


EDITIE 54,  2018

Als alle mensen eens waren zoals wij….. moesten zijn.

“Als alle mensen eens waren zoals wij moesten zijn”. Dat is 

een prachtige zin uit het carnavalsvolkslied van De Hanen 

in Ledeacker. Ledeacker is een gezellig Brabants dorpje. Een 

dorp wat sinds een aantal jaren nog mooier is geworden, 

omdat er twee kleinzoontjes van ons wonen.

“Als alle mensen eens waren zoals wij moesten zijn”. Een zin waarbij 

men hoge eisen stelt aan anderen door ze te meten aan het gedrag wat 

wij eigenlijk zelf zouden moeten uitstralen. Het lied vervolgt “dan was er geen gerommel en dan 

was er geen gestommel”

Een tekst die dienst zou kunnen doen voor elk dorp waarin carnaval gevierd wordt. Door een 

ander het ideaalbeeld op te leggen, wat wij zelf eigenlijk zouden moeten zijn. Als we in de spiegel 

kijken en eerlijk zijn, zien we natuurlijk ook onze eigen gebreken. Het mooie van carnaval is 

dat die gebreken uitvergroot mogen worden in een buut of in de optocht en dat we daar ook 

hartelijk om kunnen lachen. 

Ja, en als alle mensen eens waren zoals Prins Peer en Prinses Gerrie. Dan stonden we nu aan de 

vooravond van opnieuw een succesvol carnavalsjaar bij de Lindse Blaos. Want wat hebben zij 

tijdens het vorige carnavalsseisoen veel indruk achtergelaten door hun optreden als prinsenpaar. 

Om met de woorden van Prinses Gerrie te spreken: “Het was GEWELDIG, zo sgôn”. 

Ik kan er natuurlijk niet omheen om in dit voorwoord ook mijn complimenten uit te spreken 

in de richting van de Lolmakers. Zij werden de dupe van zware criminaliteit. Direct naast hun 

bouwplaats werd aan de vooravond van carnaval 2017 een megagroot drugslab ontdekt. Niet 

alleen hebben zij in de maanden die daaraan vooraf gingen ernstig gevaar gelopen, maar ook 

hun deelname aan de diverse optochten werd hierdoor verhinderd. Mijn waardering voor hun 

constructieve opstelling in die moeilijke periode. Gelukkig hebben we als gemeentebestuur een 

bijdrage kunnen leveren zodat zij dit jaar weer wel kan meedoen.

      
Ik ben ervan overtuigd dat ook het nieuwe prinsenpaar met ondersteuning van het bestuur en 

de raad van Elf van de Lindse Blaos er weer een prachtig seizoen van gaan maken. En daarbij 

mag u zeker niet ontbreken. Dus, graag tot ziens bij de Lindse Blaos!

Met vriendelijke carnavalsgroeten,

Paul Verhoeven, Burgemeester van Heeze-Leende

Blaozers en Blaozerinnen.

Het is alweer zover. Carnaval 2017 is net achter de 
rug en we beginnen alweer aan het nieuwe seizoen. 
Laten we er weer net zo’n mooi feest van maken als 
in de voorgaande jaren. Buiten het feit dat ik er weer 
bij mag zijn, wil ik ook enkele “politiezaken” onder de 
aandacht brengen.

Oude wijsheid: Drank in de man, wijsheid in de kan.
Een goed en gezellig feest met veel leut kan alleen worden gevierd als we daar zelf een 
bijdrage aan leveren. Drank is onlosmakelijk verbonden aan feest. Maar laat de gezelligheid 
niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid drank die we drinken. Denk niet dat het alleen maar 
gezellig is als je veel drinkt. Heb onder alle omstandigheden respect voor elkaar. Glaasje 
op? Laat je rijden. Ook met carnaval doet de politie zijn werk en zullen er alcoholcontroles 
worden gehouden.

Dievengilde:
Als wij op pad zijn om feest te vieren, is het dievengilde op pad om hun bezigheden uit te 
oefenen. Laat de woning achter alsof u thuis bent, laat licht branden. Sluit ramen en deuren 
goed af en heb wat aandacht voor uw omgeving, houdt een oogje in het zeil.

Verdachte situaties, mensen die u ziet en waarvan u denkt dat ze niet veel goeds in de zin 
hebben of hoort u geluid bij de buren die niet thuis zijn? Meld het bij de politie. Samen 
zien we meer dan u of de politie alleen en samen kunnen we misschien voorkomen dat we 
slachtoffer worden van het dievengilde.

Politie bij spoed 112 en anders 0900-8844.

Maar buiten dit alles, maak er een mooi feest van! Heb veel plezier, let op jezelf en een beetje 
op elkaar.

Jos de Visser, Wijkagent

Beste Blaozers en Blaozerinnen

Vol trots mag ik voor de eerste keer een voorwoord schrijven 
voor onze Blaospieper. Trots omdat we met dank aan onze 
adverteerders deze schitterende krant weer huis-aan-huis 
kunnen verspreiden. Maar ook trots omdat ik als Vorst aan 
het roer mag staan van een schitterende vereniging die ieder 
jaar met vele activiteiten de Lindse gemeenschap weet te binden.

Als Carnavalsvereniging zijn onze tradities daarbij natuurlijk van belang. Maar we zijn ook niet bang 
om te vernieuwen waar nodig. De Durpskwis die we dit jaar voor de eerste keer hebben georganiseerd 
is daarvan een goed voorbeeld. Dat geldt ook voor de wijze waarop we samen met D.O.S.L. op een 
andere manier invulling kunnen geven aan het jeugdcarnaval. De leden van de jeugdraad van Elf zijn 
niet langer exclusief afkomstig van de organiserende vereniging, maar worden geloot uit de leerlingen 
die in groep 7 zitten in Leende en Leenderstrijp. Een mooie manier om ook het jeugdcarnaval in Leende 
levend te houden, want de jeugd heeft toch de toekomst! Wij zijn dan ook dankbaar dat D.O.S.L. samen 
met ons de schouders er onder wil zetten, om van deze nieuwe aanpak een groot succes te maken. 

Wie er ook weer de schouders onder zetten, zijn de Lolmakers. Het was een fikse domper dat ze vorig 
jaar niet aan onze optocht deel konden nemen. Het is goed om te zien dat ze dit jaar alles op alles 
zetten om weer flink uit te pakken. Dat belooft weer wat voor onze optocht op zondag. Samen met 
alle andere wagenbouwers, loopgroepen en individuen zullen ze ons vast weer weten te trakteren 
op een bont spektakel. Het is trouwens prachtig om te zien hoe onze basisschooljeugd dit tijdens de 
jeugdoptocht op maandag nog eens dunnetjes over doet. Vergeet niet om ook bij deze optocht een 
kijkje te komen nemen!

Kortom, alle elementen voor een geweldige carnaval zijn weer aanwezig. We gaan er samen met alle 
Blaozers en Blaozerinnen weer een prachtig feest van maken. Dus graag tot ziens bij één van onze 
carnavalsactiviteiten. 

Alaaf
Jan Willem Reiling, Vorst

 Dag blaozers en blaozerinnen,

Het prinsenbal is weer voorbij. Vele honderden mensen 
zijn naar de Meent gekomen om te horen én te zien wie 
het nieuwe prinsenpaar is. Want het is toch elk jaar weer 

spannend om te weten wie de nieuwe prins van Blaosdonk 
zal zijn. Deze avond in de Meent trekt elk jaar opnieuw vele 

bezoekers en dat is een goed teken. carnaval is immers het 
feest van verbondenheid, van gezelligheid, van meevieren en 

meedoen. Met elkaar willen de mensen er een fijn feest van maken. 

In mijn beleving heeft carnaval in Leende toch iets bijzonders. Heel veel waardering heb ik 
voor de mensen die aan het roer staan en alles zo goed weten te regelen. Met grote verbazing 
denk ik terug aan zaterdag 4 november toen de 1e Lindse Durpskwis werd gehouden. Hoe is 
het mogelijk dat er zoveel mensen bij die kwis betrokken waren? Ik heb begrepen dat er 51 
teams hebben meegedaan en op foto’s heb ik kunnen zien hoe leden van een vereniging bij 
elkaar hebben samengezeten en met de technische middelen de kwis hebben beantwoord. 
Zelf mocht ik in de bus zitten en kon met eigen ogen die vele flitsende smartphones zien. Wat 
stonden er veel mensen bij de bushalte! Wat moet die chauffeur wel gedacht hebben: wat is 
hier aan de hand? Die mensen gaan toch zeker niet allemaal in de bus! En de sfeer die er hing! 
Gezellig bij elkaar staan en met elkaar aan die kwis werken. Pratend, lachend, discussiërend. 
Toch geweldig? Die verbondenheid en die sfeer. Jong en oud waren op de been, deden mee 
met het spel en hadden goede zin. Dat geeft voldoening.

Vanuit die verbondenheid willen we alle carnavalsvierders uitnodigen voor de carnavalsmis 
op zaterdag 10 februari 2018 om 19.30 uur in de Lindse Blaos.  We willen Gods zegen vragen 
over de komende, dolle dagen en hopen fijne dagen met elkaar te mogen beleven, jong en oud, 
bekend en onbekend, in verbondenheid en plezier. Als de carnavalsdagen voorbij zijn, wordt u 
allen weer uitgenodigd in de Lindse Blaos op Aswoensdag, 14 februari, in de viering om 19.00 
uur om een askruisje te ontvangen en stil te staan bij het leven. Naast plezier en vertier, is er 
ook ernst en degelijkheid. 

Tot slot wens ik de nieuwe prins met prinses, de raad van Elf, de Jeugdprins met -prinses en 
alle carnavalsvierders, van klein tot groot en van jong tot oud, hele fijne carnavalsdagen toe. 
Laten we er met zijn allen iets heel fijns van maken.

W. van Meijl, Pastor
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VEURWOORDEN

  “ Weet uw zoon al wat hij later wil 

gaan doen?”. “Jazeker,” antwoordt 

moeder “Hij wil vuilnisophaler 

worden” “Wat raar, dat hoor je niet 

veel”. Moeder: “Hij denkt dat hij dan 

alleen dinsdags hoeft te werken”
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Èfkes veurstelle

Beste Blaozers & Blaozerinnekes,

Ik ben Robert Schoone, 26 jaar en samenwonend 
met Nienke Gerlings van 22 jaar. En niet te vergeten 
onze trouwe viervoeter Kaya! We wonen sinds een 
jaar samen in het mooie buitengebied van Strijp, op 
de Paaldijk. 

Ik (Robert) werk ondertussen alweer bijna 6 
jaar bij de firma Coppens in Westerhoven. Daar 
ben ik verantwoordelijk voor de toelevering van 
boerderijbenodigdheden aan de veehouderij. 
Vóór deze baan heb ik nog 4 jaar bij ex-prins 
Arno Verduijn en Toon Kuipers gewerkt, toen 
nog Kuipers-Verduijn sierhekwerk. Verder heb ik 
naast mijn baan nog vele hobby’s voor in de vrije 
uren. Zo nu en dan schieten we met een paar man 
en onze quads de bossen in om te crossen. Op 
zondagochtend voetbal ik in het sterrenteam van 
D.O.S.L. 6, ons vriendenteam! En aangezien ik het 
laswerk toch niet helemaal kan missen is de garage 
van ons pap en mam omgetoverd tot werkplaats. 
Hier las ik dan vaak het een en ander in elkaar. 

Naast Robert staat Nienke, ondertussen alweer 
3 jaar werkzaam bij Zozo Kappers in Dommelen. 
Hier ben ik volleerd kapster in een team van 5 
gezellige collega’s. Naast de vier dagen werken 
in Dommelen heb ik in de Anjerstraat bij ons pap 
thuis een salonnetje waar ik nagelstyliste ben, dit 
doe ik met veel plezier in mijn vrije uren. Ook speel 
ik op maandagavond een voetbalwedstrijd met een 
aantal dames in Veldhoven in de zaal. Daarnaast 
Trainen we op woensdag om zo op zondag weer 
een goeie voetbalwedstrijd neer zetten met de 
D.O.S.L. dames. Winst of verlies, onze derde helft 
duurt toch vaak het langst van allemaal. Naast onze 
drukke dagen gaan wij natuurlijk ook nog erg graag 
stappen met vrienden en vriendinnen!! 

Wij zijn zelf ook erg actief geweest bij een van de 
carnavalsgroepen in Leende. Robert bij C.G. de 
Smeerkezen: 12 jaar volop wagens gebouwd en 
dus een geweldig 11-jarig jubileum mogen vieren!! 
Afgelopen jaar toch niet helemaal afstand kunnen 
nemen van de optochten, dus voor in Lind toch nog 

een kleine wagen in elkaar gezet. Nienke is een 
aantal jaren actief geweest bij C.V. Goed Gek. Helaas 
was wagen bouwen niet onze eerste prioriteit, dus 
zijn we tegenwoordig meer actief als loopgroep of 
aanmoediging langs de optochten. 

Maar toen belde vice-voorzitter Hans op 1 
november. Hij vroeg of hij naar een lamp mocht 
komen kijken waar hij wel interesse in had. Dus “zo 
gezeet, zo gedaan” om 22:00 zou hij bij ons zijn. Dat 
was hij ook, maar niet alleen. Vorst Jan-Willem trok 
achter hem de deur dicht. Ik zei nog met een lach; 
“hedde gij ok een lamp nodig?” Zonder erg trok ik 
de koelkast open om een paar pilskes te pakken. 
Toen de koelkast ongeveer leeg was vroegen ze zich 
toch wel af of Nienke nog thuis kwam, maar helaas 
Nienke zat samen met hun mam in Barcelona. 
Toen hebben ze toch maar op tafel gegooid waar 
ze voor kwamen, aangezien ik dit niet alleen wilde 
beslissen heb ik ze de sleutel meegegeven zodat ze 
de volgende dag zelf binnen konden. Na 4 dagen 
Barcelona helemaal uitgeput liet ik Nienke binnen. 
Jan-Willem en Hans zonder schoenen op de bank 
met een pilsje voor de tv, huh? Alle vragen gingen 
door haar hoofd, maar waar het voor was besefte ze 
toch al gauw. Na een aantal keer verteld te hebben 
dat ze Nienke echt over moesten halen, bleek dit 
nogal mee te vallen. Dus de borrels kwamen al 
gauw op tafel en werd er gedronken op deze grote 
eer! 
En toen begon onze spannende tijd… 
Voorwoord schrijven, foto’s en adressen verzamelen 
en natuurlijk ons pak passen en samenstellen. En 
het ergste was nog wel onze mond moeten houden 
tegen iedereen terwijl we zo enthousiast zijn!

Maar na veel leugentjes om bestwil, geheimtaal in 
de agenda en het aftellen van onze dagen, zijn we 
hier dan…

Prins Robert dun Urste & Prinses Nienke

Wij gaan ervan genieten en hebben er samen met 
jullie heel veel zin in!!
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Op zondag 14 januari 2018 zullen

Onze Dorstlustige Hoogheden

Prins Robert dun Urste en Prinses Nienke

Met de Raad van Elf van De Lindse Blaos 

recipiëren in gemeenschapshuis De Meent 

te Leende

van 13.00 tot 17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Informatie over deze receptie:

secretariaat@delindseblaos.nl
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PROCLAMATIE

Proclameren het volgende:
1. Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes er di jaor wir un gezellige carnaval van maoke.
2.   Dè gullie allemal van harte bent eujtgenodigd vur ozze receptie volgende week zondig 
 in os Blaospaleis.
3.  Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes heul snel un kartje moete kope vur ut tonpratoe, 
 want bedenk goe: un dag nie gelache is un dag nie gelèèfd;
4.  Dè we ok di jaor dun carnaval wir samme beginne meej un eujpeningsmis in ôzze 
 Lindse Blaos gevolgd dur ut benkse en de eujtreiking van de orde van verdiensten en 
 de orde van ut gemene leve;
5.  Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes nar dun uptocht up zondig kumme keejke, um 
 samme te geniete van al ut sgôns wa ozze waogebouwersgroepe, buurstschappe, 
 andere grote groepe en individuele os ok di jaor wir te bieden hebbe;
6.  Dè up Meujge Mandig de straote van Blaosdonk ok wir vol moete stan vur de 
 jeugdoptocht zodè we daorna samme meej D.O.S.L  en alle jong Blaozers en 
	 Blaozerinnekes	un	mooi	fist	kenne	viere	in	os	Blaospaleis.		
7.  Dè heul Blaosdonk ok up Dolle Dinsdig nog unne keer zun kolderpekske an te trekke, 
 en Dweilen under de Tôrre beginne meej ut verorbere van un kaoterontbijt in os 
 Blaospaleis;
8.  Dè we verwachte dè ze bij alle kroege in Blaosdonk heul de carnaval wir meej de been 
 beujte hange, zodè de tapkraon in ozze cafés vier daog lang nie geslote hoeft te worre;
9.  Dè ok ozze Pliesie en Brandweer wir gewoon meej kenne lope in de polonaise en da dè 
 alleen mar kan as alle Blaozers en Blaozerinnen zich ok di jaor wir netjes gedraoge;
10.  Dè de carnaval in Blaosdonk pas eindigt as op dun aovond van Dolle Dinsdig dun pop 
 wordt verbrand, en dè we dan samme wir terug keejke up un onvergeetelijk 
 carnavalsjaor;
11.  Dè we up woensdig os kolderpekse wir in de kast hange en de confetti van de straot 
 veejge, mar da we ok nie vergète om un askruuske te haole. 

Wij, Prins Robert dun Urste en Prinses Nienke, meej de grasie van ut bestuur en heul 
de Raod van Elf, meej alle Blaozers en Blaozerinnekes 

en alle carnvalsvierders eujt heul Blaosdonk;

> Heersers uvver de sgônste plats gedurende de 
   vier sgônste daog van ut jaor;
  > Dun trotse Hertog en Hertogin van dun Paoldiek, 
      dit jaor ut carnavaleske middelpunt van de veurstad 
       van Blaosdonk;
        > Graof en Graovin van de Zeujvenhuus tot aan ut Bultje;
           > Opperheer van al ut gerei war ge koei gelukkig meej 
               kant maoke;
               > Jonkvrouwe van de beste schaar voor elk haar;
                 > Opperlasser van C.G. de Smeerkezen;
                   > Opperplekster van C.V. Goed Gek;
                    > Carnavalskeizer van de schut van Streejp;
                     > Koning en Koningin voetbal van de sgônste voetbalclub 
                        van Lind en ver darbeujte;
                      > Beschermheer en beschermvraauw van alle Blaozers 
                         en Blaozerinnekes, kleijn tot groot;

  “ Er komt een man bij de balie van de 
belastingdienst. “Ik zou graag Ali Baba 
willen spreken.” De medewerker van de 
belastingdienst vraagt: “Al Baba? Hier 

werkt geen Ali Baba!” De man antwoordt: 
“Dan wil ik graag een van de andere 

rovers spreken!”
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De rest van het jaar maken 
we gewoon schitterende  
interieurs en meubels ;)

Tijdens carnaval zijn wij gesloten, daarna 
staan we graag weer voor jullie klaar

Lars van Breukelen & Hans Kessels

tijdens carnaval
breken wij de tent af!

Boven Zijde 4  5626 EB Eindhoven  040 780 65 52  info@coenenconcept.nl  www.coenenconcept.nl
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2017 - Harrie Merks

2016 -  Nico Maas

2015 -  Jac Hulsen

2014 -  Anja van der Sande

2013 -  Marlène Smulders

2012 -  Pastoor Wim van Meijl

2011 -  Annie Verhoeven - Maas

2010 -  Christ Kersten

2009 -  Piet Kuppens

2008 -  Tinus van den Berg

2007 -  Jan van Laarhoven

2006 -  Jan Bekkers

2005 -  Jac Staals

2004 -  Frits van Lieshout

2003 -  Pastoor M.J. de Vries

2002 -  Jan de Zwart

2001 -  Wim Pompen

2000 -  Joop Kummeling

1999 -  Janus de Vocht

              Sjef de Vocht

1998 -  Antje Maria Hurkens - Bieshaar

          1997 -  Cor Heuijerjans

           1996 -  Sjaak van Kuijk

1995 -  Frans van Asten

1994 -  Anneke Vogels

              Piet Willems

1993 -  Aldi van Kuijk - van Eert

              Wim Baudoin

1992 -  Toon Maas

1991 -  Riek van Engelen

1990 -  Hennie van Weert

1989 -  Jan Louwers

1988 -  Jo Versteijnen

1987 -  Ber Baudoin

1986 -  Pastoor A.C.M. van Loon

1985 -  Tinus Verhoeven

1984 -  Toon Roothans

1983 -  Til Rooymans - van Asten

              Jan de Waal

1982 -  Miep Bruurmijn

1981 -  Thieu van de Kerkhof

1980 -  Koos Smulders - van Hunsel

1979 -  Thieu Kluskens

1978 -  Harrie van de Broek

1977 -  Noud van Weert

ORDE VAN VERDIENSTEN

ORDE VAN HET GEMENE LEVE

2017 -  Jan en Elfrie Bekkers

2016 -  William Pompen

2015 -  Hans Hulsen

2014 -  Ger en Gera Geurts

2013 -  Jan en Toos van Poppel

2012 -  Piet en Inge van Mierlo

2011 -  Piet Looijmans

2010 -  Ad Kees

2009 -  Peer van Lieshout

2008 -  Peter en Marga van Dijk

2007 -  Huub van Weert

2006 -  Nelly van Asten

                Thea Janssen

2005 -  Wienand van der Laak

2004 -  Marc Peeters

2003 -  Peter Liebregts

2002 -  Hans van der Kruis

2001 -  Wim Hurkmans

2000 -  Bert van Doorn

                Cor Hendriks

1999 -  Peter Lammers

1998 -  Peter de Werdt

1997 -  Eric Kerkhofs

1996 -  Wim Adams

1995 -  Cor Kwappenberg

1994 -  Jan Bakker

1993 -  Frans en Mia Rutten

1992 -  Noud Fransen

1990 -  Mien de Waal

1989 -  Peter van Elderen

1988 -  Harrie Beliën

1987 -  Koos Smulders

1986 -  René Hurkens

1985 -  Thieleman Adams

1984 -  Annemarie van de Graaf

              Hugh Fraser

1983 -  Jan van de Kerkhof

1982 -  Henk van der Heijden

1981 -  Piet van Weert

1980 -  Harry Nijpels

1979 -  Jac van Baar

1978 -  Jo Versteijnen

1977 -  Willem Janssen

1976 -  Cor Sweegers

              Frans Bax

              Janus Snoeijen

1975 -  Cor Heuijerjans

              Jan de Waal

              Jan en Jo Maas

              Sjef Vromans

              Theo van der Paalen

              Thieu van de Kerhof

              Tinus Verhoeven

              Toon Roothans

              Wim en Maria Baudoin

JAN EN ELFRIE BEKKERS

Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

> Altijd belangeloos en met raad en daad klaar staat 
   voor vele verenigingen;
     > Hij jaren junioren- en seniorencoach is geweest bij LIDO;
        > Hij vele jaren het sportterrein van LIDO schoonhoudt;
          > Hij jarenlang lid van het jeugdbestuur en jeugdleider 
             bij DOSL is geweest;
              > Hij heeft geholpen bij de bouw van de nieuwe kleedlokalen 
                 van LIDO en TCL;
                 > Hij jarenlang de recreatievelden gereed maakte voor 
                    het zomeravondvoetbal;
                   > Jaarlijks belangeloos meehelpt bij het onderhoud van 
                      de beweegtuin;
                    > Hij al vele jaren bestuurslid en penningmeester van 
                      hengelsportvereniging ’t Polderke is.

                                    Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoten:

                              > carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
                           > Zij samen al jarenlang lid zijn van de Raad van Elf;
                       > Zij jaren als deelnemers met de optocht hebben meegedaan;
                    > Zij samen in het seizoen 2009-2010 Prins en Prinses Carnaval 
                      waren in Blaosdonk;
               > Hij zitting heeft gehad in de commissie Dweile onder de Tôrre 
                 en de commissie jeugd;
          > Hij voorzitter is van de commissie muziekkapellen en de 
            commissie opening carnaval;
        > Zij zitting heeft in de commissie jeugd en de commissie 
           begeleiding dansgarde;
      > Hij sinds 2011 deel uit maakt van het bestuur van 
         c.v. De Lindse Blaos;
       > Hij bovendien sinds 2012 Vorst is van c.v.de Lindse Blaos;
       > Hij daarbij grote promotor was van de nieuwe statuten 
          en het huishoudelijk reglement van c.v. De Lindse Blaos;
          > Zij samen met veel zorg en toewijding vorm geven aan 
              de carnavalsbeleving onder de Lindse Blaos.

HARRIE MERKS

ORDE VAN VERDIENSTEN

ORDE VAN HET GEMENE LEVE

Uitgereikt door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende 
namens Carnavalsvereniging De Lindse Blaos

Uitgereikt door Prins Peer dun Vuufde, Prinses Gerrie 
en het bestuur van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos

ONDERSCHEEJE
  “ Ik wou dat 
ik een vulkaan 
was, dan kon 

ik de hele 
dag roken en 
zou iedereen 
zeggen: “Kijk, 

hij werkt!”
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LINDSE
DURPSKWIS1

“ Bekijk	ook	het	filmpje	            van de Lindse Durpskwis”
www.delindseblaos.nl/film
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LINDSE
DURPSKWIS2

“ Bekijk	ook	het	filmpje	
          van de prijsuitreiking”

www.delindseblaos.nl/film

Uitslag: Teamnr: Teamnaam:  Punten
   1 34 Per consumptie wijzer 727
   2 3 KaaEnAaEl  723
   3 33 De to(o)n is gezet  718
   - 52 RV11   717
   4 6 Blaos sisters  712
   5 1 De plekzakken  700
   6 19 Kuulkant   699
   7 4 De Fistbisten  694
   8 5 De bakkersbende  680
   9 9 De Lolmakers  673
   10 8 Kaartclub WRAK  671
   11 43 B.v. De Houttuin  662
   12 24 Mafketels meiden  656
   13 11 Kwisutwel  653
   14 30 Auw schut  650
   15 13 Het oude indrinkhok 645
   16 26 K quiz het nie mer, kwisutwel 
                               (markwamernieop)  639
   17 27 Loatbrassers  639
   18 7 Blaos ‘t um up  639
   19 25 Quizt meer dan ik dacht 637
   20 22 C.G. De Smeerkwissers 635
   21 31 Snollebollekes  630
   22 12 Witte gei’t  629
   23 36 Strijps kapelleke  623
   24 28 Mafketels boys  622
   25 17 De Lindwurmen  622

26 20 Team nietsniE  616
27 48 Kwispelturig  616
28 49 Ratjetoe   614
29 35 Willem Tell  601
30 18 Roothans ons café  601
31 38 Doorgestokenkaart  598
32 2 OBELISK   597
33 46 De pleisterplakkers  583
34 15 Witte Tonnie  582
35 44 De sputjes  580
36 32 T Rietje   576
37 16 Fietsclub doe nog maar 
  een rondje  567
38 40 De Molenberg  566
39 50 Buurtschap Zevenhuizen 565
40 23 Quiztetnie  561
41 42 MultipleBlaos  556
42 47 BengBeng   552
43 10 Vaak bende te bang  548
44 39 De Plus   530
45 45 Voor spek en bonen  521
46 14 De Betweters  516
47 41 Rode mutsen  480
48	 21	 Hatseflats	 	 465
49 29 De chickies van OZK 465
50 37 SOM ex prinsen  461
51 51 De Brouwersbende  461
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JEUGD
PRINSENBAL

“ Bekijk	ook	het	filmpje	          van het Jeugdprinsenbal”
www.delindseblaos.nl/film
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Op ‘n druilerige zaterdagmiddag hebben we met 
Piet Maas afgesproken om hem te interviewen 
voor de Blaospieper. Hij heeft al goed voorwerk 
gedaan: fotoalbums en naslagwerk over “33 jaar 
wagenbouwen door B.V. De Naoblaozers” ligt al 
klaar. Bij Piet is het altijd zoete inval, dus eerst koffie 
gedronken met het bezoek dat er al was.

Na ’n dik half uur, als ’t bezoek vertrokken is 
en er ’n fleske bier op tafel komt, begint Piet te 
vertellen. De Naoblaozers zijn in 1965 ontstaan uit 
2 “buurtschappen”. De Valkenswaardseweg en de 
Dorpstraat. Buurtschap “De Naoblaozers” begon 
bij Grard de Werdt (De Haan) en liep tot Albert 
Mesman, later tot Ras. Fanatieke bouwers van ’t 
eerste uur waren o.a. Hennie van Weert, Huub van 
Engelen, Luuk Kissen, Albert Mesman, Wim van 
Hooff, Rein van Asten, Harrie van der Paalen, Jan 
Beliën en Fried van Laarhoven.

De bouwgroep bestond uit 6 à 7 personen. De 
muziek werd geregeld door Martien van Gastel 
(ober bij Marietje Baudoin). De kleding werd 
genaaid bij families Maas, van Asten en Beliën. Het 
onderstel waarop gebouwd werd was van een oude 
Opel Blitz waar de stuurinrichting op bleef zitten. 
Huub van Engelen zat in de pop te sturen. Piet reed 
met de tractor en ‘n 9 meter lange trekkabel voor de 
wagen zodat deze nog goed te zien was.

De wagens werden in gedeeltes gebouwd bij Toon 
Maas en Miena van Asten (tegenover Toon Doorn, 
achter Kempenland). Soms waren we te fanatiek met 
bouwen en kon de wagen niet meer uit de schuur. 
Dan werden de golfplaten van het dak gehaald om 
de pop naar buiten te takelen. Als ze klaar waren, 

werden ze in de garage van Wim van Engelen op de 
Valkenswaardseweg gezet om te drogen. Daar werd 
de wagen opgebouwd voor de optocht.

In de schuur bij Miena van Asten is een keer tijdens 
het bouwen brand uitgebroken. De allesbrander 
vatte vlam. Een brandblusser hadden we toen nog 
niet dus wij renden naar buiten. Onze Jan was zo 
alert om de allesbrander naar buiten te trekken 
waardoor het met ’n sisser afliep.

In 1969 was Wim van Hooff prins. Hij woonde in bij 
Marietje Baudoin, dus in de buurt. Er lag dat jaar 
ontzettend veel sneeuw, in menig dorp werd de 
optocht afgelast, maar bij ons ging het gelukkig door. 
De optocht vertrok met een sneeuwschuiver voorop. 
Er trok ook ’n witte olifant mee (Oranjeplein). Die 
viel bijna niet op in de sneeuw. Wij deden mee met 
de wagen Mao-griep, de Chinese griep. Wij hadden 
’n wagen met felle kleuren, die goed opviel in de 
sneeuw. Hiermee behaalden wij de 1e prijs. 

Er werden mooie grote wagens gebouwd, meestal 
zaten we in de top 3. Onze naaste concurrenten 
waren toen o.a. Oranjeplein, Ostrik, Strijp en de 
Klein Kerk. De wagen werd compleet bekostigd 
door de buurtschap. Sponsorgeld ophalen was er 
niet bij. Zo’n wagen kostte al gauw tussen de 500 en 
1000 gulden. Om uit de onkosten te komen, gingen 
we in 1968, met onze wagen “de Dopingtest” naar 
Hasselt, naar de halfvastenoptocht. Daar kreeg je 
700 gulden startgeld dus dat was de moeite waard.

Piet vertrok dan ’s morgens in alle vroegte om 
met de tractor de wagen naar Hasselt te rijden. Hij 
was dan 3 uur onderweg. Bij deze wagen hoorden 

twintig fietsen. Die werden op de vrachtwagen van 
Rein van Asten geladen. Maar we kwamen de grens 
niet over zonder invoerrechten te betalen. Via via 
kregen we telefonisch contact met de burgemeester 
van Hasselt en konden we alsnog doorrijden.

De Klein Kerk is ook ’n keer naar Hasselt gegaan. Wij 
hebben in 1968, 1969, 1970 en 1972 meegedaan 
met de wagens Dopingtest, Mao-griep, Bloody Mary 
en Catweazle.

Het eerste jaar van de Tour d’n Blaos, in 1970, heb 
ik meegedaan met mijn kameraden. Dit waren Jan 
en Toon Verduijn, Tonnie Palen en Sas Rutten. We 
hadden wat oude fietsen en ’n transportfiets wit 
geschilderd. Zo fietsten we van kroeg naar kroeg. 
We hoefden geen opdrachten te doen, alleen maar 
stempels verzamelen. We begonnen bij Drieka van 
Asten (Du Commerce), ’t Brouwershuis, De 2 wezen 
(de gezusters Van Asten), Marietje, Miena van Asten, 
Theodoor Baudoin (De Kobbus), De Schammert, De 
Vier Linden, Dook van Laarhoven en Frits Roothans. 
De prijsuitreiking was ’s avonds bij Miena van Asten. 
Met onze oude rommel werden we tweede.

Zo, de middag is om. Nu nog ’n mooie foto met 
de geïnterviewde. Dat vindt Piet nergens voor 
nodig. Maar dan komt zoon Toine met twee van 
zijn kinderen binnen, Guusje en Peer. En Peer wil 
natuurlijk wel met opa en Peerke op de foto!
Piet, bedankt voor je sgôn verhaal en de gezellige 
middag!

Dit interview is afgenomen door;
Peer & Gerrie Bax

Ân dEn toffel meej piet maos

“ Onze Jan was zo alert om de 

allesbrander naar buiten te 

trekken waardoor het met 
’n	sisser	afliep.”

  “ Adam en Eva wandelen 
door het paradijs. Plots 

vraagt Eva: “Adam, hou je 
nog van mij?”, waarop Adam 

antwoordt: “Ja natuurlijk, van 
wie anders?”
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Het begon op een late donderdagavond in oktober. 
Jan Bekkers, Hans Hulsen en Jan-Willem Reiling 
wilden ons verrassen, maar helaas: de poort was al 
op slot. Dus belden ze toch maar aan bij de voordeur. 
Wat Jan-Willem niet hoopte, gebeurde: Peer deed 
boven het slaapkamerraam open, we lagen al in 
bed. Daar ging onze nachtrust. Een tip voor wie 
gevraagd wordt: je kunt het beste maar meteen ja 
zeggen want degene die je komen vragen hebben 
tijd zat; die hebben ’s anderdaags een snipperdag. 
Om 04:00 uur was de kogel door de kerk. Samen 
’n goeie borrel gevat en nog even naar bed, wij 
moesten de volgende dag gewoon werken. 

Er gaat daarna van alles door je heen. Waar zijn we 
aan begonnen…. Niemand verwacht dit nog…. Wat 
gaat er komende weken allemaal gebeuren…. Het 
is allemaal heel spannend, maar er zijn samen ook 
veel binnenpretjes. 

Na al die weken is het dan zover: het Prinsenbal. 
En dan krijg je gelukkig toch een enthousiaste 
zaal. Vanaf dan is de spanning eraf en is ’t kei 
sgôn. Volop genieten van de kaarten, bloemen en 
de felicitaties die je allemaal krijgt; in één woord 
geweldig! De receptie was ook heel speciaal, met 
veel gelukwensen, leuke woorden en we hebben 
vele handen geschud.

Daarna volgden de zeer geslaagde tonpraotaovonden 
en de seniorenavond. Dan op donderdag op 
ziekenbezoek en op bezoek bij pastor van Meijl, 

die de 90-plussers ontvangt. Het schoolbezoek in 
Leende en Strijp zullen we ook niet gauw vergeten. 
Maar heel speciaal is het bezoek aan Leenderhof. De 
bewoners vinden het zo mooi als je langskomt en 
even een praatje met hen maakt.

En dan is ’t zo ver: Carnaval. De sleuteloverdracht, 
carnavalsmis, ’t Benkske, de optocht, de 
jeugdoptocht en Dweile Onder dun Tôrre; wat 
hebben wij samen overal van genoten! En wat 
hebben wij vaak tegen elkaar gezegd: “Wat is het 
toch ’n eer om ’t prinsenpaar van Blaosdonk te 
mogen zijn.” 

Maar aan alles komt een eind, dus ook aan dit sgôn 
carnavalsjaar voor ons. Wij willen hierbij iedereen, 
maar dan ook echt iedereen bedanken die op de een 
of andere manier heeft bijgedragen aan een voor 
ons uniek carnavalsjaar. Een speciale dank aan het 
bestuur van CV. de Lindse Blaos en de Raad van Elf 
en hun dames. Daarnaast willen wij ook graag het 
nieuwe prinsenpaar heel veel plezier en een fijne 
carnaval toewensen. 

“Meej dees daog gaan alle remmen los, want we 
vieren carnaval onder de Lindse Blaos”.

ex-Prins Peer dun Vuufde en 
ex-Prinses Gerrie

UT WAAR GE-WEL-DIG

  “ Komt	een	man	bij	de	fitness.	Deze	
vraagt aan de instructeur met welk 
apparaat hij de meeste indruk kan 

maken bij de dames. De instructeur 
zegt als je naar buiten gaat dan vind je 

om de hoek een pinautomaat.”
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Zo hebben we de jeugdcarnaval ervaren. Vooral 
omdat we als Jeugdprins Dinand, Jeugdprinses 
Anne en Adjudante Maura voorop mochten gaan 
bij alle activiteiten van het jeugdcarnaval.

Bij het jeugdprinsenbal speelden we eerst nog 
een stripfiguur, om even later midden in de 
spotlight te staan als stralend middelpunt. Daarna 
volgenden de vele “verplichtingen”: feliciteren, 
onderscheiden en stilstaan voor de foto; te veel 
om allemaal te benoemen. Toch was het wel leuk, 
al die aandacht.

Het lange staan bij de receptie was erg zwaar 
maar het was ook wel erg leuk om al die mensen 
te ontmoeten van andere carnavalsverenigingen. 
Trouwens, bij iedere receptie werden we ook 
onderscheiden waarvan je langzaam een stijve nek 
kreeg. Al die medailles bij elkaar wegen wel een 
“ton”.

Het leukste aan het tonpraoten vonden we het 
optreden van de ex-Prinsen. De avond duurde lang 
maar was wel heel leuk.

De carnavalsdagen gingen erg snel, ze vlogen 
voorbij. De hoogtepunten waren toch wel het 
confetti gooien tijdens de optocht, de steppenrace 
in de regen en de popverbranding bij de sluiting 
van het carnaval. Bij de popverbranding vonden 
we het jammer dat carnaval was afgelopen.

Als ze zouden vragen of wij weer jeugdprinsenpaar 
en adjudante zouden willen zijn dan is het 
antwoord: “JA”! Want het is kei gaaf, speciaal en 
onvergetelijk!

We bedanken al onze ouders, alle vrijwilligers 
en de carnavalsvereniging voor de mooie tijd als 
jeugdprinsenpaar en adjudante.

Alaaf,
Jeugdprins Dinand, 
Jeugdprinses Anne,
Adjudante Maura.

JEUGDPRINSENPAAR:  
   “KEIJ GAAF”

“ Kei gaaf, speciaal 
en onvergetelijk.”
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TONPRAOTEN

  “ Hoe noem je hond die 
kan toveren?”

Een labracadabrador
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 “Mais, mais, mais!” en “Ik ha zo’n sgôn bos!”, twee van 
de bekendste oneliners van ‘t Watermenneke - Jan 
Louwers. Vroeger overdag druk met de waterstand 
opnemen, in de vrije tijd druk met voordrachten voor 
onze Tonpraotersaovonden. Hij stond zowel alleen 
als in groepsverband in de ton. Tegenwoordig 91 jaar, 
vond de geboren en getogen Vlierdenaar in 1971 
zijn weg naar onze Tonpraotersaovonden, de eerste 
editie. Een gesprek en speurtocht door het teksten-, 
foto- en bandenarchief van ‘t Watermenneke.

Altijd een grapje paraat en zo begint het gesprek met 
‘t Watermenneke dan ook; “Een jong stelleke, ziet in 
de wei de koei staan grazen. Ineens springt ne stier 
op ne koe. Goh zegt ’t menneke, dat moeten wij ook 
eens doen… Da moete gij weten zegt ’t meiske, ’t zijn 
jullie koei!”. Op de vraag wanneer Jan voor het eerst 
met de Tonpraotersaovonden meedeed, moeten we, 
naar eigen zeggen, van 1987 dertien jaar terugtellen, 
1975. Uiteindelijk blijkt dat Jan al in 1971 bij de 
eerste editie van het Tonpraoten op de bühne stond 
met het mannenkoor, evenals in het jaar erop. Samen 
met koorkameraden Gieleke Ras, Frans Cardinaal, 
Siem Liebregts en Nico de Win vormden zij in 1974 
en 1975 een komisch groepje waarbij de militairen 
op appèl moesten komen en de leerlingen netjes in 
de bank moesten blijven zitten. 

Aangezien er even een dutje gedaan moet worden, 
wordt er met toenmalig dansmarietje en dochter 
Nellie in het archief gedoken. We vinden een ruim 
variété aan handgeschreven en uitgetypte buten, 
foto’s en geluidsbanden van verscheidene karakters 
en groepsvoordrachten. Gezien deze nog op band 
staan, de echte Philips Double Play DP13, kunnen 

we deze helaas niet gemakkelijk afluisteren. 
Tussen 1971 en 1987 was Jan onder andere: Jan de 
Waterman, Jan de Brandweerman, engel ‘Janus de 
Klotter’ en maakte hij deel uit van het mannenkoor 
en verschillende komische groepsvoordrachten.

Een weekje later komen we terug om nog eens 
verder te buurten. Tijdens het samen doornemen 
van het fotoarchief komen er nog wat herinneringen 
naar boven. Toen was er natuurlijk nog geen 
internet, dus ideeën en buten werden geheel zelf 
aangedragen en geschreven. Wel werd gezamenlijk 
naar de verschillende buten geluisterd om deze 
te verbeteren. Mocht er daarnaast nog iets te 
binnen schieten dan werd dat er gewoon wel eens 
tussendoor verteld, zegt Jan. Ondanks dat de teksten 
samen werden doorgenomen waren schuine 
teksten niet geheel uitgebannen; “Ivventjes latter 
wir tillefoon. War ’t un vrouw. Brandweerman kom 
toch gouw….. een seks-mani-jak wil mijn slaapkamer 
binnenklimmen. Ik zi: Dan moete de pliesie bellen, 
mer nie de brandweer. Nee nee nie de pliesie belle, 
want die arresteert zo iemand meteen en bij de 
brandweer komen ze nog enkele goede spuiters te 
kort…” Jan herinnert zich dat alles zogezegd “nog dik 
gezellig” was. Wanneer alle foto’s en teksten weer 
netjes opgeborgen zijn, dient de krant nog even uit 
de brievenbus gehaald te worden. Jan herinnert ons 
eraan dat het zonder hoed en zonder “zo’n sgôn bos” 
toch maar koud is buiten…

MAIS, MAIS, MAIS

“ Ik ha zo’n sgôn bos!”
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EUJPENING 
      CARNAVAL

  “ Komt een man bij de dokter en zegt dat ie last denkt te 
hebben van een hersenschudding. Zegt de dokter : dat zal 

wel tussen je oren zitten”
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Artiesten staan op 
springen.
Tijdens het tonpraoten wordt 
er druk gesprongen op kleine 
trampolines door Blaosdonk in 
beweging.

Kamelen in Leende, 
dat zie je niet fa-kir.
Buurtschap Oostrik wint de eerste 
prijs met de leus: “Dat zie je niet 
fa-kir” en doen met zelf gemaakte 
kamelen met de optocht mee. 

Burgemeester raakt 
sleutels kwijt.
Na een mooie mis is wordt op 
het bordes van het voormalig 
gemeentehuis de sleutel door 
Burgemeester Verhoeven 
overhandigd aan Jeugdprins Dinand 
en Prins Peer dun Vuufde.

Senioren verenigen 
zich massaal.
Het aangepaste programma van 
het tonpraoten voor senioren werd 
druk bezocht.

Er wordt afscheid 
genomen van de 
Raad van 11.
Quint Schellekens, goed voor 14 
jaar Raad van 11 en Johan Bax, goed 
voor 11 jaar Raad van 11 nemen 
afscheid van de vereniging.

Sleutels 
Burgemeester 
teruggebracht.
De Burgemeester kreeg na de 
popverbranding zijn sleutels terug 
overhandigd van beide prinsen.

Deelnemer betast 
tijdens optocht. 
De individuelen ‘Coco en Chanel’ 
winnen de optocht met hun creatie; 
‘We zijn betast’.

Twee personen van 
Gastel in Lindse 
RV11.
Frank en Dinan van Gastel treden 
toe tot de RV11.

Organisatie zaait 
dood en verderf.
Prins Peer en Prinses Gerrie komen 
op na een lugubere act met o.a. 
zombies.

90-plussers zitten 
gebakken in de 
pastorie.
Onder het genot van  koffie, thee en 
een lekker stuk gebak werd  met de 
90-plussers een mooie aftrap geven 
voor de carnaval in de pastorie.

De Meent vroegtijdig 
gesloopt.
Tijdens het tonpraoten kregen de 
deelnemers de zaal weer plat van 
het lachen.

Tonpraoten: 
Zakkenroller houdt 
gemoederen bezig.
Tijdens tonpraoten treedt de 
debutant Pieter Willems op als 
zakkenroller.

Na een goede borrel 
een mooie avond.
Muziekkapel BORL zorgt voor de 
muzikale begeleiding in de Meent 
tijdens de opening.

Kinderen onder
hoogspanning.
Op 18 december vond het 

jeugdprinsenbal plaats, waarbij 

alle kinderen in spanning zijn. 

Jeugdprins Dinand, Jeugdprinses 

Anne en Adjudant Maura worden 

verkozen.
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Bus met vrienden 
keert niet terug.
De bus van vriendengroep van 
‘Never Come Back Tours’ staat dit 
jaar niet op het Meentplein bij de 
kaartverkoop van het Tonpraoten. 
Toch is de opkomst weer groot.

Wateroverlast, 
Eric Jaspers dweilt.
De regen kan de deelnemers van 
Dweilen onder dun Tôrre niet deren, 
Eric Jaspers wint de felbegeerde 
dweil van Blaosdonk.

Kunstwerk DLB 
gestolen?
Gelukkig niet! In verband met de 
vergevorderde centrumplannen 
wordt er met het definitief plaatsen 
van het kunstwerk nog even 
gewacht en wordt deze opgeslagen 
bij een RV11 lid thuis.

Katers toegestaan in de Meent. 
Voor de derde keer op rij is het katerontbijt op dinsdag morgen in de Meent een groot succes.

30

Jeugdoptocht,
deelnemers zien de 
bui al hangen.
Voor de start van de jeugdoptocht 

en na de optocht regent het 

behoorlijk. Tijdens de optocht blijft 

het gelukkig droog.

Burgemeester tijdelijk 
uit functie ontheven.
Op zaterdag 25 februari wordt 
de carnaval geopend en wordt 
de sleutel door de Burgemeester 
aan Prins Peer en Prinses Gerrie 
overgedragen.

Backstage zingt Prins 
Jan-Willem prima.
Jan Willem mag als aftredende prins 
een stukje meezingen met de band 
Backstage op het prinsenbal.

Assen zorgt voor 
einde carnaval in 
Leende.
Traditioneel wordt er op woensdag 

na de carnaval bij Pastor van Meijl 

een askruisje gehaald waarna de 

carnaval echt voorbij is.

‘DOT’ is geen ‘punt’.
Dweile onder den Tôrre is ondanks 
de regen  geen punt voor de 
deelnemers en gaat gewoon door.

Ex-Prinsen 
gefrustreerd. 
Tijdens de act van de ex-Prinsen 
op de tonpraotavond spelen ze 
gefrustreerde bezoekers van het 
gemeentehuis.

Lolmakers gaan 
afbouwen.
Lolmakers kunnen helaas niet mee 
aan de optocht, maar bouwen de 
wagen in het komend jaar af voor 
het nieuwe seizoen.

KRANTE KOPPEN

  “ Het is bruin, 
gewapend en het zit in 
het bos. Wat is het?”

Rambi
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Frans van Dijk
Hein Gerris
Zenna Zentjens
Eric van Ooijen
Thea Tax
Erwin Geurts
Jarie Gerris
Ronald Tax
Brigitte Bovée
Jürgen Bovée
Annemarie Baudoin
Marc van de Kerkhof 
Dinan van Gastel
William Pompen
Kim van den Broek
Frans van Dooren
Frank van Gastel
Angelien Jutten
Peer Bax
Robert Schoone

Nienke Gerlings
Gerrie Bax
Robyn Holland
Joost Jutten
Vera van Mensvoort
Anita van Dooren
Bram Baudoin
Eefje van Lieshout
Wouter Kerkhofs
Hans Hulsen
Jan Willem Reiling
Marijn van Dijk
Niels van Lieshout
Geertje van Stipdonk
Noud van Weert
Marco van Stipdonk

Dennis Jansen
Marlies Jansen
Marieke van de Kerkhof
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Op een gezellige donderdagavond zitten we aan 
tafel bij Lindse carnavalsvierders van het eerste 
uur: Piet(je) en Marjolein Looijmans. Een borreltje 
erbij en we blikken terug op bijna 40 jaar carnaval 
in Blaosdonk. Nadat Marjolein Pietje leerde kennen 
heeft ze in 1984 voor de eerste keer carnaval in 
Leende gevierd: zondags gingen ze samen naar 
de Kobbus en op maandag ging zij weer naar 
Bodegraven terwijl Pietje verder carnaval vierde in 
Leende. 

In 1999 kwamen ze samen bij de RV11. Ze werden 
gevraagd door Hans van der Kruis en Bertje van 
Doorn; “Dat is net iets voor jou Pietje! Het is niet 
zoveel werk hoor!”. Ze bleven dan ook maar liefst 15 
jaar lid van de RV11! Vanaf 2009 vervulde Pietje de 
functie van adjudant. Prins Lars dun Urste was hun 
eerste prins. “Dat vergeet je nooit niet”, aldus Pietje, 
“We kenden Lars al van kinds af aan.” Als adjudant 
hielp Pietje 6 prinsen/prinsenparen. Hij wist dan 
ook eerder dan de rest van Lind wie er in dat jaar 
prins zou worden, maar voor beiden was het totaal 
geen probleem om dit belangrijke nieuws geheim te 
houden. 

Ook hebben Pietje en Marjolein meerdere vorsten 
voorbij zien komen, ieder met hun eigen manier 
van besturen. Onder leiding van Jan Bekkers 
werden de dames officieel lid van de RV11. Een 
goede stap volgens Marjolein en Pietje: in hun 
beginjaren kwamen de vrouwen niet eens met een 
foto in de krant. In de 15 jaren RV11 hebben ze dus 
heel veel veranderingen meegemaakt. Pietje heeft 
maar 1 keer op de prinsenwagen gestaan; hij loopt 
namelijk ieder jaar fanatiek mee met de optocht! 
Eerst bij Boschhoven, het Bultje en tegenwoordig, 

wonend in de Lindenlaan, bij Obelisk. Het bouwen 
en meelopen zit in de genen: Danny bouwt en loopt 
al jaren mee bij de Lolmakers en Mireille heeft jaren 
meegedaan met de Fistbisten.

Jarenlang hebben beiden verschillende functies 
vervuld in de diverse commissies, zoals de commissie 
van de Tour de Blaos (nu DOT), het openingsbal en 
het jeugdcarnaval. Momenteel zitten ze nog bij de 
commissie prinsenbal (Pietje) en kun je Marjolein 
deze carnaval vinden bij de muntenverkoop.

Wat zijn in al die jaren adjudant en RV11 lid een 
aantal van de meest speciale, leuke of grappige 
dingen die ze zijn bijgebleven? 

      >  Eén van de leukste dingen vonden ze 
het uitzoeken van de kleding met de prins/ 
prinsenparen: sommige prinsen wisten precies wat 
ze wilden, anderen hadden geen idee en maakte het 
ook niet zoveel uit…
      >  Bij Prins Lars dun Urste lag er een groot pak 
sneeuw. Toen Lars ze belde om te vragen hoe laat 
ze hem kwamen halen zei Piet: “De slee staat om 
14.00 uur klaar”. Uiteraard moesten ze hem toen 
ook ophalen met de slee, welke achter de auto werd 
gebonden! 
      >  Het plezier in de bus staat ze ook nog goed 
bij; van en naar recepties hebben ze onderweg erg 
veel lol gehad!
      >  Sommige prinsen moesten zelfs nog 
douchen als ze hem kwamen halen, we noemen 
geen namen, maar het wachten op deze prins 
gebeurde in Strijp ;-)
      >  Bram woonde in dezelfde straat, maar toch 
brachten ze hem na iedere activiteit netjes naar 

huis (meestal met de auto): als adjudant zorgde je 
er altijd voor dat de prins/prinsenpaar netjes thuis 
kwam; dit namen ze dan ook alle jaren erg serieus.
      >  In 2011 kreeg Pietje de Orde van het 
Gemene Leve. Hij was als bestuurslid in de 
veronderstelling dat iemand anders deze mooie 
erkenning kreeg. Tijdens het voorlezen van de Orde 
begon hem langzaam te dagen dat ze hem hadden 
“voorgelogen” en dat hij dit jaar zelf de Orde kreeg!

En hoe bevalt nu het “leven na de RV11”?
De carnaval is nu ook nog steeds erg leuk en 
gezellig, maar wel heel anders. Vroeger gingen ze 
alle carnavalsdagen op pad en naar alle recepties 
e.d. in de periode ervoor. Nu gaan ze meestal 
alleen op Carnavalszaterdag, -zondag en -dinsdag. 
Tegenwoordig gaan ze dan op stap met Peter 
en Henriëtte Snoeijen en Til en Tjeu: de zus en 
schoonbroer van Pietje. 

Tegenwoordig zit Pietje in de feestcommissie van 
de RAL: Raad van Aauw Leden van de RV11 en is hij 
tijdens de Tonpraotaovonden actief als inspacient. 
Bij de Tonpraotaovonden heeft hij zelf ook een 
aantal jaren meegedaan, waarbij de Tenoren act 
met de RV11 één van de leukste acts was om te 
doen. Marjolein heeft ook 1 jaar meegedaan met de 
openingsact van de vrouwen van de RV11.

Un trugblik meej Pietje en Marjolein

“ Sommige prinsen moesten zelfs 

nog douchen als ze hem kwamen 
halen.”
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Bèste Blaozers en Blaozerinnekes

Vur degene die ut vervèlend vinde dè ge al jarre 
laang sâtterigsaoves nie mir nar de kèrrek kèènt, 
heb ik goei neijs want up zaoterig 10 februari ken 
dè namelek wal!

En of dè nog nie alles is, ge heuft dieje zaoterig ôk 
oew sondigspak nie ân want ge maat gewoon in 
oew carnavalskleer binne.

Ge zaalt nie dun innigste zin die dur dan zô bijlôpt, 
heujpeluk iedereen behaalve netuurlek Pastor van 
Meyl want ut moet gin gekkenhuus worre!

De Pastor zal in die carnavalsmis ut grote 
carnavalsfist van vier daog officjeel eujpene.

Di doen we al jarre, de mis word altied muzikaal 
upgeluusterd dur un Linds muziekgezelschap en 

ôk zallen dur wir liedjes te heure zin die speejsjaal 
vur dees mis worre geschreejve.

Âs ge nou wal gèèr wilt kumme mar ge hèd ginne 
boerekiel of un aander carnavalspak mir in de kast 
hange dan toch bèènde van harte welkom, zôwal 
joong âs minder joong!

Wilde un goei plats zôdè ge niks heujft te misse, 
kum dan up tied, de mis begint um haalf aacht mar 
vanaaf zeujve ure is de kèrrek al eujpe en worde 
dur un par ântoesjaste mensen van de raod van 
èllef meej “eujpe èrm” ontvange!!!

Hedde hier wal ôrre nar dan zou ik zegge, zaoterig 
dun tiende fibbrewari up tied oew huus ân de 
kante en dan nar de trots van ôs Blaosdonk vur de 
carnavalsmis van 2018.

EUJPENINGSMIS

`t bèNKSKE
In Lind en up Streejp stan dur veul bènkskes. En up 
die bènkskes gan zô naauw en dan veul mense èfkes 
zitte. Of dè ze naauw van Lind of van Streejp kumme 
of up durtocht zin en de sgonste plats èfkes ândoen. 
Dikkels zitte up die bènkskes nie vur oewe reujst, 
mar ônstan dur sgon verhaole en wordt dur zô meej 
en dan ôk heul wâ up aafgeloge. 

Mar dur is mar één Bènkske in heul Lind te vinde 
war ge nie zô mar up maagt gan zitte. Lât stao gan 
ligge um èfkes eujt te reujste. Dè geej trouwes ôk 
nie, want zô comfortabel is dè ding naauw ôk wir 
nie. En liejge of schuune praot verkope dè is al 
hullemal verbôje up dè bènkske. Ut is un bènkske 
dè ge zellefs meej hog waoter kaant gebreujke. Ut 
is dur ne Lindse timmerman heul veul jarre geleeje 
zô steejvig gemakt dè ut noit kepot zal gao of van 
ellende in mekaar zal zakke. Ra, ra war steej dè 
bènkske? Dè zou un goei vraog gewist kanne zin van 
de Urste Lindse Durpskwis, mar dè waar ut nie…

Witte gullie ut wal? Nee, witte dè zikker? Dan moete 
ge zatterdig 10 fibbrewari nao de Eujpeningsmis 
in ozze Lindse Blaos en de sleujtel uvverdracht 
bij ut aauw gemintehuus (of wâ daor dan nog van 
uvver is), nar ôs Blaospaleis kumme. Want daor 
stittie wir te pronke en te waachte up ut mement 
dè al ut neijs uvver Lind en Streejp mar vurral al 

die aander gebeurtenisse in ut vurbeije jaor die ut 
officjeele neijs nie wisse te haole up un smaokelijke 
menier ân de man worre gebraocht. Marjan en 
Wim zitte nou al up ut puntje van hun bènkske. 
Ze kanne nie waachte, um samme meej unne neije 
neijsbrenger de innige echte waorheid van veul 
Lindse gebeurtenisse eujt de doeke te doe. En ze 
hebbe mij vertéld dè ze pas beginne te praote âs de 
zaol van ôs Blaospaleis hullemal vol is.

Gullie kumt toch ôk? Want ôk di jaor zalde wir 
worre beijgeprat uvver dinge, war ge wir un heul 
jaor uvver nao kaant denke. Dus tot zatterdig 10 
fibbrewari! Oh ja, en oew urste glaas drinke wordt 
betald dur De Meent en De Lindse Blaos. Un reeje 
temeer um te kumme. Houdoe! 

Un bankzitter in reujste
  “ Hoe noem je een     
gesprek onder een 

kilo?”

Een onderonsje
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UPTOCHT1
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info@joppen.nl www.joppen.nl

Gratis krat bierof �es Jagermeister

Gratis krat bierof �es JagermeisterBij aankoop van een motor 
bij Joppen Motoren* 

*Geldig bij aankoop én ophalen motor�ets vanaf 1 januari  2018 t/m 1 maart 2018

JEUGD
UPTOCHT

  “ Komt een man bij de 
dokter en zegt: ik heb het 

gevoel dat ik genegeerd wordt.
Roept de dokter: 

VOLGENDE”
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Op een regenachtige winterdag in het donker 
eropuit gegaan om een interview af te nemen bij Jan 
van den Kerkhof. Hij woont midden in de bossen op 
het landgoed Valkenhorst, al zo’n 25 jaar. Midden 
in de bossen, maar toch onder de mensen. Of zoals 
Jan zegt: “eenzaamheid heeft niets te maken met de 
plaats waar je woont. Het ligt aan je eigen. Er zijn 
mensen in de grote stad die meer eenzaam zijn”. Jan 
en Nettie ondernemen genoeg en gaan overal naar 
toe en hebben genoeg aanloop hier. Bijna iedere 
avond heeft hij wel iets te doen. Is het niet jagen, dan 
is hij het tonpraoten aan het voorbereiden, zijn er 
repetities of brengt hij een bezoekje aan Duitsland. 
Kortom: hij is altijd wel bezig!

Jan werkt vier dagen als teamleider bij Strukton, een 
bouwbedrijf waar hij nu voornamelijk werkt voor 
Philips Healthcare in Best. Zijn hobby’s zijn onder 
andere jagen, toezicht houden voor het Brabants 
Landschap, het verzamelen van oude jachtwapens, 
lid van de aauw schut, schutterij St.Jacob en St.Anna, 
en de organisatie van het carnaval, waarvan nu veel 
bij het tonpraoten.

Carnaval is er bij Jan zo`n beetje met de paplepel 
ingegoten. De vader van Jan, Thieu van den Kerkhof 
(1923-2003) was ook bij de carnavalsvereniging 
van 1969 tot 1976. Als lid van de RV11, maar al 
snel werd hij voorzitter/Vorst van de Lindse Blaos 
(1970-1976). Uniek is dat Thieu de enige voorzitter 
was die geen prins is geweest. Indertijd moest Jan 
vaak meehelpen. Als er iets moest gebeuren dan zei 
zijn vader: “Onze Jan die regelt dat wel. Hij komt wel 
helpen”. Toen de vader van Jan stopte bij de Lindse 
Blaos stond Dorruske (Theo) van der Paalen aan 
de deur en zei; “Kunde gij nie bij de raad van elf 
komen?”. Uiteindelijk heeft Jan van 1977 tot 1988 bij 
de Raad van Elf gezeten.

Jan vertelt:
“In het begin werd het tonpraoten gehouden in het 
patronaat. Later in een tent waar het eerste jaar zo`n 
400 man kwamen. De opvolgende jaren 2 avonden 
van 600 bezoekers. De tent werd warm gestookt 
met 4 oliekachels want het kon in die tijd behoorlijk 
kou zijn. De kachels stonden in iedere hoek van de 

tent, met daar aan vast lange slangen met gaatjes 
om de 20cm. Daarmee werd een warm luchtgordijn 
gecreëerd. Een vaak gehoorde uitspraak was: “een 
liter stookolie voor een vat bier.” 

Later werd het tonpraoten in de Meent 
georganiseerd. In de nieuwe Meent mocht er 
absoluut niks aangepast worden aan het gebouw. 
Nog geen schroefje in de muur mocht er gedraaid 
worden. In de zaal was het toen veel te veel licht met 
al die TL-bakken en spots. Om de hoeveelheid licht  
enigszins te dimmen, is Jan op het plafond gegaan. 
Daar heeft hij om en om de stekkers van de spots 
uit het stopcontact gehaald. Maar dat had hij aan 
niemand verteld. Op een gegeven moment had de 
Meent gezien dat de verlichting niet goed werkte 
en hebben ze installatiebureau HVL gevraagd om 
dit in orde te maken. Hier zijn ze 2 dagen mee bezig 
geweest.

Bij de eerste tonpraotaovond in de Meent werd door 
de Hofkapel, net zoals in de tent, de “potpourri-wals” 
gespeeld. Iedereen ging op de stoelen staan, net zoals 
in de tent.  Het was absoluut niet de bedoeling om op 
het nieuwe meubilair te gaan staan. Hugh Fraser zat 
toen in het bestuur en  was druk al die mensen weer 
naar beneden te trekken.

7 jaar (1984 -1991) heeft Jan als ceremoniemeester 
het tonpraoten gepresenteerd. “Tonpraoten is 
makkelijker dan de rol van ceremoniemeester” 
zegt Jan. “Een ceremoniemeester moet vaker 
improviseren. Stel dat er zich iets voordoet. Dan je 
moet een aantal minuten volpraten en dat is een 
ander verhaal dan tonpraoten. Maar daar leer je ook 
mee omgaan”. 

Jan staat ervan te kijken dat het nog steeds ieder 
jaar lukt om alle avonden vol te krijgen. Nog steeds 
een avondvullend programma. De basisprincipes 
zijn nog steeds hetzelfde: geen wedstrijdelement, 
eigen mensen, geen mensen ingehuurd, 
eigenwerkzaamheid, een gevarieerd programma, 
geen pauze en alles tot in de puntjes verzorgd!

Jan van aachter den torre

 “ Een liter        
stookolie voor   
  een vat bier”

Anne Rutten     Ten Borchwardlaan 72     5591 LC Heeze     0622831185     www.beautybarschoonheidssalon.nl

schoonheidssalon

Gezichtsbehandeling 

vanaf €16,95

Tandenbleken €65,- 
2e persoon 
GRATIS!

Actie

  “ Komt een 
gabber bij 
de slager, 

vraagt ie....:
heb je nog 
gehakt?”
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Na een bewogen jaar voor de Lolmakers, 
waarbij ze uit vele hoeken steun hebben

gekregen, zeker ook vanuit de politiek, onze 
carnavalsvereniging, de vrienden

rond om hun heen en natuurlijk vanuit 
sponsoren, vonden ze een extra bedankje 

voor deze mensen wel op hun plaats. 
Lolmakers	fijn	dat	jullie	er	dit	jaar	weer	bij	

zijn!

Lolmakers: “Bedankt voor alle steun 
afgelopen seizoen. Dit jaar zijn we er weer bij”

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de 
tonpraotaovonden of wil je graag een steentje 

bijdragen aan de carnaval middels de vele 
commissies binnen de Lindse Blaos?

Stuur een e-mail naar 
secretariaat@delindseblaos.nl

Wil je graag adverteren in deze Blaospieper?

Stuur een e-mail naar 
advertenties@delindseblaos.nl

CAbERETAOVEND

  “ Wat is het verschil 
tussen een penalty en 

een pilske?
Een pilske gaat 

er altijd in!”
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DWEILE ONDER 
DEN TORRE

www.slagerijvanalphen.nl

He
t f

ee
st k

an    beginnen...   

Vers vlis 
WA VETTER 
of WA MAGER, 
tis altied lekker 

bij dizze
carnavals -

slager !!
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Wanneer je aan ex-prinsen en -prinsessen 
vraagt wat hen het meest is bijgebleven van hun 
prinsenjaar, is het antwoord verrassend vaak: “het 
bezoek aan de zieken en de 90 plussers”. Dit omdat 
het één van de meest dankbare dingen is om te 
doen. Mensen waarderen het enorm als de prins 
en de prinses van Blaosdonk hen met een bezoek 
vereren. 

Enkele jaren geleden ontstond er echter een 
vreemd probleem. Er bereikten steeds meer 
Blaozers en Blaozerinnen de gezegende leeftijd 
van 90 jaar. Zo veel zelfs, dat het niet langer 
mogelijk bleek om al deze mensen voorafgaand 
aan de carnaval te bezoeken. Met als gevolg dat ex-
Prins Coen dun Urste en ex-Prinses Ilse na afloop 
van de carnaval hun bezoekronde nog af moesten 
maken. 

Gelukkig kwam Pastor van Meijl met een aanbod 
om dit probleem op te lossen. Vanaf het seizoen 
2013-2014 zijn alle 90 plussers op vrijdagochtend 
voor de carnaval welkom in de pastorie. Ze worden 
daar ontvangen met koffie en een lekker stuk 

slagroomtaart. Als die op is, zorgt Pastor van Meijl 
er als gespreksleider voor dat alle aanwezigen 
persoonlijk kennis kunnen maken met het 
prinsenpaar. U zult begrijpen dat daarbij al snel 
allerlei verhalen over vroeger over de tafel gaan. 

Pastor van Meijl heeft aangegeven dat we ook dit 
jaar weer van zijn gastvrijheid gebruik mogen 
maken. Dus bent u, of kent u, een 90 plusser die 
ook graag aan wil sluiten, dan bent u van harte 
welkom! Laat het ons even weten door een mailtje 
te sturen naar secretariaat@delindseblaos.nl of 
te bellen naar 06-41120063. Mocht het nodig 
zijn, dan zorgen wij voor vervoer van en naar uw 
woning. 

Ut dankbaare bezoek 
ân de 90 plussers

    DifferentDoors wenst 
iedereen een fi jne carnaval!

’t Inne 28    6021 DA Budel    T  0495 470 000    www.diff erentdoors.nl



Inschrijven voor de grote 
optocht of de jeugdoptocht doe je via de 

website www.delindseblaos.nl

We bedanken alle 
sponsoren die de 

carnaval mede 
mogelijk maken!!!

Wagens:
1  CV Op z’n Kantje  We liggen op koers

2  CV Witte Wel  Anders Geaard

3  CV Complete Chaos D’r zit pit in

4		CV	Hatseflats	 	 We	breien	Lind	uit

5  CV Nie te Houwe  Nie te veel ijsen

6  CG De Smeerkezen Upgeblaoze!

7  CV De Mafketels  Krab bij Kas

 
Grote Groepen:
1  Buurtschap Oostrik De ziede nie fa-kir

2  Buurtschap Obelisk Ge bent me dur eendje

3  Buurtschap Strijp Houw us up meej de 

   ge-app. Tied vur de 

   carnavals-rap!!

4  CV de Rauwdauwers Wij spelen onder een hoedje

5  Buurtvereniging Kuulkant Met Peerke en Gerrie aan 

   het bewind gaat de 

   Kuulkant door het Lind(t)

6  CV Meej z’n alle  Alles draait om Carnaval

7  CV Goed Gek  Greenkeepers

8  Fam. en vrienden van Wij zien ons prinsenpaar

     het prinsenpaar  wel zitten

 
Kleine Groepen:
1  Friends   Voorgevel

2  De kaortclub  We zuuke de vierde hand, 

   want meej Prins Peer hebbe 

   we trammelant

3  Anoniem  Prins Heerlijk

4  Over de Streep  Uvver de streep, naar Streejp

 Individuelen:
1  Coco en Chanel  Wij zijn betast

2  De Lindse zolen  Gezocht! Ne “LINDSE” 

   Halve zool

3  M vd W  Oppeppermunt

4  Peer en Jan  Wethouders Heeze-Leende  

   STEKEBLIND maar WEL 

   besturen

5  Dhr. En Mevr. Hengel Carnaval…. Wâ un ge-emmer

6  Jan Janssen  Ut eind in zicht

7  CV de Lekkers  ......? Komt dat zien

8  Grote prins  Grote prins

9		Elfis	 	 	 Elvis	is	alive

10  Ut Hizzers Echtpaar Een bal van een vent en een 

   tang van een wijf

11  W&J   Nao Carnaval pakke wij dun 

   draod wir up

Publieksprijs: CV Op z’n Kantje

Beste speler: Marcel van de Wolfshaar als 

  Oppeppermunt

Buurtschappen:
1  Buurtschap Obelisk  Ge bent d’r eendje

 
Individuelen:
1  CV De Gerries   Dees jaor hebben top Peerke

2  Robin en Floren  (weg)piraat
 
Groepen:
1  CV Ondersteboven  Dit jaar springen we in carnaval

2  CV de Carnavalstoppers We springen in de lucht met carnaval!! 

3  CV Bouwvakkers  Hurry Up  Schiet is wat op met bouwen

4  V Ducktape   We duiken in de carnaval

5  De Koekenbakkers  Jammer maar helaas de boeven zijn de baas

6  De Carnavalsknallers  We knallen er op los

7  De Blaospiepkes  Heel Lind aan de lijn, 

    Me carnaval maken we ons nie dik

8  De Daltons   Wij zijn een boevenpaar en wij vieren nieuwjaar

9  CV De Feestneuzen  Al staat de helft van onze groep op de prinsenwagen, 

    ons hoor je niet klagen

10  De Indiaantjes  Wij maoke de indianen wir groot, echt waor!

11  Fanfare voor de lol  Fanfare voor de Lol

GROTE OPTOCHT

JEUGDOPTOCHT

1e prijs  groep 1-2 Bas Jaspers
2e prijs  groep 1-2 Jans Harink
3e prijs  groep 1-2 Bram Janssen
   
1e prijs  groep 3-4 Sander Steuten
2e prijs  groep 3-4 Esmee van Ooyen
3e prijs  groep 3-4 Sil Rutten
   
1e prijs  groep 5-6 Giel Harink
2e prijs  groep 5-6 Morries van Baalen
3e prijs  groep 5-6 Jens Geerings
   
1e prijs  groep 7-8 Nine van Gastel
2e prijs  groep 7-8 Guusje Lepelaars
3e prijs  groep 7-8 Wout Harink

ST
EP

PE
NR

AC
E

Dun Torre van Blaosdonk:
 Leeftijdsgroep     18-     Jeugdraad RV11
    Leeftijdsgroep     18+     RAL
        Dun Kattepult:
         Leeftijdsgroep     18-     Cas Valent
           Leeftijdsgroep     18+     Ger ter Haar
                Dun Elastiek:
                  Leeftijdsgroep     18-     Familie Skei Sgon
                    Leeftijdsgroep     18+     Liever 1 grijze sik dan 1 blonde kuif 
               (lief klein konijntje)
                         Leukste groepen:
                           1e prijs Blaos Sisters
                            2e prijs Verbonden met Lind
                             3e prijs Harrie en z’n Harem
                                                                        
                                                                 Dweil van Blaosdonk: Eric Jaspers

EUJtSlAAGEN
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  “ Een man koopt in de winkel een steelpan, 
en wil de winkel uitgaan zonder het artikel te 

betalen. bij de uitgang van de winkel staat een 
verkoper en zegt: meneer u bent vergeten om de 

pan bij de kassa af te rekenen. man: nee hoor, 
het is toch een steelpan”
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Kaartverkoop Tonpraoten

Receptie

1e Tonpraotaovond

2e Tonpraotaovond

3e Tonpraotaovond

4e Tonpraotaovond

5e Tonpraotaovond

6e Tonpraotaovond

Senioren 
Tonpraotaovond
Opening carnaval

Optocht
Jeugdcarnaval en
jeugdoptocht
Dweile onder dun Tôrre

Medewerkersfeest
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delindseblaos
@de_Lindse_Blaos

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes?

Schrijf u dan nu in via de website en ontvang de enige echte 

Lindse Blaos nieuwsbrief.

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

Draagt u Carnavalsvereniging De Lindse Blaos ook een warm 
hart toe? Word lid voor €11,-

Stuur een e-mail naar: secretariaat@delindseblaos.nl

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

Carnavalsvereniging de Lindse Blaos heeft over de jaren heen al vele 

activiteiten georganiseerd. Dit levert natuurlijk mooie verhalen en 

foto’s op. Deze rijke geschiedenis van De Lindse Blaos is terug te 

vinden op: historie.delindseblaos.nl

Nieuwsbrief

Bedankt

Lid worden

Website

Historie

de_lindse_blaos

C.V. De Lindse Blaos 
 Media Archief

Kaartverkoop Tonpraoten

 MULTI
MEEJDIA

www.funnyjumping.nl | info@funnyjumping.nl | Tel 06-21402981

Zuukte nog goei fistgerei? 
Wij maoke oe kiendjes blij!!
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Natuurlijk gaan we jullie, na een aantal slopende dagen 
carnaval, weer een lekker ontbijtje voorschotelen zodat 
iedereen ook de laatste dag goed kan doorstaan. Kom 
dinsdagochtend maar weer stevig ontbijten in ons Blaospaleis 
de Meent. Hier gaan we samen een start maken aan het Dweile 
onder dun Tôrre, dat natuurlijk wel een activiteit is die een 
lange traditie kent in ons mooie Lind.

Dweilorkesten zullen ons weer door de straten begeleiden 
naar de verschillende kroegen. De jury is weer aanwezig om 
de groepen te beoordelen op hun originele verzinsels. Alles 
wordt weer uit de kast gehaald om de spieren aan het werk te 
zetten tijdens de spellen. En natuurlijk zal de dweil van Lind 
weer worden uitgedeeld aan diegene die het Dweile onder 
dun Tôrre een warm hart toedraagt.

Wij hopen iedereen weer te zien op dolle dinsdag, en misschien 
vinden we jullie volgend jaar wel terug in deze krant. 

Dinsdag 13 februari
Ben erbij!

Ook dit jaar!
om 11 uur ‘s ochtends

12:00uur 

inschrijving Dweile 

onder dun Tôrre

13:00uur 

start

17:45uur 

Prijsuitreiking

DWEILE
ONDER
DUN
TÔRRE

KATERONTbIJT

  “ Een opa en oma gaan naar een museum 

en bekijken schilderijen. Komt de oma bij de 

eerste “oh deze is mooi”, komt ze bij de tweede 

“mmmm zeker van Vincent van Gogh” komt 

ze bij de derde, “gatver dit is het lelijkste 

schilderij dat ik ooit heb gezien!” zegt haar man 

“doe je bril op en ga weg van de spiegel”
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www.shootyou.nl     carlie@shootyou.nl     Leenderstrijp    0651776484

FOTOGRAFIE    ONTWERP    GEBOORTEKAART    KRAAMCADEAU

Shootyou.nl
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Welke vis is stiekem geen vis?

VUR DE 
JòòNG
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Archief   Nelly van Asten

Heilige Mis   Kim van den Broek

Opbouw Tonpraoten  Ad Kees

Prinsenbal   Robert Verbeek

Begeleiding Dansgarde Eefje van Lieshout

Horeca   Marijn van Dijk

Receptie   Vera van Mensvoort

Cabaretavond  Dennis Jansen

Jeugd    Robyn Holland

Opening Carnaval  Jan Willem Reiling

Techniek   Niels van Lieshout

Dweile onder dun Tôrre Dennis Jansen

Kaartverkoop   Johan Bax

Optocht   Hans Hulsen

Financiën   Wouter Kerkhofs

Krant    Erwin Geurts

Tonpraoten   Marlies Jansen

Foto en Film   Hein Gerris

Website en Social Media Ronald Tax

Folders   Niels van Lieshout

Lindse Durpskwis  Marijn van Dijk

Erwin Geurts  Mart van der Kruis

Ronald Tax  Frank de Win
Jürgen Bovée  Melvin Claessen

Linda Heijmans Peer van Lieshout

Laurine Simkens Henk Simkens

Mailadressen
Algemeen secretariaat@delindseblaos.nl

Teksten teksten@delindseblaos.nl

Advertenties advertenties@delindseblaos.nl

Website www.delindseblaos.nl

Gelukkig neijjaor! 2018

De redactie van deze Blaospieper wenst iedereen 
een flitsend en gezond 2018!

Kemissies
Colofon

  “ Vrijwilligers worden    
            niet betaald, 
 niet omdat ze waardeloos 
      zijn maar omdat ze 
       onbetaalbaar zijn”

  “ Een vrouw zegt tegen haar man dat 
ze snel wil afvallen. De man zegt: “Dan 

moet je je inschrijven voor 
de Missverkiezingen.” 

Zegt de vrouw: “Waar slaat dat nou weer 
op?!” “Nou,” zegt de man, “dan val je als 

eerste af.”
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