpels
2005 Wienand van der Laak
1981 Piet van Weert
2006 Thea Janssen
1982 Henk van der Heijden
1983 Jan van de Kerkhof 		
Nelly van Asten
2007 Huub van Weert
1984 Hugh Fraser
Annemarie van de Graaf
2008 Marga en Peter van Dijk
2009 Peer van Lieshout
1985 Tieleman Adams
2010 Ad Kees
1986 René Hurkens
2011 Piet Looijmans
1987 Koos Smulders
2012 Inge en Piet van Mierlo
1988 Harrie Beliën

is dit voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve",
uit te reiken aan:

Piet en Inge van Mierlo
Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
Blaosdonk, 18 februari 2012

Piet en Inge van Mierlo

Orde van Verdiensten
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Noud van Weert
1994
Harrie van de Broek
1995
Thieu Kluskens
1996
Koos Smulders - van Hunsel
1997
Thieu van de Kerkhof
1998
Miep Bruurmijn
1999
Jan de Waal 		
Til Rooymans - van Asten
2000
Toon Roothans
2001
Tinus Verhoeven
2002
Pastoor Ad van Loon
2003
Ber Baudoin
2004
Jo Versteijnen
2005
Jan Louwers
2006
Hennie van Weert
2007
Riek van Engelen
2008
Toon Maas
2009
2010
Aldi van Kuijk - van Eert
Wim Baudoin
2011
Piet Willems
2012

Anneke Vogels
Frans van Asten
Sjaak van Kuijk
Cor Heuijerjans
Antje Maria Hurkens - Bieshaar
Janus de Vocht
Sjef de Vocht
Joop Kummeling
Wim Pompen
Jan de Zwart
Pastoor Tiny de Vries AA
Frits van Lieshout
Jac Staals
Jan Bekkers
Jan van Laarhoven
Tinus van den Berg
Piet Kuppens
Christ Kersten
Annie Verhoeven - Maas
Pastoor Wim van Meijl sds

Wij, Wouter dun Urste, Prins van Blaosdonk in 2012
en het bestuur van Carnavalsvereniging “De Lindse Blaos”
hebben gemeend de speciale

“Orde van Verdiensten”

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
- Ons dorp, ondanks het feit dat hij van elders komt en hij
elders woont, een bijzonder warm hart toedraagt;
- Zich sociaal betrokken voelt bij alle activiteiten die in
Leende en Leenderstrijp worden georganiseerd;
- Een trotse beheerder en bewaarder is van onze
gemeenschappelijke trots: “dé Lindse Blaos”;
- Aandacht heeft voor alle dorpsgenoten van
jong tot oud en bij vreugde en verdriet;
- Als Pastoor en voorheen ook als Deken
verbonden is aan onze parochie.
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons
aanleiding om de “Orde van Verdiensten”, uit te reiken aan:

Pastoor Wim van Meijl sds
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
Blaosdonk, 18 februari 2012

Pastoor Wim van Meijl sds
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Tennis

een echte Leendse sport!
Bron: Wikipedia
De meeste mensen denken dat tennis in 1873 in zijn
huidige vorm is uitgevonden in Frankrijk. De naam zou
zijn afgeleid van het Franse woord “tenez!” – in het
Nederlands: “pak aan!! (de bal)”. Tennis is echter al veel
ouder en komt oorspronkelijk niet uit Frankrijk.
In de vijftiende eeuw was het zuiden van Nederland
Protestants. Katholieken moesten uitwijken naar
grenskerken zoals de Achelse Kluis en de schuilkerk op
‘Klein Kerk’. De kerk in Leende werd gebruikt voor de
Protestantse eredienst. Omdat het aantal Hervormden
in Leende maar klein was, werd de kerk voor meerdere doeleinden gebruikt; naast de eredienst vonden
er ook de gemeenteraadsvergaderingen plaats, maar
ook bierfeesten en ‘vatspreekdiensten’ (later omgedoopt tot ‘tonpraotaovonden’) werden er voor het volk
gehouden.
Op een oude prent uit die tijd is een binnenbaan
(‘centrecourt’ oftwel ‘midden van de kerk’) te zien,
waar een vroege vorm van tennis wordt gespeeld. Weinigen weten dat deze wedstrijd zich afspeelt in de kerk

in Leende. Op de achtergrond zijn de
vermoedelijke adellijken, De La Kuijk en Bekkérs, te
zien. Er zijn zelfs nog enkele afdrukken van ballen te
zien op de marmeren vloeren en naar verluid is een pijp
van het oude kerkorgel verstopt door een vreemd rond
en geel voorwerp. Engelse zeevaarders hebben het spel
overgebracht naar Engeland, waar in London (afgeleid
van ‘Leende’) het huidige Wimbledon nagebouwd is,
naar voorbeeld van de tuinen die destijds rondom de
Leendse kerk lagen.
Vermoedelijk zijn de spelers op de prent Fransen die
vaak in grote karavanen diligences - destijds
geëxploiteerd door de adellijke familie Pierre Verhoevé
- naar Leende kwamen. Het spel was in de middeleeuwen al vermoeiend en het heette dan ook ‘tenne’,
dat ‘doodmoe’ betekent: ‘ik ben doodop - ik zijn tenne’.
Toen de Leendse Fransen op familiebezoek gingen in
Frankrijk en ze het spel meenamen, werd dit Brabants
dialect verfranst naar ‘tenez’ en later dus naar ‘tennis’.

de scepter zwaait over de kantine van de club. Zij is een
telg van de familie Baudoin uit het Noord-Franse stadje
Givet aan de Maas, waar nog steeds een restaurant is
met de naam Baudoin. Ook afstammelingen van de uit
de Middeleeuwen afkomstige families De La Mierlo,
Bijnnon en Meuse (later ‘Maas’) en eerdergenoemde
families Bekkérs en De La Kuijk zijn actief op de Leendse
tennisbanen.
Toen de kerk weer Katholiek werd, raakte het spel in de
vergetelheid ten gunste van volksfeesten zoals carnaval.
In 2013 (40 jaar na de oprichting van de Tennis Club
Leende) komen beide oude gewoontes samen. Tennis
en carnaval verenigen zich dit jaar tot een geheel
waarbij de jongere generatie een belangrijke rol speelt:
Alle leden van de jeugdraad van 11 zijn tennissers van
Tennis Club Leende. Moge sport en plezier zich
wederom verbroederen voor Jong en Oud!!!

Nazaten van deze Fransen leven nog steeds in Leende
en het is niet toevallig dat de voorvaderen van de
huidige voorzitter van de tennisclub, Leo Bovée, uit
Bovée-sur-Barboure komen en dat Madame Baudoin

EVEN VOORSTELLEN
De nieuwe Raad van elfleden

Wij zijn Bart en Jolanda van Hout en wonen alweer
bijna 15 jaar in ‘de sgônste plâts’. Wij wonen met onze
2 zonen (Simon en Remco) in een oud pand, maar voor
ons de “mooiste” boerderij van Lind.
De eerste 11 jaar hebben wij flink moeten zwoegen om
deze toch wel vervallen boerderij naar onze smaak te
verbouwen en er een goed leefbaar
geheel van te maken. Eerlijk gezegd zijn we nog lang
niet klaar met het opknappen. Ook voor de tuin
hebben we nog veel plannen, maar er zijn zoveel andere leuke dingen!
Bart werkt op een accountantskantoor en zorgt ervoor
dat bij de klanten de getallen op de juiste plaats staan.
Jolanda werkt parttime als financieel medewerkster bij
een Gemeentehuis (postcodegebied 5591.....).
In zijn vrije tijd houdt Bart zich het liefst bezig met
hardlopen op gezette tijden. Daarnaast verdiept hij zich
graag in de geschiedenis van Lind, de gebouwen en
haar bewoners.
Als de troep die haar mannen maken door Jolanda weer
aan de kant is en ze er ook nog voor heeft gezorgd dat
ze te eten en te drinken hebben, slaat ze regelmatig een
balletje op de tennisbaan.
Carnaval is voor ons echt een feest om alles even
aan de kant te zetten en puur te genieten. Van de
kinderen vindt de één carnaval het mooiste feest dat er
is, terwijl de ander carnaval het vreemdste feest vindt
(en eigenlijk hebben ze allebei gelijk)!
Zoals zo velen is het ook ons niet gelukt om de
carnavalsoptocht alleen te bewonderen en bouwen we
mee met buurtschap Oostrik. De afgelopen jaren
hebben wij dan ook op zondag meegedaan met de
optocht. Voordat we in Lind kwamen wonen, was Bart
en later ook Jolanda wel al vele jaren deelnemer tijdens
de Tour d’n Blaos. Met de vriendengroep deden we
mee in creaties als Flinstone, baby en bierfles.

Eric van Ooijen en Kim van den Broek

Even voorstellen…
Wij zijn Eric van Ooijen en Kim van den Broek en wonen
in de Beukenlaan in Leende, samen met onze twee
geweldige dochters: Esmee van 2,5 jaar en Bente van 1
jaar oud.
Eric werkt bij een Entertainment bedrijf in Eindhoven.
In zijn vrije tijd gaat hij graag duiken met zijn eigen duikschool Dive4Fun. Kim is druk bezig met haar webwinkel
in baby- en kindercadeaus, Babbelijntje.nl genaamd.
Vorig jaar hebben we met onze buurtvereniging Obelisk
het Jeugdcarnaval georganiseerd. Hierdoor hebben we
een uniek kijkje kunnen nemen achter de schermen van
het Linds Carnaval.
Toen ze ons dit jaar vroegen om lid te worden van de
Raad van Elf leek ons dat erg leuk én gezellig en we
hebben er dan ook erg veel zin in!
Groetjes Eric en Kim

Bart en Jolanda van Hout

Wij willen dan ook graag meehelpen aan zoiets moois
als carnaval in Lind!
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In de jaren die volgden vierden Dennis en Marlies samen
carnaval in Brabant. Door het reizen met de trein duurde
het erg lang voordat Dennis in het weekend zijn eerste
pilsje kon pakken in Lind. Daarom besloot hij in 2009 om
in Brabant te komen wonen. Om maar meteen verder
in te burgeren in Lind, besloot hij mee te doen met het
Tonpraoten; samen met zijn muzikale Lindse vrienden
heeft hij al 4 jaar een optreden verzorgd in de Meent.
Voor Marlies ook geen onbekend terrein, zij zong al een
paar keer mee tijdens de Tonpraotaovonden.
Om volledig te kunnen integreren besloten Marlies en
Dennis een huis te kopen in de Lindenlaan in Lind. Op
een zondagmiddag in september 2012 bleek de
inburgering geslaagd; twee leden van het bestuur van
de Lindse Blaos vroegen hen om lid te worden van de
Raad van 11. De keuze was niet moeilijk, want dit zou
betekenen dat onze Achterhoeker Dennis vanaf nu een
echte Leendenaar is! Nu zie ik jullie denken… Maar wie
zijn Dennis en Marlies dan? We zullen ons voorstellen...
Als zangeres van de Lindse coverband Qnøt kennen jullie
mij, Marlies van de Laak, misschien wel. Na de Triangel
in Lind en het Were Di in Valkenswaard
besloot ik naar de PABO in Eindhoven te gaan. Nu ben
ik werkzaam als leerkracht speciaal basisonderwijs in
Eindhoven. Muziek is mijn grootste hobby,
daarnaast speel ik tafeltennis en tennis. Mijn passie voor
muziek deel ik met Dennis.

Toen ons half september gevraagd werd om in de
raad van elf te komen moesten we een kleine week
nadenken, het kwam als een volledige verrassing! We
kwamen al snel tot de conclusie dat zeker Bart alle
dagen tijdens de carnaval toch al niet thuis kon blijven
en maar door Lind bleef zwerven.

Alaaf, Bart en Jolanda van Hout

Hoe een Achterhoeker integreert in Lind!
Acht jaar geleden begon de inburgeringscursus van
Dennis Jansen in Lind. Marlies van de Laak nam hem
mee naar Brabant. Zijn eerste kennismaking met het
Lindse volksfeest was in 2005. In de Achterhoek kennen
ze carnaval niet zoals ze dat hier kennen, dus nam
Dennis zijn Achterhoekse kameraden mee naar de Tour
d’n Blaos. Dit smaakte naar meer!

Dennis Jansen en Marlies van de Laak

Ik, Dennis Jansen, ben namelijk de gitarist van de Lindse
band Dinges. Ik ben opgegroeid in Ulft, onder de rook
van Doetinchem (als de wind de goede kant op staat).
Omdat ik Marlies heb leren kennen, woon ik sinds 2009
in Brabant. Na het afronden van mijn studie HBO
Bouwkunde werk ik nu twee jaar als werkvoorbereider/
calculator bij bouwbedrijf Cox in Sterksel. Eens in de
twee weken reis ik nog op en neer naar de Achterhoek
voor een wedstrijd van de Graafschap.
We hopen jullie snel te zien in Blaosdonk. We zijn te
herkennen aan de blauw-rood-gele steek en een rode
sjaal. We gaan een leuke tijd tegemoet bij de raad van
elf. We hebben er heel veel zin in!
Alaaf!
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Ook voor het leggen van vloeren en
het plaatsen van schuifwandkasten.
Onderhoud van tuinmachines
en verhuur verticuteermachine.
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Te gek!!!
Nu super sexy
bruin voor een
dolle prijs
4 x €7,- = €23,WELLZIJN
VALKENSWAARDSEWEG 29a
LEENDE
TEL. (040) 2062955
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De dartele paters

Twee paters van de Achelse Kluis mochten van Vader
Abt, bij hoge uitzondering, op vakantie. Zij hadden zo
goed hun best gedaan om Trappistenbier te
verkopen, dat ze wel wat vrije tijd verdiend hadden.

Ze zochten in alle Nederlandse en Belgische kranten,
om een goedkope vakantie naar Hawaï op de kop te
tikken. En inderdaad het lukte: in de ‘Parel van Achel’
vonden ze een aanbieding die gezien de prijs niet te
versmaden was.
Eindelijk een vakantie zonder urenlange gesprekken
met kasteleins en barjuffrouwen. Ze hoefden geen
bier meer te verkopen, maar hoogstens wat
Amerikaans bier zoals Budweiser te drinken; daar
was overheen te komen. Ze mochten met het
vliegtuig naar Hawaï, ze hoefden dus geen vier
weken op het zonnedek van een cruiseboot te zitten.
Twee dagen hadden de gecharterde vliegtuigen
nodig om op het vliegveld van Honoloeloe te landen.
Van daaruit vertrok de taxi naar Waikikibeach, wat
een zalig genot!!
Allebei hadden ze een mooi shirtje aan met bonte
kleuren, ze hadden een bloemenslinger om hun
geestelijke nekken en hun kruinschering was bedekt
met een prachtig petje. “Zo”, zei Pater Hansefriedus,
”niemand kan hier zien dat we paters zijn”. “Ja krek”,
antwoordde Gummibaldus.

ALS DE ZOMER
BEGINT...

Elk jaar is het weer zover; de eerste zonnestralen
doen de Nederlandse bodem aan en het kwik loopt
op. Nederland maakt zich massaal op voor een dagje
strand, want o, o, o, wat vinden wij het fijn om deze
eerste zonnestralen op de vangen vanaf onze kleine
strandjes.
Een dagje strand…
Je staat uren in de file op weg ernaartoe, je komt
rete chagrijnig en gruwelijk doorbakken aan, om
vervolgens geen parkeerplaats te vinden. Nadat je de
auto zo’n 6 km van het strand geparkeerd hebt, moet
je met alle, al volledig opgeblazen, attributen en
tassen vol eten en drinken richting het strand. Daar
aangekomen blijken er meer mensen dan strand te
zijn en na drie grote ruzies en vijf keer op een Duitser
in een zelf gegraven kuil te zijn gestapt, heb je eindelijk een plaats gevonden op een hard stukje beton,
schuin tegen de duin aan op 500 meter van de zee.
Vervolgens kom je erachter dat je net die tas met dat
gekoeld biertje, waar je zo enorm aan toe bent, in de
auto hebt laten liggen. En o ja; de zonnebrand… Hier
heb je de hele dag aan gedacht, behalve toen je de
tas ging inpakken.
Nu komt het mooiste… Want is er een grotere
uitdaging dan op een overvol strand je zwembroek
over je billen te krijgen met één hand, terwijl je met
je andere hand de handdoek, die je als rok om je
heen hebt geslagen, omhoog probeert te houden?!
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Ze huurden twee ligstoelen en lagen urenlang te
genieten van zee, zon en van het uitzicht op talloze
topless jonge meiden.
Na een uur schrokken ze toch een beetje: er kwam
een prachtige topless jonge meid recht op hen af.
“Goedemiddag paters”, zei het meisje in perfect
Nederlands met een licht Limburgs accent.
“Goedemiddag juffrouw” stamelden beide paters,
ook in perfect Nederlands. Gelukkig liep het meisje
door, bevallig met haar bipsje en andere lichaamsdelen wiegend. Hansefriedus en Gummibaldus keken
elkaar, nadat de bijna blote juffrouw uit het zicht
was, sprakeloos aan. “Hoe weet dat prachtige
schepsel Gods dat wij paters zijn?”, sprak
Hansefriedus ontroerd. “Wij zijn toch buitengewoon
goed vermomd, onze Heilige onderdelen zijn totaal
niet zichtbaar en we spraken zelfs geen Latijn met
elkaar”, antwoordde Gummibaldus stom verbaasd.
De hele avond bespraken ze dit raadsel, beschreven
elkaar het uiterlijk van de dame in kwestie, haar
lichamelijke kenmerken en de kleur en de snit van
haar broekje. Ze kwamen er niet uit en gingen ietwat
rusteloos slapen.
De volgende dag besloten ze om verdere
ontmoetingen met opmerkzame, vrouwelijke
bloteriken te voorkomen door allebei een mooi, roze
maxi-T-shirt aan te trekken. Een fraaie sombrero
onttrok hun spaarzame haardos aan het oog zodat er
beslist geen herkenning mogelijk zou zijn.

Weer zaten beide paters op hun strandstoel, op
den duur verzonken in gelukzaligheid en ietwat licht
erotische dromen.
Maar het noodlot sloeg weer toe: Plotseling klonk
dezelfde zoetgevooisde stem als gisteren: “Goede
middag paters, prachtig weertje weer hè.”
Ze schrokken simultaan wakker, sperden hun
slaperige ogen ver open en zagen hetzelfde
prachtige, vrouwelijke schepsel als gisteren, alleen
was het broekje wat kleiner en haar huid wat
bruiner. Er kwam geen ‘goede middag’ meer uit hun
monden, maar alleen wat gemurmel.
Tenslotte slaagde Hansefriedus er in om te
stamelen: ”Hallo schone dame, gisteren had u een
ander broekje aan.” Maar Gummibaldus kwam een
beetje beter tot zijn positieven en zei: “Miss, do you
have hemelse kijktalenten omdat you weet that we
paters zijn?”
De fraaie juffrouw ontblootte een prachtig gebit en
zei lachend: “Maar paters, herkent u mij niet? Ik
heb nu wel een ander kostuumpje aan dan normaal,
maar ik had niet verwacht dat u mij niet zou
herkennen.
Ik ben zuster Esplanada, de zuster van de poort van
de Achelse Kluis.”
JdW

Na deze zenuwslopende opgave kun je dan eindelijk
gaan liggen en uitrusten… Toch jammer dat er een
complete jeugdsoos naast je ligt, die het nodig vindt
om hun gehele muziekkeus in 100DB met alle
mensen in een straal van 100 meter te delen.

overmeesterd te hebben. Toch krijgt je lichaam het
ook zonder de limonade voor elkaar om niet alleen
vocht uit alle poriën van je lichaam te persen, maar
ook nog een volle blaas te creëren door alle liters
water die je de afgelopen nacht hebt gedronken.

Aan de andere kant van je ligt een gezin. Inderdaad;
zo’n gezin met jonge kinderen dat zich nergens voor
schaamt, want ach… het zijn toch maar kinderen en
tsja dan let je als ouder niet meer zo op dat almaar
durende gezeur, gejammer en gehuil. Afijn, dan
eindelijk maar eens gaan zonnen. Na een uurtje blijkt
de zon heviger dan je had gedacht. Je kunt je nog net
herinneren dat je de parasol thuis hebt gelaten,
omdat de auto al helemaal afgeladen vol zat en je
ging immers toch voor de zon naar het strand!?
Helaas kun je ook geen verkoeling zoeken in zee,
want je weet dat als je dat doet, je tablet, telefoon,
iPod, mp3 speler, horloge, spelcomputer en
handdoek gejat zullen worden.

Zoeken naar een toilet dus… Aangekomen bij dat ene
strandtentje met één dixi blijkt het halve strand met
hetzelfde probleem te zitten. Nadat je dan
eindelijk aan de beurt bent, zie je op de deur het
bordje hangen; ‘consumptie verplicht’. *GEVLOEK!!*

Na 3 uur ben je zo rood als een kreeft en zou je liever
naar huis gaan om af te koelen onder de douche.
Maar nee, dit ga jij niet doen!! Je bent immers niet
voor niets heel dat eind naar de zee gereden en je
hebt niet voor niets al die ellende doorstaan:
genieten zul je!
Gelukkig heb je nog ergens in je tas een lauwwarm
flesje limonade kunnen vinden om je dorst te lessen.
Na het openen van dit flesje lijkt het of je tevens een
pot wespen hebt geopend. Drie wespensteken
verder wil je eindelijk die woestijndorst, die je
inmiddels hebt gekregen, lessen. Helaas blijkt,
ondertussen dat jij in gevecht was met de wespenkolonie, de familie mier het limonadeflesje

Je had er voor gekozen je portemonnee bij de
handdoek te laten omdat je hier geen plaats meer
voor had in je zwemslip…
Eind van de dag loop je met heel je hebben en
houden en een zwembroek vol zand, wat inmiddels
heel je edele delen voorzien heeft van een laagje
schuurpapier, richting de auto om te constateren dat
het inderdaad vreemd was dat het plaatsje waar jij je
auto hebt geparkeerd nog helemaal vrij was.
Als je de parkeerbon van € 180,- in je portemonnee
wilt stoppen, blijkt dat je deze hebt laten liggen bij
die leuke ijsverkoopster waar je met je lichaam van
100kg ‘schoon aan de haak’, gehuld in je zwemslip,
nog geprobeerd hebt om eruit te zien als een echte
jonge god…
Maar volgend jaar gaan we weer…!!
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Bende meej de dolle daoge
euijt oe dak gegao?.............

Wij maoke ut vur oe!
Dorpstraat 77, 5595 CD Leende
Tel. (040) 2065093

J.J. Drive in Show
Hij heeft dé muziek
voor élk publiek!
T 040 206 2213
M 06 1073 3100
E j.jutten@chello.nl

John van Meijl
Kraanven 11, 5595 DA Leende
Tel. 040 - 206 2887 / 06 - 55763256
http://www.schilderwerkenvanmeijl.nl

Makt meej carnaval veul leut,
wij zette ozze kwaast meej
deez daog wel in de peut......

BAX TRANSPORT
MESTDISTRIBUTIE
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Terugblik Wouter
Prinsenbal 2012, Prinsenbattle: De eerste van de
twee kanshebbers die met de staf in het Blaospaleis
aankomt, wordt Prins Carnaval 2012. Na wat
oponthoud in de kerk en een ongelukkige ontdekking
van mijn opponent, ren ik als tweede richting ons
Blaospaleis. Gelukkig staat mijn grote fan en vorst
Piet, klaar om mijn ietwat snellere tegenstander
‘aanstormend Prins’ tegen de grond te knallen.
Hierdoor kom ik op geheel eigenaardige wijze het
eerste en met staf ons Blaospaleis binnenstormen.
Na zeven nachten breekt dan mijn receptie aan. Het
werd een onvergetelijke middag waarin al mijn
persoonlijke hoogtepunten werden geïllustreerd
door mijn vrienden van CV De Mafketels, mijn familie
die met hun getrommel iedereen een
gehoorbeschadiging aanbracht, ik mijn (door Qnøt
geschreven) eerste buut ten gehore bracht,
zeverjanus Prins Tomy I mij van achteren pluimeerde
en als klap op de vuurpijl de fanfare met meer dan
110 muzikanten man een serenade kwam brengen!
Een druk bezochte superreceptie, waarvoor grote
dank! Naast mijn eigen receptie worden er ook nog
verschillende recepties uit de omgeving aangedaan.
In dezelfde tijd vinden ook de eerste
tonpraotersaovonden plaats. Normaal zittend in
de ‘bak’ van de band neem ik nu plaats achter het
podium.

a

buurtvereniging Obelisk hebben ook zij er een
geweldig jaar van gemaakt! Als laatste hoop ik als
ex-Prins en Blaozer dat we elkaar nog vaak mogen
zien in de carnavalsscène in ons Blaosdonk en dat
het volgende nog lang mag gelden:

Op maandag is het tijd voor de jeugdoptocht, mooi
om te zien wat er door de jeugd allemaal wordt
gebouwd.

Alaaf!
Ex-Prins Wouter dun Urste

Dinsdag, de laatste dag van de carnaval, begint met
de steppenrace waarin ik het opneem tegen onze
jeugdprins Luuk die er met de winst vandoor gaat;
proficiat! Na het ‘Dweile onder d’n Tôrre’ met maar
liefst een uitgetogen 600 Blaozers en Blaozerinnekes,
begint de prijsuitreiking in ons Blaospaleis.

Fist, vermaok en vertier.
Carnaval in Blaosdonk is niks âs plezier!!

Deze tekst is in overleg met Prins Wouter aangepast
in verband met de ruimte in deze krant. Het
complete verhaal kun je lezen op:
www.delindseblaos.nl/wouter.html

’s Avonds sta ik samen met jeugdprins Luuk op het
bordes onder Willem en Drieka. Helaas moeten we
het heerschap weer overleveren aan de alledaagse
leiding. De laatste en enige woorden van onze
jeugdprins zijn erg gepast: ‘Dankjewel’…
Als laatste wil ik onze afgetreden vorst Piet, adjudant
Pietje en Marjolein en alle leden van de raad van elf
bedanken voor mijn Prinselijk jaar. Het was zonder
jullie, alle Blaozers, Blaozerinnekes en vrijwilligers,
nooit zo’n fantastische ervaring geweest! Allemaal
heel erg bedankt!
Ook natuurlijk een speciaal woordje richting onze
jeugdprins Luuk, jeugdprinses Rolien en
jeugdadjudant Bram. Samen met onze

ecepti
R
n
e
le

Prinse

nb

Uiteindelijk breekt de carnaval zelf aan, deze wordt
begonnen met het ophalen van de Prins. Een heel
gevolg, inclusief skihut, staat bij mij op de stoep om
me naar de kerk te begeleiden voor de traditionele
openingsmis.

Zondag, de dag van de optocht. Aangezien er wat
hagel en regen is voorspeld en het, ondanks de
fantastische zon, toch wel fris is sta ik gewapend
met de thermolaarzen van vader de koning en extra
dikke handschoenen van moeder de koningin in het
Blaoske van de Prinsenwagen. Pas als we met de
Prinsenwagen net voorbij de bakker zijn, komt de
hagel met bakken uit de lucht. Helaas geen Venz...

Fist, vermaok en vertier.
Carnaval in Blaosdonk is niks âs plezier!!
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Blaosdonkse
Carnavalsdaog
Lind dè zal bleejve, ja Lind dè blie bestao.
Âs we meej de carnavalsdaog mar meej zen alle up
stap bleejve gao. Mar daor vur moet CV De Lindse
Blaos ut programma wal in mekaar hebbe stao.
Nao veul uurkes zweejte in De Meent, wille we heul
Blaosdonk laote weejte, dè de carnavalsdaog vur
2013 vaast stân, en de carnavalskleer wir magge
worre ân gedao.
We beginne onder de BLAOS van Lind meej un sgôn
carnavalsdienst. Pestoor Van Meijl geej ôs veur, nao
dè we ut Prinsenpaar hebbe upgehâld, aachter in de
kèrrek.
In deejs mis kumt der vanalles ân bod en stân we
èfkes stil bij ut lève, zô dè we de overleden Blaozers
en Blaozerinnekes nie vergète.
En ân ut ènd van deejs mis gân we ân de zwier. Ja,
ut is vier daog Carnaval in Blaosdonk! En zurrigt dè
ge der bij bèènt zô dè de leefbaarheid van en de
betrokkenheid bij ôs sgôn Brabants durrepke Lind
blie bestao.

DOLLE DINSDAG

VERSLAG vanuit
KRUIKENSTAD

We mogen het wellicht al een beetje traditie gaan
noemen, maar ook het afgelopen jaar hadden we
schitterend weer op de Dolle Dinsdag.

Onder toejuichingen van opa’s, oma’s, vaders,
moeders, broertjes, zusjes en vele andere
belangstellenden werd de race verreden. Elders
in deze Blaospieper staan de uitslagen vermeld.

Je moet wat. Het is toch net iets anders dan “De
Triangel”, al is het aanzien van mijn studie intussen
zo gedaald dat het verschil met “De Triangel”
tegenwoordig ook weer niet zo groot is. Zelfs
topcrimineel Willem Holleeder had psychologie
willen studeren, werd onlangs bekend in College
Tour. Zo krijgt het woord zielenknijper ook gelijk een
heel andere betekenis. In Tilburg lopen er wel meer
types als Holleeder rond. Meer dan in Leende. Ook
al heb je in Leende dan wel hangjongeren, die wel
eens wat uithalen, ik zie ze toch niet zo gauw Willem
Smetsers ontvoeren.

Daarna zijn we met z’n allen weer gaan dweile onder,
of eigenlijk rondom, d’n Tôrre. De zon scheen en de
temperatuur was prima om weer gezellig alle
deelnemende horeca van Blaosdonk aan te doen.
Onder begeleiding van de diverse blaaskapellen zijn
de vier groepen en die van onze Prins Wouter dun
Urste op pad gegaan.
In de cafés was er natuurlijk weer live entertainment
aanwezig. Daarnaast was er overal een uitdaging in
de vorm van een spel voor de jeugd. Er werd flink
gedweild en gehost.

Neteert dèrrum al vàst in oew agenda: De
carnavalsmis is di jaor up zatterigenaovend 9 februari
um 19.30 uur en kumt up tied dan hèdde zikker un
goej plâts.

Natuurlijk werd er ook genoten van een heerlijk
pilske of wijntje. Na afloop was het uiteraard weer
tijd voor de prijsuitreiking in Blaospaleis De Meent,
waar het feest nog lekker werd voortgezet.

Bèènde helaas verhinderd en wilde toch gèr live
verbonde zin meej de carnavalsmis? Zet dan oew
radio up (Radio Blaosdonk) 92.9 FM, zô dè ge deejs
mis live kèènt vollege.

Carnavalsvereniging De Lindse Blaos en met name
de commissie ‘Dweile onder d’n Tôrre’ bedankt alle
deelnemende cafés, blaaskapellen, vrijwilligers en
natuurlijk alle deelnemers van deze Dolle Dinsdag die
weer prima is verlopen.

Alaaf!
De kemmissie Carnavalsmis

Het is nu een paar maanden geleden dat ik jullie
verlaten heb voor Tilburg. Tegen mijn wil, dat
snappen jullie zelf ook wel. Maar verschil is er nu
eenmaal, daar doe je niks aan. Tilburg is geen
Leende, Willem II geen DOSL. De 013 haalt het niet
bij de Meent. Eigenlijk was er maar 1 reden om te
gaan. In Tilburg heb je een universiteit, waar ik nu
ongeveer 1,5 jaar psychologie studeer.

Wat we zeker al wel traditie mogen noemen is ‘de
Steppenrace’ die weer voor de jeugd van Blaosdonk
werd georganiseerd. Dit jaar waren er een record
aantal inschrijvingen. Zou het nieuwe parcours dan
toch zoveel meer uitdaging geven?!

Hooguit jatten ze een paar blikken bier, zodat het
toch nog enigszins op de ontvoering van Heineken
lijkt. Misschien is dat nog het grootste verschil tussen
een stad en een dorp; Leende heeft nog een soort
onschuld. Beleefdheid ook. De mensen en zelfs de
koeien groeten je op straat. Inbrekers bellen hier nog
gewoon aan. Dat zit er in Tilburg lang niet altijd in.
Dus wordt het misschien tijd om wat Lindse gezelligheid naar Tilburg te brengen. Ik wil jullie, alle lezers
van de Blaospieper, daarom allemaal uitnodigen om
eens een keertje hier langs te komen. Ik zal even
nadenken over een datum en maak daarna wel even
een openbaar facebook-evenement aan. Dan zie ik
jullie daarna wel verschijnen. Gezellig. !!

Dus graag tot de 12de februari!
Alaaf!

Vriendelijke groeten.
Uw verslaggever vanuit Tilburg

Stuur het goede antwoord naar:

LINDSE FILIPPINE

puzzel@delindseblaos.nl of Puzzel DLB, Breedvennen 56, 5595 DG in Leende. Vermeld
duidelijk je naam, adres en telefoonnummer. Onder alle goede inzendingen wordt de prijs
van €50,- verloot tijdens de opening van de carnaval, op zaterdag 9 februari,
in Blaospaleis de Meent.

Vul de filippine in volgens de omschrijvingen.
Je moet de woorden wel in het ABL, het Algemene
Beschaafde Linds, invullen. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
Als je klaar bent, dan lees je in de gekleurde kolom,
van boven naar beneden de oplossing.
Werkwoorden, zoals lopen, fietsen en winkelen
missen in het Linds de laatste ‘n’: dus wordt het:
lope, fietse, winkele.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Een klein reepje van een lap stof
Aardappel
Iemand die met lange tanden eet
Karnemelkse pap
Vaatdoek
Glijden over een ijsbaan
Tutje; Dom meisje
Vork
Sluithoutje voor de konijnenkooi
Ei zonder harde schil; watje
Reukwater
Ergens op lijken
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Hét adres voor:
huwelijksreportages
^

bedrijfsreportages
studiofotografie
ontwerp & drukwerkverzorging
- trouwkaarten
- geboortekaartjes
- originele uitnodigingen
- uitgave boeken
websites
- bouwen
- onderhouden
- hosten
en natuurlijk ook nog steeds iedere maandag
pasfotodag van 9.00 tot 18.30 uur
of op afspraak. Ook ‘s avonds mogelijk!
Fotografie & lay-out Eugène Simkens
Pr. Willem-Alexanderplein 1 Leende
Tel. 040 206 33 45
info@simkensfotografie.nl

www.simkensfotografie.nl
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Zo vader zo zoon
Ja, met een vraagteken. Zo af en toe twijfel ik er wel
eens aan of ik zonen heb. Als je dat getut ‘s morgens
voor de spiegel in de badkamer ziet, dan denk ik
vaak: ik heb 3 dochters. Die kuif moet wel goed
zitten als we naar school gaan! …En maar aaien en
kneden en vouwen met die gel in hun haar voor de
perfecte look.
Ik kan al bijna mijn tandenborstel niet meer kwijt in
de badkamer, zoveel potjes en tubes staan er. Dan
heb ik het nog niet eens gehad over de verschillende
deo’s; liters bezitten ze!!!!
In het begin wilde ik ze weer naar de badkamer
terug sturen om te douchen: zo stonken ze! Maar
dat moet schijnbaar zo, ”want dat doet iedereen”.
En als het op is? Gebruikt dan ook iedereen pa zijn
aftershave?! Bedankt jongens: toen ik het zelf wilde
gebruiken, was het op! Toen heb ik het met de kerst
van schoonmoeder gekregen luchtje maar gebruikt.
En die ruikt! De jongens willen hem niet.
Aan de andere kant zijn het wel weer echte jongens:
als ze met hun skelters bezig zijn geweest in het
zand, op die grote, gele, houten klompen, dan wil ík
dat ze het bad in gaan. Meestal komt er dan reactie
van: jaaaah, we zijn 2 dagen geleden nog naar het
zwembad geweest, dus wij zijn helemaal niet vies!
Ja Hallo, zwembad water is geen badwater en na 2
dagen mag het onderhand wel. Opschieten!!!!
Zoals het echte jongens betaamt, hebben ze ook
wel eens ruzie. Zo waren ze laatst hun skelterwielen
met gekregen spuitbussen aan het pimpen, toen er
onenigheid ontstond. De oudste werd zo kwaad dat
hij de spuitbus naar zijn jongere broer gooide. Deze
kreeg de spuitbus op zijn voorhoofd, met een scheur
als gevolg.

Zurrege um ôs
Zorgstelsel

Laatst hadden ze van een goede bekende van die
kleine ambassade vlaggetjes met een stokje eraan
gekregen. Deze konden ze op hun kamer wel
gebruiken, dachten ze. Alleen vonden ze het op de
deur eigenlijk mooier.

Wâ’n commotie um dieje neij zurregwet die de neij
regering in wilde voere. In Lind hebbe we ut nog wal
goe vur mekaar, meej un sgôn neij dokterspost. Mar
hoe keejke die dokters en specialisten nou nar die
neij zurregwet?

Nu hadden ze al van alles geprobeerd, maar die
dingen bleven maar niet zitten op de deur. Na wat
denkwerk hadden ze de oplossing: gewoon dwars
door de deur duwen… Dus toen hadden we 3 deuren
met vlaggetjes erin….
Gevolg: 4 weken geen zakgeld…!

Ik zal ut oew vertelle:

In het geval van de vlaggetjes trof hen alle 3 blaam,
meestal is dat niet zo duidelijk. Als je dan vraagt ”wie
heeft dat gedaan?”, is het antwoord meestal:
IK NIET! Daar kan ik dan zo kwaad om worden, want
ik vroeg WIE WEL… Meestal kom ik er na verloop van
tijd toch wel achter.
Door schade en schande wijs geworden, heb ik bij
een ander voorval een andere tactiek gebruikt en
die werkte: Bij thuiskomst bleek 1 van de nazaten
ons huisnummer op de poort te hebben geschilderd.
Ik heb ze toen bij elkaar geroepen en gevraagd wie
toch dat mooie nummer op de poort had
geschilderd? Vol trots meldde de dader zich! Je kunt
wel raden wie er die avond vroeg naar bed mocht!
Oma kan wel lachen met haar kleinkinderen. ”Het is
zo herkenbaar” zegt ze vaak: zo vader, zo zoon en de
appel valt niet ver van de perenboom!

- De fysiotherapeut kniept dur tusseneujt;
- De podoloog, die zit meej krom téén;
- De KNO-arts heej un brok in zunne keel en vuult an
zunne neus dè hum un oor wordt angeneijd;
- Dun oogarts ziet ut mar somber in;
- De verloskundige zit meej de naoweeje;
- De gynaecoloog baart ut ernstig zurrege;
- Vur de chirurg sneijt ut mes ân tweej kante;
- Dun internist wordt binneste beujte gedreijd;
- De logopedist is hillemal sprakeloos;
- Dun uroloog vuult ân zun watter dè ut nie goe zit;
- De diëtiste kan gin pap mir zegge;
- De psychiater sneijt ut dur zun ziel;
- Dun anesthesist is hillemal van de wirreld;
- Vur dun apotheker is ut un bittere pil;
- De tandarts ziet dur gin gat mir in.
Oh ja, de patiënt, die is dur goe ziek van!
Wie weet kumt alles toch nog goe!
AV

Dat belooft nog veel goeds in de toekomst……
Gegroet,
Cis van het Zwaonegat

Hij bloedde aardig en toen was het natuurlijk paniek.
Afijn, wij naar het St. Anna en 4 hechtingen verder
hadden de heren een wijze les geleerd: gooi nooit
met spuitbussen!!!

Kilo Utrecht Tango dag
Ge wordt wakker meej un kaoter, want ge bèènt wir
us te laot tuus gekumme meej te veul drank up.
De asperientjes zin netuurlek up.
Âs ge onder de douche stât, zet netuurlek iemmes un
heetwatterkraon ân en wordt jouw watter ieskauw.
Dur zit un gat in oew zokke. De veter van oewe
schoen brèkt netuurlek. Âs ge oew eijge ângetrokke
het en ge beneje bèènt, zeej oew vrouw dè oew
blouse nie bij oew boks paast, dus moete wir nar
beujve.
Up dun trap gleijde eujt en verstuukte oewen enkel.
Ge strompelt nar de toffel um te gan ète, mar de mik
is nog bevrorre.
Dan mar dur de broodrooster, mar die doe ut
netuurlek nie tot dè oewe mik dur in inne keer zwart
eujtvliegt.
De koffie is veul te slap.Oew vrouw zit de hillen tied
te gromme. De krant is dur nog nie.
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Dan toch mar nar oew werrik, mar oew auto start
nie. Dan mar meej de fiets, mar die steej slap. De
fietspomp kaande netuurlek nie vinde. Dus kumde te
laot up oew werrik en is oewe bâs wir kâ.

De volgende dag worde wir wakker meej ne kaoter,
want ge bèènt wir us te laot tuus gekumme meej te
veul drank up.

Ge moet den hillen dag alleen mar kaoj kerweikes up
knappe. Tusse de middig kumde dur aachter dè ge
gin brood bij oew het.
Âs ut tenslotte aovond is geworre en ge wir tuus
bèènt, is ut ète nog nie klaor, want oew vrouw is de
hort up. Âs ge dan gauw un kant- en klaormâltied
wilt gân haole, is de winkel dicht.
Âs ge de póst dur kiekt, zit dur un flinke
belastingânslag bij. En netuurlek un proces vur te
hard reije. Ge wilt nog efkus in oewe hof werrike,
mar ut begint te règene.
Ge lât oewe hond eujt, mar die schijt netuurlek pas
âs ie wir trug is in oew eijge huus. Up tillevisie is wir
hillemal niks te belève. Van ellende gadde mar wir
nar ut café.
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In het hart van Lind
waar Carnaval begint!

Wij serveren deze dagen een heerlijk carnavalsbuffet voor slechts €15,-

Veiligheidschoenen
Bedrijfskleding
PBM’s

Eerst naar PB, want wij borduren
uw carnavals logo met 50% korting.
PB Protection B.V.
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mail: info@pb-protection.nl

tel. 040 2063026
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Flarfen!

Tillefoon, net toen ik eujt dun douche kwam. Mistal
laot ik um gao, mar ik zaot up un tillefoontje van
mun zuster te waachte. Dus schâtste ik up mun blote
voete uvver de vloer, mâkte unne zwieper warbij ik,
nogal um te zegge onfesoenlik teejge de vlakte ging.
Um vervolgens meej un zeer kont, lieftallig dun
tillefoon up te vatte.
Dè kumt zô: meejn zuster zeej dè ik dun tillefoon
altied zô neujtelik upvat. Mense durve dan al niks
mir te zegge, zeej ze. Dè is tactiek, zeej ik dan. Want
nie iedereen haauwt zun eijge ân ut
belmedanôknieâsikdèniewilvanniemusnieregister.
Dus âs ik dan daor ôk nog goe lilluk bij keejk hange
ze van eijges wir up. Nou vat ik allenig bij femilie dun
tillefoon meej unne hillen grote glimlach up. Ik heur
ze wal us zegge: bèèlt die lillukkeejker van ôs mar up,
vraogt dè mar ân die neujtelige tresebees van ôs en
ik wil onderhaand van dè gezannik aaf zin.
Mar allee, ik dwaol aaf. Afijn, ik zeg ha zuster, ut waar
mun zuster nie! Neeje, de redaksie van de
Blaospieper. Hedde oew stukske al klaor? Verrèk,
nie mir ân gedòòcht. Ik heb ôk zôveul ân munne kop
gehad di jaor, dè ik dur zellufs gries van ben geworre.
En daor wier ik ôk wir neujtelik van, want aaf en toe
wor ik vur opoe ângezie en dè vin ik echt nie um te
lache.
Dwaol ik alweer aaf, un stukske, ik zeg, wènnig tied,
mar vur dizze krant gao ik rap ân de gang. Dus dun
afwas is gedao, de jóóng zin nar de club, ôzze Harrie
is nar de voetbal en ik zit meej munne kop tusse
mun haand wâ onneuzel dun hof in te keejke. Dè
doe ik altied âs ik wâ moet verzinne, um inspiratie te
kreejge. Ôzze Harrie en de kiendjes weejte dè ze dan
zunne mond moete haauwe. Ut liefste hebbe ze dè ik
dè nao ut ète doe. Ut is wel us veur gekumme dè ik
dè vur ut ète heb gedao. Ut duurde toen zo lààng vur
dun inspiratie binne kwaam dè dur hillemal gin ète
up toffel is gekumme diejen dag!

Dè zit zo: âs ik van Valkeswirt aafkum, up de fiets,
dan rijdt daor up unne vááste dag in de wèèk unne
lange mens vur mij. En ik heb unne stille fiets, dus
hij heurt mij nie ânkumme. En die mens denkt dè
niemus hum ziet. Die lange mens heej ôk lààng
vingers. En meej één van die vingers zit ie in zun
neujs. Ja perdonnekes, ut is nie al te smaokelijk, mar
ik zit daor wal aachter. En hij kan um nie bij! Ik durf
nie te zegge: kan ik hellupe, want dan verschiet dieje
mens en zit ie meej unne verstuukte vinger en un
zeer neujs. Dus laot ik um rustig hengele en zô tusse
ut Linderbos en de streujvenbakker hittie dur inne
gevange!
Nou moet ie um nog kwiet zien te raoke. En moet
ik uplette: nie passere! Want dan kan ut goe zin dè
ik meej iets meer tuus kum âs war meej ik van huus
ben gegao. Dè waar me al unne keer uvverkumme.
Ik waar up Valkeswirt mèrt en daor liep iemus flink
te roggele. Ik liep gaauw dur, want daor kan ik nie
goe teejge. Tuus zaote we gezellig ân de koffie en
toen zeej ôzze Harrie in inne keer: “Wâ hedde gij in
oew bokspeejp hange?” Mense, ik zal oew de details
bespaore, mar hij zaot dur goe ingeplèkt!
Dus, um terug te kumme up die lange fietser, ik
waacht net zôlaang meej vurbij rijje tot ie die
slijmerige snotpier kwiet is. En dè moet ik hum
naogève, hij smèèrt um nie ân ut stuur, zun bel of
boks, begint nie alvast meej ète, mar prebeert um
meej die zwierende vinger weg te laote waaie. Up
dè mement stèèjk ik munne vinger in munne mond,
haauw um wir umhog, um te vuule war de wind
vandaon kumt. Zô weejt ik ân welke kant van ut
fietspad ik moet gân hange um eujt de wind, lèès,
eujt dè kwakske te bleejve.

Moete gij us keejke wâ dur van oew vurbèndje
aafkumt, tigge oew schoen en boks umhog! Dè zin
nog us flarfen! Och verrèk, flarfen, dè zou ik gân doe
in di stukske. Ik ben toch lilluk up un zijspoor
gekumme.
Dè gebeurt me wal dikker tiggeworrig, ut zal wal ân
de lèèftied ligge, dè zeej mun oudste zuster teminste.
Die wit daor alles van, zeej ze altied meej dur
eujtgestrèke gezicht, oohh, war ik volges heur
allemal nog lààst van kreejg! Mar daor schreejf ik wal
in unne aandere krant uvver.
Ik heb lèst dun dikke van Dale nog gezie. En vur dè
gullie denkt dè dè munne buurman is, neeje, dè is
ut woordenboek der Nederlandse taal. En ieder jaor
kumme daor neij woorden bij. En di jaor steej dur ôk
flarfen in. Up internet tiepte un woordje in en kriede
heul veul informatie up oew scherm. En daor, van
al die losse flodders mâkte gij un verhaaltje. Kiek en
um dè ik niksnadaniks wis, dóócht ik, ik gao gewoon
flarfen. Daor wou ik dus meej beginne.
Mar ja, umdè ik urst dóócht dè flarfen vuuligheid
waar, kumde wir heul erruges aanders eujt. Kènde ut
nog volge? Ik heb dè flarfen hillemal nie noddig! Dur
is toch wâ up pepier gekumme. En heb ik jullie toch
nog up ut valreepke duudelik kanne maoke wâ
flarfen is. Ik zou zegge doe daor oew vurdeel mar
meej. Misschien kenne we ôk wal un flarfclub
uprichte, ik heur ut wal!
En nou gao ik mun jongste zuster mar us upbelle,
want die is me volges mij glad vergète! En mocht ik
nou volgend jaor ècht niks weejte, dan gao ik us flink
ân ut flarfen!

En dan kumt ut mement: hij is um kwiet! Ik zie um
nie altied gao, mar âs die mens wir twee haand ân
ut stuur heej, weet ik, ut is gebeurd! Dè is vur mij
ut sein um vurbij te reije meej unne vriendelijke
goeiemiddig. Hij zeej sgôn goedemiddag terug en ân
zunne praot te heure is ut unne beujtendurpse. De
rèst van de wèèk kan ik gewoon gas gève, up mun
fietske en alleman passere, dan kum ik gin
vuuligheid teejge. Ja misschien unne pèrdestront die
up ut fietspad leej vanaaf de Molenberg. Die up dè
pèrd zit heej gin schup en unne plèstieke zak bij um
ut up te ruume (âs ik ôzze Piedewiet eujtlaot heb ik
dè altied bij). En in dun donkere, want zôwâ gin licht
up dè stuk, is ut nie fijn âs ge dur zônne zaachte mop
rijdt, kan ik oew vertelle!

Kaatje eujt Lind

De Wandeling

Ik loop de Kerkstraot eujt en dreij bij de Lindse
massagesalon de Durpstraot in.
Ut lôpt allemal nie zô hèndig meej die kleijn stukskes
stoep meej die kleijn keien. Ut huus van
Harrie Pompinus heej ôk un upknapbeurt gehad,
misschien dè ut nou wal iemus wil kope.

Vruuger bouwde daor ut Bultje zunne carnavalswaoge, mar ik zag dèttur nou ut vakantiejeugdwerk
in zaot. Uvver Bosheujve loop ik de Breedvenne in,
un sgôn buurt war de lèste tied ôk nie veul mir
bijgebouwe wordt.

Ôs sgôn centrumplan, wâ is daor in un jaor veul
veràànderd. De geminte heej hier natuurlijk nie
heul veul ân gedao, mar gelukkig haan we de
Boerenleenbank nog.

Wâ is dur toch veul veranderd, in de café war
vruuger Marietje Boddewien zaot, vange ze nou
kiendjes up van mense die moete gân wèrreke en
bij Pierre Weekers verkope ze gin Peugeot’s mir mar
heujs. Dun aauwe winkel van de twee wezen steej ôk
al wir efkes leeg naodè de bejaarden nar Thea’s in de
Mölleschut zin gegao.

Ik zit nog net nie in kleermaokerszit up un kussentje
te zoeme, mar ut schilt nie veul. En hé, ik wit nie of
ut kumt dur die deujf die up munne kop scheet, mar
verrèk, in inne keer hâj ik ut! Ik gao flarfen. Vur dè
gullie denkt, ut is hur in dur bol geslaoge: niewaor.
Flarfen besteej echt. Toen ik ut woord vur ut urst
záág dóócht ik dè ut te maoke hâj meej snot.

Vurrig jaor ben ik un heul stuk dur Lind gelope en
heb ik vertèld wâ ik zô allemal teejge kwam. Dè
wandele doe ik nog altied, mar ik begin dizze ronde
nauw mar war ik toen ben upgehaauwe.

Die heej un sgôn geldbedrag hiervur eujt getrokke
en heul veul vrijwilligers hebbe dur un sgôn park van
gemakt, wâr heul veul kiendjes tegeliek plezier kanne
hebbe. Meej goej weer kenne ôk de aauw Lindse
mense daor zunne botterram up gân ète.
Vaneujt ut park loop ik uvver de parkeerplats de
Kerkstraot in. Wâ zund dè ze dè stuk war
De Schammert ston nie meej hebbe ângeplant.
Dè zou ôs centrum nog veul sgônner maoke.
Nou las ik van de wèèk in de Parel dèttur toch wir
planne gemâkt zin vur ôs neij centrumplan. Ik ben
beneijd hoe laang dè ut wir geej dure vur we dur iets
van kanne zie.
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Al wandelend kum ik bij ut Brouwershuus en zouw
dur wal un tas koffie kanne vatte. Gelukkig war ut
nog nie eujpe en zôveul calorieën hâ ik eigelijk ôk
nog nie verbruukt. Ik zag nog wal dè ze dur ôk nog un
heul sgôn zâltje ân hebbe gezet, zôdè ge dur vort ôk
meej un grottere groep terecht kèènt. Ik kuier mar
dur tot ôzze antiquair Jan Engelmoer en gao bij ôzze
neije bloemist ut Bultje in.

Toen daor de school hinne ging, dóócht ik nog dè
ut daor gauw volgebouwe zou worre. Wanneer de
school daor weg zal gao, maok ik misschien wel nie
mir meej.
Nou denk ik dè ik mar wir nar huus gao en daor un
bèkske koffie gao vatte. Hij zal um wal klaor hebbe,
denk ik.
AV

Nou zin ze aachter Wimke van den Broek toch
begonne meej die neij heujs, die volges mij al 3 jaor
klaor haan moete zin. In de Halfeindschestraot is nie
veul te belève en loop ik gauw dur tot de aauw werf
van de geminte.
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WORLD-WIDE-INDUSTRIEBOUW
voor een betaalbare bedrijfsruimte met uitstraling

Stationsstraat 8
6026 CV Maarheeze
Werkplaats:
Rondven 41
6026 PX Maarheeze
tel 0495-594570
info@worldwidemontage.nl
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Weekendje weg
Vier mannen lopen al weken te bedenken, op welke
wijze zij hun echtgenotes kunnen overtuigen, om als
vier vrienden een weekend op stap te mogen
inclusief een overnachting in een tent aan het water.
De bedoeling is om gezellig te gaan vissen
en s’avonds een drankje te nuttigen.
Na het nodige denkwerk door de vier vrienden en
onderling overleg, lukt het drie van de vier vrienden
om hun echtgenote te overtuigen. Zij krijgen
toestemming om een weekendje op stap te gaan.
Alleen de vrouw van Robert wil hem absoluut niet
laten gaan.
Een beetje teleurgesteld vertrekken de andere drie
vrienden de volgende zaterdag al heel vroeg. Bij
aankomst aan de rand van het bos, vlakbij een rivier,
alwaar ze hun kamp willen opslaan, zien ze tot hun
verbazing reeds een tentje staan. Er brandt een
kampvuur, waarboven Robert een vers gevangen vis
staat klaar te maken.
De andere mannen zijn blij en verrast hun vriend
Robert te mogen begroeten, maar toch ook
nieuwsgierig naar wat Robert heeft moeten doen
om toch mee te mogen.
De vrienden willen graag antwoord op de vragen:
“Sinds wanneer ben jij al hier?” en “Hoe komt het
dat je alsnog toestemming hebt gekregen van je
vrouw?”
Robert antwoordt: “Gisteravond zat ik schijnbaar
zielig te kijken op de bank. Plots voelde ik warme
poezelige handjes voor mijn ogen en zei mijn vrouw:
“Ik zal je snel laten opkikkeren!”
Ik keek op en zag mijn vrouw in sexy lingerie gekleed.
In haar ogen had ze een ondeugende blik, die had ik
al in geen jaren meer gezien. Ze nam mijn hand en
nam me mee naar de slaapkamer.
Daar stonden meer dan tien kaarsen te branden en
die verspreidden ook nog eens een speciale geur.
Opwindende aroma’s, aldus mijn vrouw. Ze gaf me
handboeien en gebood haar aan het bed vast te
maken. Dat heb ik dus maar gedaan.
Toen zei ze: “En nu mag jij doen wat je maar wilt!”
En voilà, hier ben ik dan!”
Een vriend.

Trammelant

(door: P.Ositivo)

Miljaar, vanmorgen bedacht ik me dat ik nog een
prozaïsch stukje moest schrijven voor de
“verenclub”: dat stelletje opgewekte jongelui dat
van elke dag minimaal één feestje maakt.
Nou werd ik net wakker met nog vers op het slapend
netvlies, de afgelopen verkiezingen en vooral het
vervolg van die toch enigszins verrassende uitslag.
Nee, nee, ben maar niet bang, ik ga echt niet die
hele beschouwingen nóg eens een keer spuien hier.
Alleen denk ik steeds meer dat je overal
besodemieterd wordt; heb je net een schone belofte
gehoord, krijg je onmiddellijk daarop een
tegengestelde toekomst voorgeschoteld.
Enfin, ik ken er in Lind zat die gerust nog wat meer
kunnen inleveren en dan bedoel ik niet (alleen) bij
Freek (of Marijn, Louis, Kees, Joost of Twan; dit voor
de reclame-code-commissie).
O ja, weet je waar ik me ook zo over kan opwinden:
die koekwouzen die er een item van maken wie nou
belangrijker is, Philips of 020. Of mij dat wat hoest.
Al jaaaaren ben ik lid van dat voetbalblaadje van die
zeversnor en jaar over jaar zie ik daar
voorkeuren naar voren komen, daar lusten de
honden geen brood van.
Lees je op pagina 2 eerst dat het een onafhankelijk,
objectief weekblad is om vervolgens te moeten lezen
waar ze in de hoofdstad de vuilnisbakken buiten
zetten en hoe laat ze de straatlantaarns aansteken.
O nee? Het gaat mij wat aan of Patrick, Edgar of
Johan links- of rechtshandig zijn bij het sjoelbakken.
En dan lopen er hier in Lind en omstreken ook nog
“gewoon” een haffel rond in die shirts van 020. Nee,
mij maakt het niet uit voor welke club je bent.
O ja, nu we het toch over snelwegen hebben; hoe
zakkerig kun je zijn wanneer je door middel van
trajectcontroles je asfalt wilt terugverdienen? Ik hoor
dan zoiets op de radio wanneer ik op weg ben naar
opnieuw een tevreden cliënt (!) en ben dan
onmiddellijk geneigd obstinaat te worden: euh
hard(er) te gaan rijden, naar buiten te tuffen (euh,
naar buiten ja), mijn boterhammen op de snelweg te
smijten of keihard te gaan claxonneren. Zo’n
uitwerking heeft zo’n opmerking op mij.
Luister, ga er nou niet vanuit dat ik een negatieve kijk
heb op het leven, want ik ben wel degelijk een heel
grote fan van TVOH; blijf ik vrijdags voor thuis hoor!
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Enne ja, het herfstpallet in de bossen bezorgt me
tranen in de ogen. De plaats op de ranglijst van DOSL
één, trouwens ook. En kijk, opnieuw ook hier weer
een lichtpuntje; het kan alleen maar beter gaan, dus
zodra de blaadjes weer wat groener worden en de
puntjes weer binnen gaan stromen, zo net na de
winterstop, kunnen we weer tweewekelijks een
Super Sunday tegemoet zien in dat feestpaleis aan
de Hans van Breukelenweg en ongegeneerd feestjes
vieren.
Och, weet je wat ik ook zo vertederend vind? Die
gezichtjes van, vooral kleine, kinderen wanneer ze
Sinterklaas zien aankomen. Vol verwachting, hoop,
geloof en hebzucht, kijken ze de zwarte pieten aan
alsof ze ijsberen in de Sahara zien.
Los van het feit dat ze nog niet weten dat er een
grote zandbak als de Sahara is, maar ook hier is er
weer sprake van “de waarheid geweld aandoen”,
toch?
Hadden we het al gehad over Carnaval? Nee, nou
dan ga er maar eens voor zitten. Carnaval is nou eens
een onderwerp waarbij fantasie alleen máár een rol
speelt; mooi of minder mooi, dun of een heel klein
beetje gezet, herrie of gewoon de muziek van deze
tijd (kom ik zo nog op terug), veel of juist (liever) zo
veel mogelijk géén kleding aan, enkele biertjes of
nog enkele biertjes; het is één groot festival van “nou
mag alles”, “we zien morgen wel weer” en “wat kan
mij het allemaal roesten”.
Geweldig. Echt, van Carnaval word ik helemaal blij;
rust, reinheid en regelmaat. Wat wil een mens nog
meer?
Ik zou nog even wat kwijt willen over muziek. Vooral
over die takkeherrie van tegenwoordig, dat
gewauwel onder het genot van bassen die je kousen
uittrekken; nou dán hebben we het nog eens over
trammelant. Waar zijn die goudeerlijke bands
gebleven van “vroeger”?
”? De Status Quo jongens, ACDC of Frank Zappa?
Nee, vandaag de dag word ik af en toe verwend door
de muziek van mijn zoon; het lijkt wel of de
verwarming vastloopt, de wasmachine op
centrifugeren staat en de natte ruimte uit wil
klimmen; hoezo trammelant?
Enfin, ik ga een verse jus van Willem drinken, mijn
lange onderbroek aandoen en op weg naar……….
De Efteling. Daar hebben ze tenminste échte
sprookjes en fantastische muziek.
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Wij, Prins Coen dun Urste meej de grasie van Prinses Ilse, meej
de Raod van Elf, meej Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Maud en
de Jeugdraod van Elf van TCL, meej alle Blaozers en
Blaozerinnekes en alle Carnavalsvierders in heul Blaosdonk;
Prins en Prinses Carnaval 2013 en heersers uvver de sgônste
plâts gedurende de vier zotste daog van ut jaor;
- Maarschalk van de Naoblaozers, ôs neij buurt ân de
Valkenswirdseweg;
- Grootvorst van Ôstrik en Grootvorstin van Obelisk;
- Graof en Graovin van ut Kapelleke up Streejp tot ân
de Langstraot, van de Renhei tot ân de Breedvennen
en van de Marreserweg tot in de Houttuin;
- Expert in ut hanteren van roller en kwast;
- Grootleerlingen van Tennisclub Leende;
28- Generaal van ut vuufde elftal van DOSL;

- Gezant van alle decorbouwers;
- Barones van alle muzikanten en iedereen die un
muziekinstrument kan bespeule;
- Vurbild van veul danseressen en dansers in Blaosdonk;
- Oppermister van de snelheid up de lààng latten;
- Beschermheer en Beschermvrouw van alle Blaozers en
Blaozerinnekes, van kleijn tot groot;
proclameren 11 carnavalsgedachten war ge wâ ân hèt, um goe
carnaval te kanne viere:
Art. 1: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes di jaor meej carnaval
zikker nie up wintersport magge gao, dè doede mar as dur in
Blaosdonk niks te doen is.
Art. 2: Dè we dur samme meej ôs Jeugdprinsenpaar, hun gevolg
en heul tennisminnend Blaosdonk één geweldig fist van gân
maoke.

Art. 3: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes urst nog nar ut
tonpraote kumme, um te keejke hoe geweldig dè ut wir is.
Art. 4: Dè ut van zatterdig up zondig meej ut tonpraote steeds
goe mag vrieze, zôdè alle voetballers van Blaosdonk lààng kanne
bleejve plekke, mar dè ut meej de carnavalsdaog wel alle daog
goei weer is.
Art. 5: Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes ôk di jaor wir nar de
Carnavalsmis moete kumme en nadderhand uvver moete
stèèke nar ôs Blaospaleis De Meent um samme Carnaval 2013
te eujpene.
Art. 6: Dè we wir up zondig unne sgônne uptocht magge hebbe,
meej veul publiek en goei weer.
Art. 7: Dè we up mandig allemal nar ôzze jeugdige en toekomstige carnavalsvierders kumme keejke. En dur samme meej hun
un heul sgôn fist van maoke.

Art. 8: Dè iedereen van ut jaor up Dolle Dinsdig nar ut Mèrtveld kumt um samme gezellig en muzikaal te dweile onder ôzze
tôrre.
Art. 9: Dè de kasteleins samme meej de obers dur vur moete
zurrege, dè niemes dòòrst heujft te leije.
Art. 10: Dè we ut alle daog netjes haauwe, zôdè de pliesie ôk
meej ôs carnaval kan viere.
Art. 11: Dè we meej mekaar bij de sleujting terug kanne keejke
up un onvergèètelik carnaval en dè we nao dees daog allemal
goe eujt magge ruste.
Ôs motto:
Gin après ski, mar samme Carnaval in Lind,
Dè is wâ iedereen toch ut sgônste vindt!
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BOUWGARANT gecertificeerd

PEETERS
‘Van der Kruis’ TWEEWIELERS
Paardenrusthuis

Alles voor uw tweewieler
•
•
•
•

Onderhoud en reparatie
Verkoop nieuw en gebruikt
Accessoires en kleding
Ruim assortiment elektrische fietsen

‘n vertrouwd adres
Reparatie en Schoencorrecties

www.peeterstweewielers.nl

Het Kinderfietspaleis
Grootste collectie kinderfietsen
van Zuid-Nederland
Tegen superscherpe prijzen.
Loop eens binnen en laat u verassen!

Brengt oew perd nar Hans Kruus,
Daor vuult ie zich wel thuus

www.hetkinderfietspaleis.nl

De specialist bij u in de buurt

tel: 040 - 206 2164

Stationsstraat 37
6026 CS MAARHEEZE
Tel: 0495-592207

Dorpstraat 3
Tel. (040) 2062398
06 83403841
a

Dealer:
-

Batavus
Koga-Miyata
Gazelle
Merida
Elektrische fietsen

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

de Voorzittershamer overdragen
aan de nieuwe vorst...

Wist u Dat:

Op de jaarvergadering van 8 nov. j.l. heb ik afscheid
genomen als vorst van de vereniging en de
voorzittershamer overgedragen aan Jan Bekkers.
Voordat ik dat deed heb ik een woordje gericht tot
alle aanwezigen, die ik even mee terug nam in de tijd
naar het jaar 2005. Het jaar dat Inge en ik
uitverkozen werden tot Prins en Prinses, een jaar om
nooit meer te vergeten, een jaar waarin het leek dat
we op handen werden gedragen.

Zo’n 12 dagen voor aanvang van de eerste
tonpraotavond, het opbouwen begint? We starten
met het opbouwen van het podium, de muziekbak
en de engelenbak.
Een hele klus, die door ongeveer 25 vrijwilligers
wordt geklaard in een korte tijd! Op maandagochtend beginnen we, met twee volle wagens hout
en vele schroeven en schroefjes, om er voor te
zorgen dat alles er weer perfect uit ziet tegen de tijd
dat de tonpraotavonden beginnen!
Op maandagavond verrijzen de eerste lampen weer
aan het plafond en worden de eerste kabels voor het
geluid getrokken.
Op dinsdag werken de “timmerlui” het podium af,
zodat op woensdag de schilders er in één avond
weer een frisse kleur aan kunnen geven.

Als buitenstaander heb je daar helemaal geen weet
van. Dat was het moment dat we tegen elkaar
zeiden, we willen iets voor de club terug gaan doen
na ons Prinsenjaar.

Vervolgens kan op donderdag de vloerbedekking
gelegd worden. De zaal wordt versierd en de
regietoren wordt in bezit genomen door de mensen
van het licht en geluid. Op zaterdag zijn dan de
eerste repetities een feit!

Ons gevoel voor deze vereniging werd nog eens
versterkt door het schitterende feest ter gelegenheid
van het 44-jarig bestaan. Het jaar daarop zijn we bij
de raad van elf gekomen. Van zo’n eerste jaar is het
de bedoeling dat je overal wat meekijkt. We zaten
nog in geen enkele commissie en waren er dus meer
bij voor (lang leve) de lol, een schitterend seizoen.

De vele lampen, microfoons, de beamer en alle
andere technische snufjes werken weer, zodat de
artiesten zich volledig kunnen voorbereiden voor de
première die een kleine week later zal volgen.
Dit alles word mede mogelijk door al die vrijwilligers!
Ad kees
Commissie opbouw

Men zegt wel eens dat je bruiloft de mooiste dag van
je leven is, maar Prins en Prinses zijn is veel mooier,
want het feestje duurt niet een dag maar wel een
paar maanden. In die paar maanden hebben wij
zoveel waardering voor deze vereniging gekregen,
omdat je dan pas ziet wat er allemaal gedaan moet
worden om carnaval en alles wat erbij hoort te laten
slagen.

Het jaar daarop kwam ik in het bestuur en het alleen
maar lang leve de lol was al een beetje voorbij, er
was werk aan de winkel om alles tot in de puntjes te
regelen voor alweer een nieuw carnavalsseizoen.

Dit heb ik alleen maar kunnen doen door de
medewerking van talloze vrijwilligers en een
schitterende club van raad van elf leden en bestuur.
Ik heb in mijn openingswoordje toen ik aantrad als
vorst verteld dat ik mijzelf zag als een soort van
tussen Paus, die zou zorgen voor verjonging in de
vereniging.
Als je zelf dan de oudste bent van de raad van elf,
weet je dat je zelf niet lang actief lid kunt blijven.
Toen ik vorig jaar mijn opvolger in beeld kreeg,
was het voor mij een teken om met pijn in het hart
mijn vertrek aan te kondigen en de voorzittershamer
over te dragen.
Jan Bekkers is op de jaarvergadering gekozen tot de
nieuwe vorst van “de Lindse Blaos”. Ik wens Jan en
Elfrie heel veel succes maar vooral heel veel plezier
als vorst, en hoop dat jullie hen net zo goed zullen
steunen als jullie ons altijd gedaan hebben, dan komt
alles goed.
Inge en ik hebben het ontzettend naar onze zin
gehad en daarvoor willen we iedereen hartelijk
bedanken.
C.V. “de Lindse Blaos’’ heeft voor altijd een speciaal
plekje in ons hart gekregen. Wij wensen iedereen
een schitterend carnavalsseizoen 2013 toe en komen
elkaar vast wel ergens tegen.
Alaaf !!! Inge en Piet van Mierlo

Het jaar daarop werd ik gevraagd of ik vicevorst
wilde worden. Ik hoor Inge nog zeggen, doe dat nou
niet, want volgend jaar ben je de klos. Ik zag dat
helemaal niet zo en zei dus ja. Het jaar daarop kreeg
Inge gelijk want wat ik niet voor mogelijk hield,
was mijn verkiezing tot vorst van de vereniging. Een
functie waarvan ik het gevoel had dat deze totaal
niet bij mij paste, maar ik had ja gezegd, dus je
probeert er maar iets van te maken.
Het eerste jaar was er een met vallen en opstaan,
heel veel was nog onbekend. Gelukkig kon ik altijd
terugvallen op het bestuur en de RV11.
Vanaf het tweede jaar voelde ik mij als een vis in het
water, daarom ben ik ontzettend blij dat ik de functie
van vorst van deze vereniging 4 jaar heb mogen
vervullen.

Op zondag 13 Januari 2013 zal
Zijne Dorstlustige Hoogheid

Prins Coen dun Urste en
Prinses Ilse
met Raad van Elf van
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos
recipiëren in gemeenschapshuis
De Meent
te Leende van 14.00 tot 17.00 uur
Uw aanwezigheid wordt bijzonder
op prijs gesteld.
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Lind in het nieuws

Januari

April

Mei

Op 7 januari wordt de jaarlijkse
kerstboomverbranding gehouden op het
evenemententerrein.

Het damesteam van DOSL heeft in
Riethoven het kampioenschap in de
wacht gesleept

Tijdens het Prinsenbal van De Lindse
Blaos wordt Prins Wouter dun Urste
gepresenteerd als de nieuwe “heerser”
over Blaosdonk..

Op paaszaterdag wordt de jaarlijkse
Kledingbeurs (lentebeurs) georganiseerd
in gemeenschapshuis de Meent.

Vanaf zondagmiddag 13 mei presenteert
Iris Rulkens op SBS 6 haar eerste eigen
lifestyleprogramma Lekker Leuk Leven.
“In Lekker Leuk Leven ga ik een soort
‘battle’ aan met mijn copresentator Bart
Boonstra.” Die tweestrijd loopt als een
rode draad door het programma.”

De plannen voor de komst van glasvezel
in heel Heeze-Leende zijn nieuw leven
ingeblazen.
Op 10 januari overlijd Emeritus-Pastoor
M.J. de Vries AA in de leeftijd van 73 jaar.
Op zondag 15 januari organiseert Staatsbosbeheer het ‘Snel-Weer-Naar-Binnen
seizoen’ met snertwandelingen in het
Leenderbos.
Op 16 januari overlijd Ex-Prinses Nettie
Ras-de Kievit in de leeftijd van 58 jaar.
Op zondag 22 januari werd de jaarlijke
ATB fietstocht gehouden.
Start van de 42ste serie tonpraotersaovonden op vrijdag 20 januari.
Op 26 Januari overlijd vrijwilliger Bert van
Meijl in de leeftijd van 65 jaar.

Februari
Op de Margrietlaan in Leende zijn op een
dinsdagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur
38 automobilisten bekeurd in verband
met het negeren van een geslotenverklaring.
Het wandelpad langs de Aa in Leende,
een initiatief van de dorpsraad, dingt
uiteindelijk toch nog mee voor de Kern
met Pitprijs. Het geplande wandelpad in
Leende maakt een ommetje langs de Aa
mogelijk om zo het enige water in het
dorp zichtbaar te maken.
Ook de gemeente Heeze-Leende slaat
alarm over de populatie wilde zwijnen in
het Leenderbos. Burgemeester en
wethouders hebben de provincie een
brandbrief gestuurd. Daarin uiten ze hun
zorg over de overlast die de beesten
veroorzaken, over de veiligheid van
bezoekers aan het bos en over het risico
op dierziektes.
Tijdens de Prinsenreceptie van de CV de
Kraaienvangers ‘bezorgde’ CV De Lindse
Blaos het Elfgeruchtenbord terug als
ludieke actie.
Een geldwagen van Brink’s is dinsdag
in Leende overvallen bij de Rabobank.
De twee daders werden vrijwel meteen
gepakt met de buit.
Mark de Werdt lid van Willem Tell behaalt
derde plaats bij het rayon kampioenschappen voor cadetten.
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Thom van Grootel neemt afscheid als
voorzitter van de Koninklijke Fanfare
Philharmonie. Het voorzitterschap wordt
waargenomen door vice-voorzitter
Robert Weijmans.
Frans Hurkmans (59) uit Leenderstrijp is
woensdagavond 15 februari op de
plaatselijke basisschool St. Jan benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maart
Het kantoor van de Rabobank aan de
Dorpstraat in Leende is gesloten. Alleen
een geldautomaat en een brievenbus
worden op de plek van het bankfiliaal
gehandhaafd.
Diverse maatregelen moeten de verkeersoverlast rond de stoplichten op de
Valkenswaardseweg in Leende draaglijk
gaan maken. Daarvan zijn een
opstelstrook voor fietsers en het beter
afstellen van de lichten de belangrijkste.
Voor rood licht vormt zich vooral in de
spits een lange rij auto’s.
Op maandag 19 maart wordt de
traditionele Halvastenmarkt gehouden
op het marktplein in Leende.
Ciska Claassen viert haar 100e
verjaardag. Burgemeester Paul
Verhoeven bood haar namens de
gemeente een Oosterse amberboom
aan. Inmiddels is het de elfde
herdenkingsboom voor eeuwelingen
sinds de gemeente in 2001 met het
initiatief begon.
De verbouwing van ‘t Brouwershuis aan
de Oostrikkerdijk in Leende zorgt ervoor
dat het Day Kaffee ruimer in het jasje
komt te zitten en straks grotere groepen
kan ontvangen. Mogelijk komt er een Bed
and Breakfast en op termijn zelfs een
kleine brouwerij. Het aantal woonunits en
de dagbestedingsruimte worden
uitgebreid voor mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking.
Het nieuwe gebouw van brede school
St. Jan in Leenderstrijp kan in februari
volgend jaar in gebruik genomen
worden. Direct daarna start de sloop van
het huidige gebouw aan de
St. Jan Baptistastraat.
Tijdens de jaarvergadering van KNAL
wordt de voorzittershamer overgedragen
door Annemarie Baudoin-van Barschot
aan William Pompen.

Op maandag 9 april wordt de geheel
vernieuwde rijbak van ponyclub de
Doorzettertjes geopend door de
burgemeester samen met het jongste lid
(Destiny van Doorn) en oudste lid (Theo
de Werdt).
Drie inwoners in Leende krijgen uit
handen van burgemeester Paul
Verhoeven een lintje vanwege hun
verdiensten voor de samenleving. Het
gaat om Ria van Eck-Jennen (70), Sjef
Rutten (84) en Fons van den Heuvel (57).
Op 30 april tijdens de Koninginnedagaubade op het marktplein in Leende
worden de nieuwe uniformen van de
Koninklijke Fanfare Philharmonie
gepresenteerd en gewijd door de pastoor.

DOSL heeft dinsdagavond 8 mei per direct
afscheid genomen van trainer Theo
Hageman en zijn assistent Ferry Pisters.
De trainers van het tweede elftal en
de A1 Patrick Oomen en Theo Janssen
vormen in de nacompetitie de tijdelijke
technische staf van het eerste. Volgend
seizoen wordt Ron de Kort trainer bij
DOSL, die nu nog bezig is aan zijn derde
seizoen bij Oirschot Vooruit.
Alle elf zwarte vogels op de borden van
de elfgeruchtentocht in Heeze-Leende
zijn vervangen door uilen.
Een 32-jarige Leendenaar is opgepakt
met 12 xtc-pillen, 7 zakjes met amfetamine en een mes. De auto waarin de man
reed is in beslag genomen.

Voor de 22e keer houdt het Agrarisch
Jongeren Kontakt (AJK) zaterdag 28 en
zondag 29 april de Trekkertrek in Leende.
Op een terrein van vijf hectare langs
snelweg A2 ter hoogte van Maarheeze
gaat het evenement zaterdag om 19.00
uur van start.
Op zondag 15 april werd de lentebraderie
gehouden aan de Dorpstraat.
De VVV’s van Cranendonck, Heeze/
Leende, Valkenswaard, Hamont-Achel en
Toerisme Neerpelt geven samen hun
eerste fietsroute uit door het
natuurgebied Groote Heide. Bij de
grensoverschrijdende fietstocht hoort
ook een ‘Heidehapjeboekje’ met twaalf
gerechten bij verschillende horecagelegenheden onderweg.
De 10 paarden die maandag 2 april in
paniek op de hoofdrijbaan van de A2
belandden, zijn niet ontsnapt door een
slechte omheining, maar door werkzaamheden eraan. Dat concludeert de
dierenpolitie. Dankzij oplettende vrachtwagenchauffeurs en andere verkeersdeelnemers konden de tien paarden op de A2
worden ingesloten en bleven de dieren
ongedeerd. Het duurde ongeveer 2 uur
voordat alle paarden in veiligheid konden
worden gebracht.
Toon Keijsers heeft de
Willem Pompenwisselbeker gewonnen
tijdens de schietwedstrijd van
handboogschutterij Willem Tell.

Juni
De gemeente wil varkenshouder Maas uit
de Julianastraat, helpen te verhuizen naar
de Molenschut. Gedeputeerde Staten
(GS) zette namelijk in juli vorig jaar een
streep door de ontheffing voor de
verhuizing van intensieve veehouderijen.
De arts P. van der Schaar uit Leende hoeft
zijn praktijk voor chelatietherapie
niet voor een half jaar te sluiten. In
hoger beroep is de veroordeling door het
Regionale Tuchtcollege in Eindhoven ter
zijde geschoven. Wel krijgt de arts een
berisping.

Juli
De Spaanse eredivisie club Getafe CF is op
trainingskamp in Leende. Op de
voetbalvelden van DOSL traint de club
voor 11 dagen.
Carnavalsvereniging de Lindse Blaos en
de gilden van Heeze-Leende
hebben, door in te spreken tijdens de
gemeenteraadsvergadering, meer
subsidie binnengehaald dan ze eigenlijk
zouden krijgen. Op basis van hun inbreng
wijzigde de raad maandagavond 2 juli het
nieuwe subsidiebeleid.
De aanleg van ecoducten over de A2 en
de N396 gaat in februari 2013 van start.
De twee wildbruggen, elk zo’n veertig
meter breed, gaan het Leenderbos, landgoed Valkenhorst en de Groote Heide met
elkaar verbinden.
Onder leiding van jongerenwerker Jaap
Hengst werd op donderdag 5 juli door
een tiental gebruikers de fietscrossbaan
in Leende opgeknapt.
Door jeugdleden van het Gilde St. Jan
Baptista uit Leenderstrijp werd tijdens de
zomerborrel geschoten om de Pastoor de
Vries wisselschild. Winnaar werd Renske
Liebregts.
Omdat meer dan de helft van de
inwoners meedoet, krijgt de hele
gemeente Heeze-Leende een eigen
glasvezelnetwerk.

Beide gilden beginnen maandag met het
bijwonen van de gezongen gildemis. Hans
Nouwens heeft zich voor 3e keer laten
kronen tot koning van schutterij St. Jacob
en St. Anna.
Maike Vromans heeft met goed gevolg
het afsluitende examen van de geaccrediteerde masteroplieidng rechtsgeleerdheid
afgelegd aan de universiteit Tilburg en
verkrijgt daarmee de academische graad
“Master of Laws”.
Op 20 augustus overlijdt Luc Kissen. Hij
is 75 jaar geworden. Luc heeft jarenlang
het glas in lood gemaakt wat aangeboden
werd aan elke Prins van de Lindse Blaos.
Maandag 21 augustus vindt voor handboogschutterij Willem Tell de opening van
het seizoen plaats met het traditionele
kermisschieten. De kermisbeker wordt
gewonnen door Peter Kerkhofs. De Leeuw
wisselbeker is voor Angelica Mikkers.
Tinus Aarts uit Leende wordt benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Locoburgemeester Wilma van der Rijt
speldde hem de onderscheiding op
vanwege zijn verdiensten voor
verschillende verenigingen in Leende.

De organisatie van BUITEN GEWOON
LIND kan terugkijken op een geslaagde
eerste editie op het evenemententerrein
aan de Breedvennen. Met optredens van
Peter Koelewijn, Lijn 7 en DJ Roel was er
voor oud en jong wat te beleven!.
Op kermismaandag wordt het
traditionele toeptoernooi weer
georganiseerd door Jong Nederland.
Stichting CliniClowns is neergestreken in
Leende. Zij geven besloten voorstellingen
in een tentencomplex op evenemententerrein Breedvennen. Op vrijdag 31
augustus mogen geïnteresseerde
inwoners uit Leende een kijkje komen
nemen.
Kermismaandag in Leende is een drukke
dag voor schutterij St. Jacob en St. Anna
en gilde St. Catharina en St. Barbara.

Op zaterdag 15 september zal de
standerdmolen (Heimolen), gebouwd
door Frans Hagenaars en Dré van
Overdijk, door pastoor Wim van Meijl
ingezegend worden.
Per 1 september gaat juffrouw Ardie
Maas met pensioen. 42 jaar is ze
werkzaam geweest in het onderwijs.
Vier leden van TWC ’t Bultje strijden in en
om Valkenburg om het officieuze HeezeLeendse kampioenschap tijdrijden voor
ploegen. Twan van Dijk van BV Du Commerce heeft het kampioenschap van de
kampioenen in zijn voordeel beslist.

Het gilde St. Catharina en St. Barbara in
Leende viert haar 60 jarig heroplevingsjubileum met een verbroederingsfeest.
Het hoogtepunt van het weekend was de
verbroederingsdag op zondag. Tijdens het
weekend werden drie diamanten gildebroeders in het zonnetje gezet; Frans van
Happen, Piet van Meijl en Bart van Dijk.

Bij een grote brand in Leenderstrijp aan
Hoogeindseweg brand een drietal
loodsen af met o.a. caravans en
carnavalsspullen.
KBO afdeling Leende heeft haar intrek
genomen in het voormalige
Rabobank gebouw.

Op zondag 30 september wordt wederom
de kledingbeurs gehouden in
gemeenschapshuis de Meent.

Aan de Langstraat (op het bedrijventerrein) wordt een kringloopwinkel
geopend. Op 19 en 20 oktober
organiseert bedrijvenpark Langstraat het
evenement “Beleef de Langstraat”.
Zaterdag 27 oktober wordt een
Gezondheids- & Welzijnsbeurs gehouden
in de nieuwe zaal van ‘t Brouwershuis in
Leende.

Het gilde Sint Catharina en Sint Barbara
hield weer een inzameling van oud ijzer in
Leende.

November
Zaterdagavond 3 november heeft er een
uitslaande brand gewoed in een chalet
aan de Oostrikkerdijk in Leende. De brand
in het vakantiehuisje ontstond in de
schoorsteen.

Oktober
Op 30 oktober organiseert Dorpsraad
Leende haar jaarlijkse dorpsavond in de
Scheuter.
Opendag en robijnen jubileum bij
huisartsenpraktijk de Vocht. Deze
opendag wordt gehouden op 6 oktober in
verband met de verhuizing naar
Margrietlaan. Doktersassistente Pieternell
van Engelen viert haar 40 jarig jubileum.
Op 12 oktober wordt de jaarlijkse
cabaretavond georganiseerd in
gemeenschapshuis de Meent.

Traditionele clubkampioenschap voor
senioren en junioren van TCL wordt
gehouden op het sportpark. Johan van
Kuijk en Harald van Lieshout wonnen de
titel bij de senioren.
Cor Heuijerjans viert deze maand zijn
gouden jubileum bij Philips. In het hoofdkantoor werd hij gefeliciteerd door Philips
topman Frans van Houten.

Met behulp van veel vrijwilligers werd op
initiatief van Dorpsraad Leende
begonnen met de aanleg van Het Park op
het braakliggende terrein aan
Schoolstraat. Gelden werden beschikbaar
gesteld door coöperatiefonds van
Rabobank Dommelstreek.

Voetbalvereniging DOSL houdt haar
vierde diensten- en goederenveiling in
gemeenschapshuis de Meent.

September

Op maandag 17 september wordt de
Sportraad Heeze-Leende officieel
opgericht.

Augustus

Op zaterdag 22 september wordt de
Nationale Burendag gevierd in
zorgcentrum Leenderhof met een
wildbreidag en muziekoptredens.

BL

Blaospieper

Lind in het nieuws

Op 4 november organiseert het gilde
St. Jan Baptista Leenderstrijp haar
jaarlijkse schietwedstrijden op de grote
en kleine puist en op de wip.
Op 11 november wordt het carnavalsseizoen geopend met een bierfeest in een
tot een bierstube omgebouwd
gemeenschapshuis.
In het weekend van 23 tot en met 25
november organiseert de Koninklijke
Fanfare Philharmonie in gemeenschapshuis de Meent het muziekweekend:
Music Unlimited.
Op zondag 18 november wordt
Sinterklaas weer verwelkomd in Leende.
Per boot arriveert hij op de AA bij de
Oostrikkerdijk.
Tijdens de jaarvergadering van CV De
Lindse Blaos wordt de voorzittershamer
door Piet van Mierlo overgedragen aan
Jan Bekkers.

Op 3 oktober viert Fried Postuma
(Postuma Doe het Zelf – Tuin – en Dierenvoeders) het vijfentwintig jarig jubileum
(03-10-1987 tot 03-10-2012).

Tijdens de 60e patroonsviering oftewel
teeravond van Gilde St. Catharina en St.
Barbara in Leende, is pastoor Van Meijl
benoemd tot Erelid
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ACTIE
In de maand maart
10 lessen voor
100 euro

Van een maatje meer naar minder
BODYSTUDIO

Biesven 3 Leende 040 - 2061225
www.afslankcabines.nl

administraaekantoor

A.HOEKS
HOF 43a
5571 CB BERGEIJK
TEL. 0497-571944
FAX. 0497-575885
INFO@HOEKSADMINISTRATIE.NL
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Poolbiljarts
Tafelvoetbal

Timmerwerken is ons vak,
van deur tot dak.
Voor nieuwbouw – verbouw
of renovatie werk,
maken wij ons sterk!

Darts
Workshops

Borrelen
Feesten
Dorpstraat 71 - Leende - T: 040 820 0396
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Uit de optocht....
C.V. Witte wel

Het ontstaan van de ‘traptor’

Even voorstellen: wij zijn C.V. Wîtte Wel en wij doen
dit jaar voor het eerst mee in de optocht in de
categorie wagens. Wij zijn een groep met ongeveer
26 leden rond de 14 jaar. Wij zijn ontstaan uit een
klein groepje vrienden vanuit groep 8. We waren met
een man of 6 en we vonden het wel leuk om samen
op zaterdagmiddag een beetje te knutselen. Zo zijn
we op het idee gekomen om mee te doen aan de
optocht en hebben we een klein karretje in elkaar
gezet.

Deze foto is gemaakt tijdens de Tour d’n Blaos in
1976. Op de foto staan Tommy van Laarhoven en
ikzelf.

We vonden dit zo leuk dat we dachten; dit moet
groter worden. We vroegen een aantal mensen om
mee te doen en toen we er ongeveer zo’n 18 hadden
gingen we wat regelen.
We kwamen er al snel achter dat het niet echt lukte.
Dus toen hebben we maar een jaartje overgeslagen!
Het jaar erop dachten we, dit moeten we anders
aanpakken en we zijn meteen begonnen met
rondvragen wie er mee wou doen. We hebben
inmiddels een groep van 26 man en er is flink wat
fanatisme. Toen de administratie rond was en de
schuur gevonden bij Wim en Ria van de Broek,
konden we na het regelen van wat spullen snel
beginnen. Inmiddels zijn we al een goed eind op weg
en lukt het allemaal aardig. Wij wensen jullie
allemaal een goeie carnaval; wij hebben er in ieder
geval al erg veel zin in!
Alaaf !!
C.V. WÎtte Wel

Toevallig kwamen we er een paar uur voor de start
achter, dat de tractorbanden precies om de as van
onze fiets pasten. Spontaan is toen het idee voor de
‘Traptor’ ontstaan, met een doos aan de voorkant
was deze helemaal compleet.
Je zag ons niet alleen goed aankomen, je kon ons
ook al van verre horen door de fietspompen die we
op luchthoorns hadden aangesloten. De luchthorens
waren los mee te nemen, dus gingen we ermee naar
de Schammert waar later de prijsuitreiking van de
Tour d’n Blaos was en waar IJf Blokker, alias Barend
Servet, zou optreden.

Door tegenvallende resultaten krijg je dikwijls ook
extra inspiratie voor het volgend jaar, want
meedoen is belangrijker dan winnen. Het maken van
de verzonnen creaties geeft sowieso altijd al veel
plezier en voldoening.
De andere foto is gemaakt tijdens carnaval in 1978.
We hadden veel bezienswaardigheid, vooral bij
kleine kinderen die ons steeds uitdaagden.
Het was voor ons Els alleen heel lastig wanneer ze
naar het toilet moest!
Everard van Mensvoort

Die werd goed te kijk gezet door onze toenmalige
Prins, Jan de Waal. Misschien is het interessant
om het voltallige verhaal hierover in de volgende
Blaospieper te zetten. Wij werden bijna buitengezet
vanwege onze herrie, die blijkbaar teveel stoorde.
Zelf doe ik al vele jaren mee met de optocht tijdens
carnaval. Eerst met onze buurt, de Kuulkant, daarna
individueel of als duo en de laatste jaren met B.O.R.L.
Over het algemeen vloeien de ideeën voort uit iets
dubbelzinnigs of iets wat in de loop van het jaar binnenschiet. Het is alleen nooit te voorspellen of iets
bij het publiek en de jury aanslaat.

Ôstrik, goeje grond...
Toen Pieter Maas ôs vroeg um ôk un stukske in dun
Blaospieper te schreejve dóóchte wij van Ôstrik: “Oh,
die vraogt ôk iedereen, hij krie dè bleijke zikker wir
nie vol?”.
Mar netuurlek zaot daor meer aachter, want Ôstrik
heej verrèkte goeje grond. En dan bedoele we nie
alleen vur èrrepel, juun of vèrrekes, mar vural vur
carnaval.
Zô zin dur al nen hille zwik Prinsen eujt Ôstrik
gekumme en dèrrum hebbe we de lèste jârre al
verscheijende kirre midde in de naacht in de kouw
stân siere nao ut Prinsenbal. En netuurlek is de neije
Vorst van De Lindse Blaos, Jan, ôk unne gebôrre en
getoge Ôstrikker.
Ôk hebbe we al veul kirre meej dun Uptocht
meejgedao. Eujt ôzze annalen bliekt dè we al in 1971
dun urste pries hebbe gewonne meej “Wârin un
kleijn vollek groot kan zin”. Vur diegene die dè nog
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weejte, 1971 dè is dun tied van “Corrie en de Rekels”
en nog 3 jaor vur dè Oranje in de finale van
Duutsland verspeulde.....
We hebbe in ôs buurt zellufs mense die al vanaaf
ut begin hebbe meegebouwe ân ôzze waoge, ôs
waogentje of ôs pèrdje! Dun urste pries hebbe we
nao ‘71 nog un keer of 10 gewonne en we hebbe
ôk un par kirre de publiekspries gehâld. Vurrig jaor
hebbe we meej ôs pèrd van Troje in dun uptocht
meejgetroje en dun urste pries vur de grote groepe
gehâld. De jury waar ut dur unaniem uvver ins, mar
dur zin ’s aovonds bij Freeke onder ut genot van flink
wâ potte bier nog wal wâ heftige discussies uvver
gevoerd. Dur ware zellufs van die gallepers bij die
vroege of we nie te vruug ware vur diejen uptocht in
de zummer in Lind-Noord; daor hebbe ze ôk altied
pèrd.

vuul zokke van. We gân dèrrum mar wir rap ân ut
bedenke hoe we di jaor wir goe eujt dun hoek kanne
kumme. En gân durnao snel wir ân ut bouwe;
gezelligheid!
Wij wense ôk al de aander buurte en bouwgroepe
veul lol meej ut frotte, veul succes meej dun uptocht
en dè ôk di jaor dun bèèste wir mag winne. Vur de
bouwgroepe die in ander durrepe meej doe; veul
succes en nèmt de preejs meej terug nar Lind.
Ten slotte wense wij ‘t neije Prinsenpaar, de neije
Vorst en ôk alle aander Blaozers en Blaozerinnekes
unne hille goeje carnaval; geniet dur van, doe nie te
gek, dan kenne we dur wir un jaor teejge!

Ondanks al ôzze “successen” moete we mar nie neffe
ôs schoen gân lope. Daor kreejge we alleen mar
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De Carnavals Kraker

Staat u écht
met uw mond
zonder tanden?

compleet vernieuwde collectie carnavalskleding
voor volwassenen, tieners, kinderen en ook de allerkleinsten met
alle bijpassende accesoires en decoraties

Tandprothetischte praktijk
W.C.G. van Ansem

ruim en overzichtelijk gepresenteerd op ruim 350 m2!!

Den Dries 9, Valkenswaard
Tel. 040 - 2042468
Bogardeind 104, Geldrop
Tel. 040 - 2862989
NU OOK KUNSTGEBITTEN
OP IMPLANTATEN

Machineverhuur & Handelsonderneming

Graslandverzorging

Mestverwerking

Bodembewerking

Diverse machines

Paaldijk 5
Reserveren Machines:
5595 XL Leende (Strijp)
06-53653312
Neem eens een kijkje op:
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Uit de optocht....
C.V. Goe Gek

Optochtcommissie
Terugkijkend op de optocht van 2012 kunnen we
als Blaosdonk trots zijn op weer zo’n schitterende
optocht, waar de deelnemers weer en wind
trotseerden om het vele publiek te laten genieten
van hun ideeën, wagens en andere creaties.
Ook bij de jeugdoptocht deden vele kinderen mee,
zodat ook dit weer een leuke en verrassende optocht
was.
Op dit moment zijn o.a. de wagenbouwers en enkele
buurtverenigingen al weer druk bezig om met een
geweldige wagen of mooie groep voor de dag te
komen. Er wordt hard gewerkt en er worden vele
uren gemaakt, in vaak een verwarmde schuur of
garage. Daarom willen wij iedereen bedanken die
zijn schuur of ruimte beschikbaar stelt. Want ook
zonder hen zouden wij niet zo’n geweldige optocht
kunnen organiseren.

Blaozers en Blaozerinnekes,
Wij, C.V. Goe Gek, hebbe de aafgelope 4 jaor altied
ôs bèst gedao um un zô sgôn meujgelijke waoge te
bouwe meej steun van veul sponsors. Wir un waoge
bouwe zit dur vur ôs nie in di jaor, mar we hebbe
wel gezie dè dur wir un neije groep is begonne ân ut
bouwe van unne waoge! CV Witte Wel, veul succes!

Dit jaar mogen wij weer een nieuwe wagenbouwersgroep verwelkomen, nl. C.V. Wîtte Wel. Een groep
jongens en meisjes in de leeftijd van 14 jaar.
Evenals voorgaande jaren kan er ingeschreven
worden voor de grote optocht en de jeugdoptocht
via onze site www.delindseblaos.nl.
Tenslotte wensen wij alle deelnemers aan beide
optochten veel succes. En wij nodigen verder
iedereen uit om ’s zondags naar de optocht te
komen kijken, maar ook zeker ’s maandags naar
de jeugdoptocht. Want het gezegde luidt: Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst!
Optochtcommissie

Bovendien is ut di jaor ôk vur de Mafketels un sgôn
jaor, we wille hun dan ôk felicitere meej hun 11 jarrig
bestao! We hebbe nog altied gruwelijke koppien van
dè fist van hun up zatterdig 1 december.
Nao dè sgôn fist van hun zin wij ôk van plan um de
11 jaor sâmme vol te maoke! Nie meejdoe ân dun
uptocht wâr dan ôk zikker gin optie vur ôs!
Nao wa ‘’vergadere’’ en gezellig buurte hebbe we
beslote um ut di jaor ins heul anders ân te pakke!
Umdè we tiggeworrig meej zô’n 25 man zin, gân we
inschreejve bij de grote groepe en gân we de
concurrentie ân meej de buurtschappe!
Zo kanne we toch nog gezellig nar carnaval toelève
en heujpelijk un sgônne bijdrage levere ân dun
uptocht van Blaosdonk.
Alaaf!
C.V. Goe Gek
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Machinale bestrating
Erfverharding
Maarheeze
Leende Sierbestrating
06 50523686 06 52007262 Grondwerk
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Bedankje

Van de Jeugdprins
Hallo allemaal,
Ik vond het super fijn om het afgelopen jaar
jeugdprins te zijn. Ik heb heel veel dingen
meegemaakt en zou nog graag wel 10 keer Prins
willen zijn, maar dat gaat helaas niet. Het was ook
een leuke grote Prins, Wouter dun Urste.
Met de jeugdprinses, adjudant en jeugdraad van elf
was het ook heel gezellig. Ik heb ook nog nooit zo
veel gefeest en gehost. Het was wel spannend toen
ik bekend werd gemaakt en heel jammer toen het
popverbranding was en carnaval voorbij was.

Iedereen heel erg bedankt, alaaf ……. met een lach
en een traan! Ook namens ex - jeugdprinses Rolien,
adjudant Bram en de jeugdraad van elf leden van
Obelisk,
Ex-jeugdprins Luuk

Meej carnaval was ôs niks te dol,
meej Obelisk an de Rock & Roll

HET BÈNKSKE

Ik vond het heel fijn dat buurtvereniging Obelisk dit
allemaal voor de kinderen had gedaan, we hebben
met zijn allen heel erg veel plezier gehad!

Beste Blaozers en Blaozerinnekes, dur stân vort heul
wâ liegbènkskes in “de sgonste plâts”. En daor wordt
ôk heul wâ up aafgezwetst en geloge. Mar inne keer
per jaor steej in ôs Blaospaleis un bènkske up hòòg
pote wâr alleen mar de waorheid vertèld wordt.

Natuurlijk met ondersteuning van de Lindse Blaos.
Ik hoop dat De Tennisclub ook zo’n leuk carnavalsjaar
zal hebben.

Drie goegebèkte artieste nèmme samme meej jullie
ut neijs van aafgelope jaor nog ‘s dur. Mar ôk wâ
dur nog ân steej te kumme en wâ ôs nog allemal te
waachte steej. Dè wordt up un ludieke en positieve
menier upgeraokeld of bekènd gemakt.

TONPRAOTEN

De avond in vogelvlucht
Tijdens de afgelopen kermis werd ik ’s morgens
opgeschrikt door mijn telefoon.
“ Ja met mij hier.” Was het onze voorzitter Peter.
“Oh ja”, was zijn eerste vraag, “ Maak ik je wakker?”.
“ Nee”, was mijn antwoord “ik moest er toch uit
want mijn telefoon rinkelde”.
Afijn, na een gesprekje over de kermis, het weer en
ik weet het al niet meer, vroeg hij of ik de leden van
de tonpraotcommissie wilde uitnodigen voor de
eerste bijeenkomst. Traditiegetrouw komen we kort
na de kermis voor de eerste keer in het nieuwe
seizoen bij elkaar. En “we” zijn de commissieleden:
de 3 P’s (Peter Lammers, Peter Liebregts,
Peter Engelen), Dre Dommels, Bjorn van Lieshout,
Debbie Kluitmans, Franka Couwenberg, RV11 leden
Jan Willem Reiling en William Pompen en
ik, Ger Geurts.
Maandagavond 27 augustus was het weer zover.
De eerste bijeenkomst was een feit. Een beetje
onwennig zochten we allemaal naar een plaats in
vergaderruimte 3, onze vaste vergaderlocatie.
Klokslag 21.00 uur werd de vergadering door de
voorzitter geopend. Zoals gewoonlijk keken we nog
even terug naar het afgelopen seizoen. Weet u nog
hoe het programma eruit zag? Als u verder leest zegt
u ongetwijfeld: “ oh ja die deed ook mee”, “geinig”,
“lachen”, “ genoten” etc.
We begonnen met de schaduwdans. Slapeloze
nachten hebben we ervan gehad. Niet over het
optreden: dat zag er fantastisch uit. Nee, het
technische verhaal. Het ophangen van het doek was
ook niet zo’n probleem, maar hoe krijg je in (zeer)
korte tijd het doek van het podium?! Met hulp van
velen is het ons toch gelukt. De uitdrukking “kan
niet” komt niet voor in ons vocabulaire.
Dan onze tonpraoters, met de debutanten Maria
de Post en Driek Mos met z’n graszoden en niet te
vergeten Peerke de Smed; de act waar alles mis liep,
met Jan Willem Reiling en Peer Engelen op het
podium. Dan hadden we nog Bonzo de Stomme
Hond en Willem Wouters als “Zelfstandige Zonder
Werrik”. Lachen!!!
Enne, wat dacht u van de klapact van de RV11?
Verrassend en (bijna) allemaal in de maat. Ook
verrassend was het woordje van
Prins Wouter dun Urste.
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Na ontvangst van de microfoon trok hij de zaal in en
hield het publiek aangenaam bezig! Ziet u het
optreden van Roberto nog voor u? Een prachtige
dans (rapflow!!!) à la Michael Jackson. Het lukte hem
om zijn enthousiasme over te dragen op de zaal. Zijn
elastieken benen gingen alle kanten op!
Als commissie konden wij bij alle talentenjachten
op tv niet achterblijven. The Voice of Blaosdonk was
geboren. Een muzikaal optreden van Mirthe en Stan.
De EX Prinsen kwamen “herein spaziert”. In
onvervalst Duits/Linds zongen zij Duitse Schlagers.
GV Olympia was vanzelfsprekend ook weer van de
partij. Vroeg in de avond met de dansgarde (Walking
on Sunshine) en later het Showballet met El Tango de
Roxanne.

Di jaor nèmme we afscheid van Netje van de
Kuulkant (alias Antoinette van Limpt) en Aauwe Prins
Ger “Och èrrem, munne èrrem” (Ger Geurts). Names
De Lindse Blaos wille wij jullie bedanke vur jullie
geweldige bijdrage.
Richard Verduun blie zitte en dur kumme twee neij
gezichte bij. Bèènde neijschierrig geworre wie die
tweej zin? Kum dan up zatterig 9 februari nar
Blaospaleis De Meent. Urst nar de Carnavalsmis en
via ut bordes nar ut Bènkske, zô dè we meej un
glimlach up ut gezicht carnaval 2013 in kanne zette.
Tot dan!
Un aauwe Bankmedewerker

De Jantjes vierden hun 11 jarig jubileum, terwijl zij
toch echt voor de eerste keer in deze samenstelling
op het podium stonden.
De avond werd afgesloten met een optreden door
Iris. Na haar omzwervingen door de wereld was ze
blij om weer in Blaosdonk te zijn.
Tussen alle optredens door, maar ook na afloop
zorgde de Bakband voor gezellige muziek. “Oh ja”,
hoor ik weer veel lezers roepen. “Oh ja, wat hebben
we gelachen en genoten!!!”
En dat is waar wij het als commissie voor doen. Maar
als commissie kunnen we dat absoluut niet alleen.
Buiten alle artiesten zijn er ook veel andere
commissies die dagen, nee weken in de weer zijn om
de zaal en het podium in te richten, te versieren,
geluid en licht te hangen, kaarten te verkopen etc
etc. Op de avond zelf zijn er ook veel vrijwilligers
actief; te veel om op te noemen.
Rest mij tot slot een uitroep van bewondering voor
weer een knappe prestatie die we met z’n allen
geleverd hebben. KORTWEG CHAPEAU! Op naar
vrijdag 18 januari 2013 voor weer een nieuwe
“eerste” tonpraotaovond.
TP Commissie
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Al zitte zèllefs meej de carnaval
in de kaauw.......Zèllefs dan
kumme die van Rutten gaauw!

Jaspers & Vermeer
muzikaal entertainment
op maat!

+31 (0)6 48555408
www.jaspersenvermeer.nl
boekingen@jaspersenvermeer.nl

Pedicure - Gezichts/Lichaamsbehandelingen
Visagie - Hand & Nagelverzorging - Sportmassage
Health & Beauty salon, Milano - Marjolein van Kuijk - 06 29907301 - www.milanohealthbeauty.nl
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Wil jij ook een advertentie in
deze krant waar heel Lind het
over heeft?
Voor alles wat met reclame te
maken heeft, moet je bij mij zijn!

mart @m -artworks.nl
06 30096440
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De wagenbouwers
bedanken alle sponsoren
die de carnavalsoptocht in
Lind mogelijk maken!
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upcmail.nl

Ruimere openingstijden
Grote gezelschappen
Overnachten
Tot snel bij het Brouwershuis

informatie: 040-2954520

Tijdens de Carnavalsoptocht gratis erwtensoep
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Wilde gij oe toekomst laote leze,
dan moete daorvur bij mij weze!
Vur un zeer vurdelig tarief
beantwoord ik oe vraoge
mar al te lief!
Ik veurspel de toekomst
wèrkelek waor,
en netuurlek steej de koffie
altied klaor!
Egbert Havelaor
Laot oe toekomst leze:
18 & 19 januari, 25 & 26 januari
en 1 & 2 februari
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Langstraat 20
5595 AA Leende
T 040 206 2362
E info@bloemenkado.nl
W www.bloemenkado.nl

Plus Smetsers
Dorpstraat 68 Leende

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

Wat een verschil!
PAGINA 52
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Back stage....
De trouwe lezer van de carnavalskrant moet het zijn
opgevallen dat er, behalve de gebruikelijke foto’s
van alle carnavalsactiviteiten, tot nu toe weinig over
BORL in dit medium heeft gestaan. Dat terwijl wij
toch al jaren door middel van diverse carnavalsactiviteiten aan CV De Lindse Blaos verbonden zijn.
Want ook al denken wij zelf dat wij na al onze
repetities kunnen concurreren met collega’s als
A. Rieu, het Metropole Orkest, het Brabants Orkest
en zelfs de Philharmonie, anderen zien ons toch nog
steeds als een blaaskapel.
Maar juist om die reden brengen we wel ieder jaar
een bezoek aan een naburige carnavalsvereniging.
Zo hebben we het afgelopen jaar een bezoek
gebracht aan de Muuzevangers. Dit muzikale bezoek
komt niet zomaar uit de lucht vallen en is ook geen
vanzelfsprekendheid. De Muuzevangers hebben
namelijk de eer om door onze eigen carnavalsvereniging te worden uitgenodigd voor de Prinsenreceptie
in ons Blaospaleis. Onze carnavalsvereniging wordt
op hun beurt ook weer uitgenodigd om de receptie
van de nieuwe Prins van in dit geval, u raadt het al,
de Muuzevangers te bezoeken. Ja, je kunt hier
duidelijk spreken van een abc-tje. Voor ons als
enthousiaste BORL-muzikanten heeft het heel wat
voeten in aarde om aan zo’n uitnodiging van de
carnavalsvereniging te kunnen voldoen…

Repetities

Allereerst gaat er aan zo’n bezoek toch wel een jaar
van wekelijkse repetities vooraf. Bijkomend voordeel
is dan gelukkig wel, dat deze repetities ook geldig zijn
voor andere activiteiten.
Een willekeurige repetitieavond ziet er grofweg als
volgt uit: Wij van BORL hebben afgesproken dat we
stipt om 20.00 uur met onze repetitie beginnen. In
de praktijk betekent dit dat om 20.15 uur iedereen
wel zo ongeveer aanwezig is. Dat komt eigenlijk wel
goed uit, want met onze dirigent is afgesproken dat
hij om 20.15 uur met de repetitie begint. Na een
uurtje repetitie onder leiding van onze trouwe
dirigent sluiten we af door te beloven aankomende
week vooral veel te gaan oefenen. Daarna is het tijd
voor de koffie. Hierbij is het ook meteen tijd voor
huishoudelijke mededelingen, bijvoorbeeld het
aanstaande bezoek aan de Muuzevangers (het is
maar dat u het begrijpt).
Na de koffiebreak wordt er nog wat gemusiceerd
waarna we toekomen aan het hoogtepunt van de
avond: de koelkast wordt geopend(!). Daarna
wordt de actualiteit van de Lindse gemeenschap
doorgenomen. Dit valt echter onder de ons zelf
opgelegde censuur. Geheel ten onrechte zou u
anders kunnen gaan denken dat we gaan zitten
roddelen.

De grote dag

Als de grote dag is aangebroken om naar de
Muuzevangers te gaan, is het eerst tijd voor een
gedegen voorbereiding. Een goede voorbereiding is
het halve werk. Als je - om maar een voorbeeld te
noemen- je bril zou vergeten, kun je het als
BORL-muzikant wel shaken.
Ook is het belangrijk om je aan de afspraken te
houden met betrekking tot de kleding. In dit geval
moeten we tot onze schande bekennen dat het nog
al eens gebeurt dat de ene muzikant in onze lange
zwarte jas verschijnt en een ander weer in onze gele
blouse. Sinds dat ze de mail uit hebben gevonden,
gaat dit gelukkig weer een stuk beter.
Na de voorbereiding volgt de samenkomst in een
afgesproken gelegenheid in Leende (café). Ongeveer
drie kwartier na de afgesproken tijd is iedereen die
mee gaat wel zo’n beetje binnen.
Het is om verschillende redenen gebleken dat het
organisatorisch nogal lastig is om te voet, per fiets
of met de auto te gaan. Daarom is er een bus
ingehuurd. Kortom, als iedereen aanwezig is
stappen we - nadat iedereen die mee gaat is geteld in de bus. In mijn inleiding heb ik al geschreven dat ik
ervan uit ga dat intussen iedereen wel weet hoe een
optreden van BORL er uit ziet. Over ons optreden bij
de Muuzevangers ga ik dus niets meer zeggen.

Weer terug in Lind

Weer terug in Lind zijnde wil ik het nog even hebben
over de, door CV de Lindse Blaos als
‘opper-tel-meester’ aangestelde functionaris. Juist ja;
degene die in de gaten houdt dat er evenveel
personen in Leende in de bus stappen, in Mares
weer uit de bus stappen en nog steeds in Mares
vervolgens weer in de bus stappen.
Wij stellen als BORL voor, dat deze persoon van
CV de Lindse Blaos een telraam ter beschikking
wordt gesteld. Want bij aankomst in Leende bleek er
precies één muzikant minder in de bus te zitten dan
het aantal waarmee we vertrokken waren. We
hebben dit uiteraard gelukkig als BORL zelf op
kunnen lossen.
Telefonisch hebben we onze ontbrekende muzikant
verteld, dat hij dan het beste maar de trein naar
ehhh….. Heeze kon nemen. Eind goed al goed, onze
ongelukkige muzikant is na enkele weken zelfs al
weer op de repetitie gesignaleerd. Er kwam nog wel
wat stoom uit zijn oren maar dat is na verloop van
tijd vanzelf weer over gegaan.
Het zou kunnen dat u als lezer van dit stuk in uw
muzikale bloedrondpomporgaan bent geraakt. Het
zou zelfs kunnen dat u een instrument bespeelt. In
dat geval is BORL misschien wel iets voor u.
Wij zijn namelijk op zoek naar muzikanten. Als u
geprikkeld bent door dit stukje en net als onze
ongelukkige muzikant wel eens stoom af wilt
blaozen, neem dan gerust contact met ons op. Wij
van onze kant geven dan de garantie dat u nooit
namens BORL een stukje voor de carnavalskrant
hoeft te schrijven.
Iemes van BORL
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De redactie

van deze

Blaospieper
wenst iedereen

een flitsend & gezond

2013!!

COMMISSIES
Kaartverkoop
Krant
Openingsbal
Prinsenbal
Jeugd
Techniek
Optocht
Heilige Mis
Tour d´n Blaos
Tonpraoten
Receptie
Opening
Opbouw
Archief
Folders
Website
Fotografie
Horeca
Muziekkapellen
Cabaretavond

Piet van Mierlo
Erwin Geurts
Maurice van de Sande
Robert Verbeek
Piet Looijmans
Quint Schellekens
Hans Hulsen
Pieter Maas
Robert Verbeek
Peter Liebregts
Ad Kees
Jan Bekkers
Ad Kees
Nelly van Asten
Johan Bax
Ronald Tax
Dirk van der Zanden
Hans Hulsen
Johan Bax
Piet van Mierlo

COLOFON
Redactie
Erwin Geurts
Ronald Tax
Pieter Maas
Peer van Lieshout
Ger Geurts

Dirk van der Zanden
Mart van der Kruis
Carlie van Dijk
Monique Verberne
Henja van der Zanden - Joppen

@Algemeen:
@Teksten:
@Advertenties:
@Puzzelpagina:
Internet:

secretariaat@delindseblaos.nl
teksten@delindseblaos.nl
advertenties@delindseblaos.nl
puzzel@delindseblaos.nl
www.delindseblaos.nl
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Hoe oud is uw kunstgebit?
Weet u dat u om de 5 jaar recht heeft op een nieuw kunstgebit?
Bovendien krijgt u het opvullen van uw kunstgebit elk jaar 100% vergoed.
“Maar mijn kunstgebit zit nog goed!”
Uw kaak verandert continu en daarom is het geen luxe om uw prothese
(eens per jaar) na te laten kijken. Daar kunnen wij u mee helpen!
Kosteloos en geheel vrijblijvend kunt u bij ons een afspraak maken om uw
kunstgebit te laten kijken of deze geheel te vernieuwen.
Wie zijn wij? Wij zijn van Nunen mondzorg. Een Tandprothetische praktijk
met contracten met alle grote zorgverzekeraars. Ook hebben wij goede
contacten met vele implatologen, kaakchirurgen en (angst)tandartsen.
Komt eens langs ‘s avonds, vrijdags of zaterdag en laat een afspraak
maken of bel voor een afspraak:
Krokuslaan 32, 5595 ER Leende Tel: 040-20265096
Kijk ook eens op www.vannunen-mondzorg.nl
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NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes,
achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe Prins? Schrijf u dan nu in
via de website en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!

LID WORDEN
Draagt u de Carnavalsvereniging De Lindse Blaos ook een warm hart toe? Word
dan nu lid door € 9,- over te maken op 1274.01.903 t.n.v. De Lindse Blaos en
o.v.v. uw naam en adres of stuur een mail naar secretariaat@delindseblaos.nl

CARNAVALSVLAG

De Lindse Blaos is steeds actiever
op Twitter! Volg jij ons al?

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

Ook de TCL twittert, ga naar:
twitter.com/JeugdRaadVan11L

Wat is er mooier dan Blaosdonk tijdens de carnavalsdagen extra te versieren?
Voor € 11,11 besteld u via secretariaat@delindseblaos.nl een mooie fleurige
vlag (100x150 cm) in de huisstijl die hier natuurlijk al een mooie bijdrage aan
levert.
Tijdens de carnavalsactiviteiten van De Lindse Blaos is de vlag uiteraard ook
te verkrijgen in Blaospaleis De Meent. Geef uw bestelling door aan één van
de leden van de Raad van Elf.

Heel veel mensen vinden
de Lindse Blaos leuk, jij ook? Ga naar:
facebook.com/delindseblaos

2013 EN VERDER...
CARNAVALSAGENDA
Zondag 13 januari | Receptie
Vrijdag 18 en zaterdag 19 januari | 1e weekend Tonpraoten
Vrijdag 25 en zaterdag 26 januari | 2e weekend Tonpraoten
Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari | 3e weekend Tonpraoten
Donderdag 7 februari | Tonpraoten Senioren
Zaterdag 9 t/m Dinsdag 12 februari | CARNAVAL!

WWW.DELINDSEBLAOS.NL
OF SCAN DE QR CODE
MET JE SMARTPHONE

CARNAVALSKALENDER
2014: 1 t/m 4 maart			
2015: 14 t/m 17 februari		
2016: 6 t/m 9 februari			
2017: 25 t/m 28 februari		

2018: 10 t/m 13 februari
2019: 2 t/m 5 maart
2020: 22 t/m 25 februari
2021: 13 t/m 16 februari

DANKWOORD
CV De Lindse Blaos bedankt al haar adverteerders!
Zonder hen is gratis verspreiding onder alle
Blaozers en Blaozerinnekes onmogelijk!
Hopelijk tot volgend jaar!

Uitnodiging
Receptie Jeugdprinsenpaar
zaterdag 12 januari 2013

Tennis Club Leende
Hans van Breukelenweg 3, Leende
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Oplossing: 1. De knielap van de 3e clown is roze, 2. De tekst op de broekspijp van de 1e clown is weg, 3. De sok van de 2e clown heeft andere kleur
strepen, 4. De neus van de 3e clown is roze, 5. De 4e clown zijn bretels missen gele strepen, 6. De handschoen van clown 4 is blauw en niet grijs, 7.
Het teken op de helm van clown 2 is weg, 8. De binnenkant van de pet van
clown 1 heeft een andere kleur, 9. Clown 3 heeft maar 4 vingers, 10. Clown
2 mist een knoop op zijn jas.

Kleurplaat

Zoek de tien verschillen

Speciaal voor de kids....
Wat ben jij nou
aan het doen?

Heb je het nog niet gehoord dan?
Op Horizon hebben ze er
nog voor gewaarschuwd..

Vanaf januari een
zeer strenge vorst
op komst!!

Strenge vorst....

NOG
1X

carnaval

2012

