


EDITIE 55,  2019

Het is weer winter en het carnavalsseizoen staat weer voor 

de deur. In vroegere tijden was dat voor mij de periode 

om aan mijn buut te gaan beginnen. Ik vormde met mijn 

dorpsgenoot Tijs een duo en ons onderwerp was altijd de 

dorpspolitiek van Wanroij.

 
Alle mensen die in politieke of maatschappelijke zin “een scheve 

schaats gereden hadden” of zoals de boeren dat bij ons noemde 

“onder de draad door gevreten hadden” werden op de korrel genomen. 

Natuurlijk op een leuke positieve manier. Er moest om gelachen kunnen worden, maar vooral 

ook door het slachtoffer zelf, was ons criterium.

 
Sommige mensen waren bevreesd om in onze buut onderwerp van gesprek te zijn maar de 

meesten genoten er stiekem erg van. Want genoemd worden in de buut van Paul en Tijs was 

goed voor je status en aanzien in het dorp.

 
Als ik onze voorbereidingen van toen projecteer op Blaosdonk van nu, zouden Tijs en ik 

ongetwijfeld stil hebben gestaan bij de Raad van Elf want daar zijn natuurlijk wel wat leuke 

anekdotes over te bedenken. 

 
Ja, en wat te denken van ex-Prins Robert dun Urste en zijn knappe Prinses Nienke. Die zouden 

we dan natuurlijk ook aan bod laten komen. Vooral omdat zij ervoor gezorgd hebben dat we een 

onvergetelijke carnaval in 2018 hadden. Waarvoor dank en complimenten.

 
Ik wens ook het nieuwe prinsenpaar met ondersteuning van het bestuur en de Raad van Elf van 

De Lindse Blaos in Lind weer een succesvol carnavalsseizoen toe.

 
Oh ja, dat mag ik niet vergeten te vermelden; De sleuteloverdracht is dit jaar in Sterksel. Op

vrijdag 1 maart 2019, om 19.30 uur in de Valentijn. Ook u bent dan van harte welkom!

 
…en pas op dat je geen onderwerp van gesprek wordt in een buut!

 
Paul Verhoeven, 

Burgemeester van Heeze-Leende.

Blaozers en Blaozerinnekes, 

Als trotse bezitter van de Orde van Verdiensten kan 
ik jullie dit jaar een fantastisch carnaval toewensen. 
Bij deze gelegenheid wil ik meteen nog iedereen 
bedanken; ik ben van mening dat ik deze orde alleen 
samen met jullie heb kunnen verdienen. BEDANKT.

Dan nu op de tonen van Zallemenut nog een keertje 
overdoen. Het was vorig jaar een geslaagd feest en dat kan alleen 
maar een reden zijn om het zo nog een keer te doen. Zoals het al vaak bezongen is; Leve de 
lol en het feest kan beginnen want wij zijn binnen. Maar er zijn ook genoeg waarschuwingen 
in de muziek te horen, Seks & Drugs & Rock ‘n’ Roll, die ons waarschuwen voor zaken die een 
feest lelijk in de soep kunnen laten lopen.

Vanwege verderfelijke zaken zijn er in het verleden al diverse campagnes geweest om ons te
waarschuwen voor feest verstorende elementen. ‘BOB’, ‘NIX’, ‘inbrekers feesten niet’ en 
‘RESPECT’ zijn hier voorbeelden van. Ook hier laat de muziek weer van zich horen, glaasje 
op laat je rijden, geen bier maar karnemelk en RESPECT.

Geen feest zonder slingers, goeie muziek, lekkere hapjes, anderen en bier, en als we alles 
in de juiste verhouding tot ons gaan nemen dan ben ik ervan overtuigd dat we weer een 
fantastisch feestje gaan beleven. Heb respect voor elkaar en elkaars spullen. Een goede 
muzikale afsluiter is dan denk ik, Geef mij de liefde en de gein, want daar is het ons toch 
gewoon om te doen.

Het feest wordt ieder jaar ook weer op een schitterende manier georganiseerd door De 
Lindse Blaos. Beloon ook hen dit jaar weer voor hun inspanningen en inzet door een feest te 
vieren op de juiste tonen van de muziek en voorkom wanklanken.

Groeten en een heel plezierig carnaval gewenst,
uw wijkagent, Jos.

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

We zijn er weer klaar voor! Op de voorpagina van deze 
krant kun je zien dat we weer een geweldig prinsenpaar 
hebben, die niet kunnen wachten om samen met heel 
Blaosdonk een geweldig carnavalsfeest te vieren. Als je op ons 
Jeugdprinsenbal bent geweest,heb je kunnen zien dat ook onze 
jeugdprins, jeugdprinses, jeugdadjudant en de hele Jeugdraad van 
Elf staan te trappelen van ongeduld. 

Ik weet dan ook zeker dat we weer fantastische carnavaleske weken tegemoet gaan. Met natuurlijk 
alle activiteiten die je van ons gewend bent, beginnend met de receptie van volgende week zondag en 
eindigend met de pop verbranding op carnavalsdinsdag. 

Daarbij hebben we dit jaar ook twee speciale activiteiten. Op zaterdag 9 februari heeft CV de Lolmakers 
een jubileumfeest ter ere van haar 22-jarig jubileum. 22 jaar waarin zij met hun vele kleurrijke en 
carnavaleske creaties één van de publiekstrekkers zijn geweest in onze optocht. Mede dankzij 
wagenbouwersgroepen zoals deze stromen op carnavalszondag de straten vol en de biertaps leeg. Wij 
zijn er dan ook zeker bij op dit jubileumfeest om hierop te proosten, hopelijk samen met veel andere 
Blaozers en Blaozerinnekes. 

Op zaterdag 16 februari organiseert de Koninklijke Fanfare Philharmonie een concert carnavalesk. 
Ik heb begrepen dat we dit lang geleden ook al eens hebben gehad in Blaosdonk. Omdat we dit jaar 
een lang carnavalsseizoen hebben, wordt deze activiteit nieuw leven in geblazen. Met een mix van 
carnavals- en feestmuziek belooft dit ook een geweldig feest te worden. 

Je leest het, er is weer genoeg te doen voor alle Blaozers en Blaozerinnekes van jong tot oud. Ga 
daarom nu maar snel verder met het lezen van deze prachtige krant, zodat je daarna aan kan sluiten 
in de polonaise in ons mooie Blaosdonk.

Alaaf! 
Vorst. Jan-Willem Reiling

Dag Blaozers en Blaozerinnekes,

Met het verschijnen van deze Blaospieper is een 
nieuwe periode in het carnavalsgebeuren aangebroken. 
Gisteravond hebben we in het Blaospaleis de nieuwe 

prins en prinses mogen toejuichen. Onder hun leiding 
kunnen we hoopvol uitkijken naar de topdagen van dit

carnavalsseizoen. 

Hierbij wil ik even in herinnering roepen wat we met z’n allen weer 
hebben mogen vieren: de jaarlijkse Durpskwis op zaterdag 10 november jl. Hoeveel mensen 
waren er toen wel niet op de been! Wat een enthousiasme! 

Ik heb me laten vertellen dat 1000 mensen hebben meegedaan én die avond in de weer waren 
om dat pakket met vragen en allerlei opdrachten zo goed mogelijk in te vullen. De massale 
deelname, het enthousiasme van de Leendenaren en de onderlinge verbondenheid zullen de 
organisatie beslist voldoening geven. Dat is weer een duidelijk teken van verbondenheid en 
gezelligheid in Blaosdonk. En daar gaat het toch om in het leven! Dat geeft mensen kracht en 
energie.

Daarom wil ik alle carnavalsvierders uitnodigen op zaterdag 2 maart 2019 om 19.30 uur in De
Lindse Blaos. We willen Gods zegen vragen over de komende dolle dagen en hopen fijne 
en gezellige 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, 6 maart, in de viering om 19.00 uur om een askruisje te ontvangen en stil te 
staan bij de rijkdom van het leven. Naast plezier en vertier, is er ook ernst en degelijkheid. 

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.

Pastor,
W. van Meijl
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Èfkes veurstelle

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Ik ben Wim van Gradus van Willeke oftewel 
Wim van den Broek. 51 jaar en alweer ruim 
25 jaar geleden getrouwd met Lisanne van 
Harrie van Driekske oftewel Lisanne Bax, 46 
jaar. We wonen al 12 jaar in De Houttuin aan 
de Freesialaan, samen met onze 3 prachtige 
dochters Jill van 17, Demi van 15 en Lynn, over 
een paar dagen ook alweer 12 jaar oud.

Ik, Wim, ben geboren op Boschhoven 3, als 
jongste menneke, van Gradus en Jaan van 
den Broek-Schenkels. Op de boerderij, samen 
met mijn 5 oudere zussen hadden we koeien, 
varkens en kippen. Door de komst van de 
Pomperschans zijn we in 1972 verhuisd naar 
de Langstraat, waar ons pap verder ging met 
het houden van varkens en het telen van 
aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en 
mais. Nadat ik in 1992 het bedrijf van ons vader 
en moeder overgenomen heb, heb ik daarnaast 
ook nog jaren asperges geteeld. In die tijd reed 
ik al elke herfst mee bij loonbedrijf Jan van 
Weert op Boschhoven (waar nu de Loonwerker 
is) om alles van het land te krijgen. Dat bleek 
voor mij het juiste werk, tractor rijden. De 
varkens gingen weg en ik ben nu al zo’n 20 jaar 
in vaste dienst bij loonbedrijf Johan van Weert. 
Daarnaast teel ik nog suikerbieten en mais en 
heb een mooie wintervoedselakker aangelegd 
voor de natuur.

Als grote hobby ben ik al 40 jaar bij de Jong 
Schut van Leende, als vendelier. Tegenwoordig 
draag ik ook regelmatig het grote vaandel 
voorop in de stoet. Ik zit nu ook zo’n 10 jaar 
in het bestuur van het gilde. En verder ga ik 
regelmatig met een paar “oude” schoolmaten 
op stap om de tijd van vroeger te herbeleven.

Naast Wim staat Lisanne, geboren op 
Strijperstraat 18, als jongste telg in een gezin 
van 5 kinderen. Als dochter van Harrie en Lies 

Bax-Groenen werd ik al gauw gebombardeerd 
als “koffiezetterke” van de familie. Na mijn 
opleiding activiteitenbegeleiding heb ik toen 
mijn werk echter gevonden bij bloemenboetiek 
’t Biedermeierke. Na 5 jaar heb ik het roer 
omgegooid en ben gaan werken bij de keurslager 
in Heeze. Maar nu ben ik echter alweer 4 jaar 
lang werkzaam bij de Zaak vol Smaak, slagerij 
van Alphen. Naast de zorg voor onze 3 meiden, 
heb ik mij verschillende jaren ingezet in de 
werkgroep communievoorbereiding. En ook 
zit ik in het bestuur van buurtvereniging De 
Houttuin. Daarnaast ga ik nog graag wekelijks 
zwemmen met een vriendin.

En toen was het najaar van 2018. Marijn had 
een week van tevoren gevraagd of het niks 
voor ons was bij de Raad van 11. Inderdaad, 
zei ik, dat is niks voor ons, want we hebben 
het al druk genoeg. Maar je mag gerust een 
keer op de koffie komen, zei ik. Toen ook Jan-
Willem en Hans binnenstapten, kregen we 
toch een raar onderbuikgevoel. We dachten 
eerst dat het een grap was, maar al gauw 
werd ons duidelijk dat ze in ons het nieuwe 
prinsenpaar zagen. En daar werden we stil van.                                                         
Misschien moeten jullie alle 3 aan een nieuwe 
bril, zei Lisanne en ik ging nog maar eens bier 
halen. Maar gaandeweg de avond werden we 
enthousiast en vinden we het een hele eer om 
het prinsenpaar van Blaosdonk te worden in 
2019. We hebben er veel zin in en willen er met 
het jeugdprinsenpaar een geweldige carnaval 
van maken!

Alaaf!
Prins Wim de Vuufde en Prinses Lisanne

Komt een man uit de waterbron in Lourdes gelopen en roept: “Ik 
kan weer lopen, ik kan weer lopen!!”

Mensen drommen samen, vraagt een van de omstanders aan de 
man of er een wonder is gebeurd.

“Nee”, zegt de man: “ze hebben mijn fiets gestolen”
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Op zondag 13 januari 2019 zullen

Onze Dorstlustige Hoogheden

Prins Wim dun Vuufde en Prinses Lisanne

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

06 4112 0063
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DE HOOGHEDEN
Wij, Prins Wim dun Vuufde en Prinses Lisanne, maoke er meej de grasie van  

ut bestuur en heul de Raod van Ellef, samme meej alle Blaozers en Blaozerinnekes 
ok di jaor wir unne geweldige carnaval van.

> Heersers uvver de sgônste plâts tijdes de vier  
    sgônste daog van ut jaor;
  > Dun trotse Baron en Barones van dun haauwttuun  
       meej de Freesialaon as ut kloppend middelpunt van  
         carnaval in Blaosdonk;
        > Hertog en Hertogin van de Schietberg tot âân de  
            Zandberg en van de Molenberg tot de Kapelberg;
           > Graaf van Suukerbiete rôôje tot zouwt strooje en al  
               ut aander werrik war ge nun tractor vur nôddig hed;
               > Keizerin van de wôôrste en al ut aander goej vlis wa ge 
                   gèèr up oew burd ziet ligge;
                 > Upperheer van alle Lindse tonpraoters en aander  
                     tonpraotartieste;
                   > Carnavalskeizer en carnavalesk beschermvraauw van  
                       de Jôông Schut van Lind;
                     > Mar Beuvenal beschermheer en beschermvraauw van  
                       alle Blaozers en Blaozerinnekes van Klèèn tot Groot.
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Wij bouwen gin carnavals-
wagens maar wel verrekte 

sgon interieurs! Alaaf!
Tijdens carnaval zijn wij gesloten, daarna staan we graag weer voor jullie klaar
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2018 - Jos de Visser

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

2018 - Annelies Kerkhofs

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

ANNELIES KERKHOFS

Uitgereikt door Prins Robert dun Urste, Prinses Nienke

 en het bestuur van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos, 

   omdat deze dorpsgenoot:

   > Ons dorp, ondanks het feit dat hij van elders komt en hij 

       elders woont, een bijzonder warm hart toedraagt;

        > Aandacht heeft voor alle dorpsgenoten van jong tot oud;

           > Altijd en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;

             > Er als geen ander voor weet te zorgen dat alle Lindse 

                 activiteiten en evenementen veilig en zonder problemen 

                  verlopen;

                  > Zich ook buiten zijn diensttijd om, gevraagd en ongevraagd, 

                     inzet voor de algemene veiligheid in Leende en Leenderstrijp;

                    > Als politieagent onlosmakelijk verbonden is met het reilen 

                       en zeilen in ons dorp.

                                    Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:

                             > Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;

                         > Ze meer dan elf jaar lid is geweest van de Raad van Elf;

                      > Al jaren als deelneemster met de optocht van Blaosdonk 

                        mee doet;

                  > Ze als artiest heeft deelgenomen aan het tonpraoten;

                > Ze met B.O.R.L. al jaren muziek maakt rondom verschillende 

                   carnavalsactiviteiten;

             > Prinses carnaval is geweest in 1993-1994;

             > Al jarenlang de grime bij de artiesten van tonpraoten, 

                ‘t bènkske en het prinsenbal verzorgd.

JOS DE VISSER

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 prinsen, prinsessen en het bestuur 
van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos

ONDERSCHEEJE
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LINDSE
DURPSKWIS1

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

“ Bekijk ook het filmpje 

          van de prijsuitreiking”

www.delindseblaos.nl/films

Uitslag: Teamnaam:  Punten Teamnr:
1 We hauwe nie van vaoren 742 29
2 Per consumptie wijzer 682 26
3 Mafketel Chicks  677 19
4 KNAL   664 4
4 C.G. De Smeerkezen  664 30
5 De Fistbisten  651 18
6 De Bakkersbende  648 22
7 RV-11 team  646 67
8 De Plekzakken  643 5
9 Goed Gek   636 38
10 Lindwurmen  631 14
11 Loenatiks   623 3
12 Blaosangels  615 60
13 De to(o)n is gezet!  611 40
14 Blaost um up!  603 33
15 Slagerij van Alphen  602 20
16 Roothans ons cafe  601 2
17 De Lolmakers  600 7
18 Dur gestoke kaort  596 41
19 De KUULkant  593 45
20 Quizutwel  589 53
21 Strik   588 21
21 Buurtschap Zevenhuizen 588 48
22 De Betweters  584 32
23 Connie Moeilijker  574 44
24 Wrakk   573 25
25 Ratjetoe   572 15
26 De razende rackets  567 6
26 Oud indrinkhok  567 36
27 Snollebollekes  566 24
28 CV Hatseflats  559 16
28 Witte Tonnie  559 55
29 De Pleisterplakkers  557 56
30 Willem Tell & Kerkakkers 556 57

31 ‘T Rietje   552 35
32 Team de Molenberg  547 23
33 De Sputjes  543 37
33 Cafe Vrienden  543 47
34 Lindtellectueel  540 1
35 Voor spek en bonen  534 17
35 Kwispelturig  534 27
35 Per seconde grijzer  534 58
36 Dikke vrienden!  528 28
36 PC de Durpszettertjes 528 42
37 Blaossisters  522 8
38 Auw schut  514 13
39 Kwisutwel  510 31
40 OBELISK   508 10
41 Føëpp   507 39
42 Regtonderduntorre  506 11
43 Buurtvereniging De Houttuin 496 49
44 Limoncello’s  489 34
45 MultipleBlaos  474 59
46 De Mazzel  466 46
47 Team Gezellig  462 51
48 Op ‘t nippertje  440 66
49 Géén idee!!!  438 54
50 Loatbrassers  431 9
51 De Jong Schut van Lind 427 52
52 t Strijps Kapelleke  420 12
53 Vaak bende te bang  402 43
54 Door het Lind &  
 over de Streejp  387 61
55 De Rooie Mutsen  347 62
56 De Beerbuikjes  341 50
57 Brouwersbende  338 65
58 CV mutsenclub  310 63
59 CV Op z’n Kantje  287 64
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JEUGD
PRINSENBAL

“ Bekijk ook het filmpje           van het Jeugdprinsenbal”
www.delindseblaos.nl/films
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NAAM

ROB VAN DIJK
WERKZAAMHEDEN  LEEFTIJD
TECHNISCH TEKENAAR 27 JAAR

HOBBY’S
EEN BIETJE HOBBYEN; VOETBALLEN BIJ 
DOSL6; STAPPEN MET VRIENDEN

1<NL<LEENDE<<<LID<VAN<CG<DE<SMEERKEZEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RV112018<PRINS<ROBERT<1<PRINSES<NIENKE<<<<<<<<<<<< 08112018

W S

U AJ

NAAM

JODIEN BAKERMANS 

WERKZAAMHEDEN  LEEFTIJD

VERPLEEGKUNDIGE  26 JAAR

HOBBY’S

SPORTEN; UITJES MET VRIENDINNEN; 

STAPPEN; WINKELEN

1<NL<LEENDE<<<LID<VAN<CG<DE<SMEERKEZEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

RV112018<PRINS<ROBERT<1<PRINSES<NIENKE<<<<<<<<<<<< 08112018

AB

C FJ

NAAM

INGE VAN WEERT 

WERKZAAMHEDEN  LEEFTIJD

GROENBEDRIJF  57 JAAR

HOBBY’S

MUSICALS; REIZEN; VOETBAL KIJKEN; 

ZWEMMEN; WATERPOLO

1<NL<LEENDE<<<LID<VAN<TC<LEENDE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

RV112018<PRINS<ROBERT<1<PRINSES<NIENKE<<<<<<<<<<<< 08112018

AB

C FJ

NAAM

ROBIN VAN DE SANDE 

WERKZAAMHEDEN  LEEFTIJD

LOONBEDRIJF VAN WEERT 28 JAAR

HOBBY’S

VOETBALLEN BIJ DOSL6

1<NL<LEENDE<<<LID<VAN<CG<DE<SMEERKEZEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

RV112018<PRINS<ROBERT<1<PRINSES<NIENKE<<<<<<<<<<<< 08112018

AB

C FJ

NAAM

ARNOLD VAN WEERT
WERKZAAMHEDEN  LEEFTIJD
GROENBEDRIJF  59 JAAR

HOBBY’S
MUSICALS; REIZEN; VOETBAL KIJKEN; 
SKIEN

1<NL<LEENDE<<<LID<VAN<TC<LEENDE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Het jaar is voorbij gevlogen, maar het moment dat 
Vorst Jan-Willem Reiling en Vice-Vorst Hans Hulsen 
bij ons binnen kwamen lopen herinneren we ons 
nog als de dag van gisteren. Na een eerste poging op 
een woensdagavond dat we niet allebei thuis waren, 
volgde er de avond er na een tweede poging en 
kwam de grote vraag al gauw op tafel. Vele vragen, 
gezellige praatjes en wat biertjes verder was het 
al laat en was de kogel door de kerk: “wij worden 
prinsenpaar 2017/2018 van Blaosdonk!” 

Na vele voorpretjes begon het dan officieel; het 
Prinsenbal. Een geweldige avond met gelukkig 
een enthousiaste zaal! Een week later al onze 
eigen receptie. Wauw! Wat een handjes, kusjes, 
cadeaus en wat een drukte! Geweldig om dat mee 
te mogen maken. Daarna volgden natuurlijk de 
Tonpraotaovonden, Senioren Tonpraotaovond, vele 
recepties en bezoeken aan scholen, 90-plussers en 
de zieken uit Leende. Ook dit was stuk voor stuk 
enorm bijzonder. Wij hebben hier samen ontzettend 
van genoten, en dan was de carnaval nog niet eens 
begonnen! Op worden gehaald door 2 overvolle 
vrachtwagens om naar de heilige mis te 
gaan, geweldig! 

Vervolgens mogen genieten van ‘t Bènkske en 
al een erg gezellige eerste avond. Op zondag de 
fantastische optocht in ons eigen dorp en op 
maandag de 2e, de kinderoptocht, gevolgd door het 
kinderbal. De dinsdag Dweile onder dun Tôrre… en 
dan is het alweer dinsdagavond 12 uur. 

Helaas is het jaar dan alweer voorbij en moeten wij 
dit fantastische carnavalsseizoen af gaan sluiten. 
We geven daarom dan ook graag het stokje door 
aan het nieuwe kersverse prinsenpaar. We wensen 
jullie heel veel plezier en net zo’n geweldig jaar toe!

Wij willen iedereen ontzettend bedanken die ook 
maar iets bijgedragen heeft aan dit carnavalsjaar. 
In het bijzonder natuurlijk de Raad van Elf, 
de Jeugdraad van Elf, onze families en onze 
vriendengroepen. Jullie zijn allemaal toppers! 

“Waoges bouwe of bleejve sjouwe, carnaval in lind 
dar bliede van houwe!”

ex-Prins Robert & ex-Prinses Nienke 

VURBEIJ GEVLOOGE

VERANDERD IN RR?
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Prins Ruben en Prinses Linda hadden dit jaar de eer 
om samen aan het hoofd van het jeugdcarnaval in 
Blaosdonk te staan. Onze reporter sprak met het paar 
op een zonnige zondagmiddag om samen terug te 
blikken op het afgelopen seizoen. 

Omdat de jeugdprins en -prinses maar heel kort van 
tevoren horen wie van de hele groep kinderen nu prins 
en prinses zijn, waren ze natuurlijk allemaal razend 
benieuwd wie het dit jaar mocht zijn. Linda had het 
direct in de gaten toen haar moeder binnenkwam met 
een kroon. Al vroeg ze zich van tevoren wel af waarom 
ze nou per se mee moest om een sjieke jurk te gaan 
kopen. Ze dacht dat het voor een familiefeestje was, 
maar stiekem was het vast haar 
outfit als prinses. Bij Ruben duurde 
het wat langer voor het kwartje 
viel. Er stond ineens een steek in 
de kamer, en zijn eerste opmerking 
was: “Hé, is die van Ome Peer en Tante 
Gerrie? Mag ik die hebben?” Het bordje 
wat erbij stond met daarop “Prins Ruben 2018” zag 
hij in de gauwigheid niet staan. Toen hij, na eerst 
uitvoerig te vragen: “Is die echt van mij? Is het echt 
waar?” doorhad dat hij het écht was, deed hij een 
vreugdedansje in de kamer. Videobewijs hiervan is 
aanwezig bij de moeder van de Prins.

Samen met alle kinderen en ouders uit de Raad van Elf 
is er vervolgens weken gewerkt aan de show die het 
prinsenpaar bekend zou maken. Het werd een mooie 
show met twee levensgrote telefoons op het podium 
en een enorme hoeveelheid emoji’s. Uiteindelijk werd 
het nieuwe paar onthuld door uit de grote telefoons 
tevoorschijn te komen. Een jarenlange droom van 
beiden kwam hiermee uit!
In het begin van het jaar barsten de feestelijkheden 
los en mocht het paar receptie houden bij DOSL, waar 
ze werden verwend met cadeaus en snoepjes door 
alle mensen die hen kwamen feliciteren. De mooiste 
cadeaus, een emoji kussen van Linda en een fleece 
deken met zijn eigen foto als Prins Ruben, hebben nog 
steeds een prominente plek op hun kamer.

Eén van de gaafste dingen tijdens de weken 
voorafgaand aan het carnaval vonden ze toch wel dat 

ze mee mochten met de grote partybus, waar werd 
gefeest en waar je aan de stangen mocht hangen en 
zwaaien in plaats van netjes te zitten. Als ze nu wel 
eens in een bus zitten willen ze nog steeds liever aan 
de stangen hangen dan zitten, zo leuk was het! 

Tijdens alle recepties en feestelijkheden mocht vooral 
Ruben het woord doen, wat Linda wel prima vond, 
want het spreken voor al die mensen is natuurlijk ook 
best even spannend.

De Tonpraotaovonden vonden ze allebei wel leuk, 
maar ook erg vermoeiend. Gelukkig bood de foyer 
hier af en toe verlossing en knepen ze er geregeld 

even tussenuit om lekker te spelen en te 
rennen. Het hoogtepunt voor het paar 
was voor beiden het meerijden op de 

prinsenwagen tijdens de grote- en de 
jeugdoptocht. Afgeladen met confetti en 

snoep mochten ze op de wagen het hele 
dorp rondrijden en lekker feesten. Het was flink 

koud, dus ze waren beiden blij met de lekkere warme 
bontkraag op de capes, een voordeeltje ten opzichte 
van de gewone capes van de Raad van Elf.

Het afscheid van het carnaval ging niet zonder slag 
of stoot, stiekem zijn er na thuiskomst van de pop 
verbranding flink wat tranen gevloeid. Het was ook zó 
ontzettend leuk! Elke dag stonden ze vol energie (en 
voor dag en dauw) te stuiteren om weer een nieuwe 
carnavalsdag tegemoet te gaan. Dus toen het voorbij 
was, was dat best even jammer. 

Als ze gevraagd worden wat voor tips het paar heeft 
voor de komende jeugdprins en -prinses, antwoorden 
ze: “Blij zijn en enthousiast zwaaien!” en “Feesten 
natuurlijk!” En Prins Ruben voegde daar op de valreep 
nog aan toe: “Zorg dat je je scepter niet kwijt raakt, 
want dat kost je een hele kan ranja!” Dat Ruben 
vervolgens de scepter van de jeugdprins van de 
Kraaienvangers heeft gevonden en dus nog een kan 
ranja tegoed heeft, zullen we voor de goede orde maar 
even achterwege laten. 

Of ze het nog eens zouden willen doen? Daar hoefden 
ze niet lang over na te denken: “JA!”

AFSCHEID JEUGDPRINSENPAAR

 Leende • T. 040 206 04 08 • mtinterieurs.nl
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TONPRAOTAOVONDEN

De Tonpraotaovonden maken al 49 jaar deel uit van het 
carnavalsgebeuren in Blaosdonk. Nog 6 jaar en dan staat ons weer 
een jubileum te wachten. Maar zover is het nog niet. Dinsdag na Lind 
Kermis komen we als commissie voor de eerste keer bij elkaar. Tijdens 
die bijeenkomst hebben we zogezegd “niks, nada, noppes, niente…” maar 
na een kleine 20 weken stellen we het volledige programma vast. Weken 
waarin we als commissie, groepen bezoeken, adviezen geven, meedenken, 
luisteren, kijken, schema’s maken, draaiboeken maken, overleggen met 
de Commissie Techniek enzovoort, enzovoort…
Niet alleen wij zijn druk bezig, ook de deelnemers zijn volop aan de gang. 
We leggen de lat niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de deelnemers 
hoog. We blijven allemaal amateurs die voor een paar consumptiebonnen 
6 avonden op het podium staan, maar we streven wel naar kwaliteit. Daar 
waar nodig kunnen we ondersteunen of zoeken wij (oud) deelnemers die 
een handje toe kunnen steken. 

Vorig seizoen schreef het ED: ”Het is verbazend hoe een klein dorp als Leende 
elk jaar een vier uur durend programma in De Meent vult met uitsluitend 
lokale artiesten. Een goede coaching van de deelnemers vormt een deel van 
het succes”. Natuurlijk is de inzet en het enthousiasme van onze deelnemers 
het andere zeer belangrijke deel. Het applaus wat gedurende de avond en 
zeker tijdens de finale klinkt, is een waardering voor onze deelnemers die 
in deze kleine 20 weken naar een geweldig optreden werken. 
Als u dit leest, zijn de deelnemers er bijna klaar voor, zijn de draaiboeken 
zo goed als klaar, dus willen we enkel nog zeggen “kom naar De Meent en 
geniet met ons mee! Alaaf.
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Vrijwilligers weten 
bergen te verzetten
Alle vrijwilligers van CV De Lindse 
Blaos worden uitgenodigd voor 
het medewerkersfeest wat dit jaar 
in de Molenberg plaatsvindt. Tot 
de late uurtjes wordt daar flink 
gefeest!

Groot vuur zorgt voor 
einde carnaval in 
Blaosdonk
Dinsdagnacht wordt om 12 uur  
de carnaval afgesloten met de pop 
verbranding. Een emotionele maar 
mooie ervaring om mee te maken! 
#samencarnavallen!

Nooit gedacht; feest 
bij café Roothans!
Ook dinsdagavond zijn de kroegen 
in Blaosdonk weer goed gevuld. 
Bij café Roothans zorgt Drive In 
Nooitgedacht voor de muzikale 
omlijsting!  

Vrachtverkeer levert 
geen problemen op
Volgens mooie traditie wordt ons 
prinsenpaar opgehaald om samen 
naar onze openingsmis te gaan. 
Door de grote opkomst en het 
lange stuk wordt er besloten om in 
opleggers naar de Paaldijk te gaan.

Prinsenpaar blijft op 
de bank tijdens de 
jeugdoptocht
Men neme een oude vermaakte 
bakfiets, een bankstel, een kersverse 
vorst en adjudant en je hebt een 
prima prinspaarmobiel voor tijdens 
de jeugdoptocht.

Geen wind en toch 
blaoze! 
Onder een winters zonnetje wordt er 
weer een katerontbijt en het Dweile 
onder dun Tôrre georganiseerd. Een 
prima combinatie voor een super 
gezellige dag!

Nooit de eerste prijs, 
wel de meeste bekers 
Helaas of gelukkig voor de 
deelnemers ‘Anoniem’, zij winnen 
namelijk in de categorie ‘kleine 
groepen’ de eerste prijs met hun 
leus: “Nooit de eerste prijs, wel de 
meeste bekers”.

Leendenaren weer 
baas in eigen dorp!
De sleutel van Blaosdonk wordt door 
de burgemeester overhandigd aan 
Prins Robert en Jeugdprins Ruben. 
Tijdens de carnavalsdagen zijn we 
nu weer ‘de baas’ in Blaosdonk.  

Meer dan 1500 jaar in 
de Parochie
Nee hoor, traditioneel komen de 90 
plussers van Leende voorafgaand 
aan de carnaval op bezoek bij Pastor 
W. van Meijl in de Parochie. Met een 
goed stuk gebak en een mooie buurt 
is dit een dankbare traditie!

De Visser vist niet 
naast het net
Jos de Visser krijgt de onder-
scheiding de ‘Orde van Verdiensten’ 
voor zijn betrokkenheid in ons 
dorp. Annelies Kerkhofs ontvangt 
de ‘Orde van het Gemene Leve’ voor 
haar vele werkzaamheden. 

Ex-prins plast tegen 
een boom en wordt 
niet bekeurd
De ex-prinsen brengen een ludiek 
sprookjesverhaal tijdens  de 
Tonpraotaovonden, waarbij ex-
Prins Jan, verkleed als kabouter, 
tegen ex-Prins Ger ‘aan plast’ die 
verkleed is als boom maar dankzij 
zijn politiepet toch een ‘wou(d)t’ 
genoemd kan worden.

Willem Smetsers 
verliest het, maar 
gaat toch door.
Willem brengt het finale lied van de 
Tonpraotaovonden ten gehore, maar 
door een flinke griep/verkoudheid 
kost het hem veel moeite zijn stem 
ten gehore te brengen. Door de 
overige artiesten wordt hij goed 
bijgestaan om er toch elke keer 
weer een super finale van te maken.

Massale uittocht uit 
Leende met de bus?
De eerste Lindse Durpskwis vindt 

plaats waarbij één opdracht bij de 

bushalte te doen is. De chauffeur is 

wellicht geschrokken toen er naar 

schatting 75 man bij de bushalte 

stond te wachten.

“Zij is goed gek 
en hij een echte 
smeerkees!”
Robert en Nienke zijn het 
nieuwe prinsenpaar van Leende. 
Tijdens de receptie brengen hun 
vriendengroepen ‘Goed Gek’ en ‘De 
Smeerkezen’ het nieuwe prinsenlied 
ten gehore.

Voorzitter is nu 
uitgehamerd
Na een aantal mooie jaren stopt Jan 
Bekkers als voorzitter van DLB en 
geeft de voorzittershamer door aan 
Jan-Willem Reiling.

Leendenaren na elke 
consumptie steeds 
slimmer!
Een week na de Durpskwis vindt de 
prijsuitreiking plaats, team 34 ‘Per 
Consumptie Wijzer’ wint de editie 
van 2017.

Recordpoging busje 
vol laden?
Tijdens een eerste receptie 
bezoek ‘buitendorps’ zijn we 
goed vertegenwoordigd met onze 
voltallige Jeugdraad van Elf, ouders 
van de jeugdraad , vriendengroepen 
Goed Gek & de Smeerkezen en onze 
eigen voltallige Rv11. 

Overal drollen in het 
Blaospaleis
Emoji’s zijn het thema van de 

jeugdcarnaval, natuurlijk mag 

‘het vrolijk kijkende drolletje’ niet 

ontbreken in de versiering. 

De Lindse Blaos 
breekt met traditie
De opening van het seizoen vindt 
voor het eerst plaats voor de 
jaarvergadering. i.v.m. het korte 
seizoen en ‘De Lindse Durpskwis’ 
die op 2 avonden zal plaatsvinden.

RAL lid kritisch over 
carnavalsvereniging
RAL-lid (raad aauw leden) Johan 
Bax staat als ex-Rv11 lid voor het 
eerst in de ton en kijkt ludiek terug 
op zijn tijd bij de Raad van Elf.

Weeskinderen 
vragen slaapplek bij 
prinsenpaar
I’musicall doet weer mee tijdens de 

Lindse Tonpraotaovonden en brengt 

een aangepaste act uit de musical 

Annie.

Juryrapport; “Wagens 
zijn nog niet af’
Onze juryleden maken een paar 
weken voor de optocht een 
rondgang langs de wagens om zo 
een goede indruk te krijgen van 
het vele werk en de technische 
hoogstandjes...

Koude donkere 
avonden, maar nog 
niets afgelast 
Ons prinsenpaar brengt hun eerste 
bezoek aan de wagenbouwers om 
al dit moois te bewonderen. Er 
wordt nog volop gebouwd, er is nog 
niemand ‘af gelast’.

Ex-prins doorboord 
met zwaarden!
Voorafgaand de onthulling van het 
prinsenpaar vindt er een ludieke 
goochelact plaats waar (gepland) 
veel misgaat met o.a. een ex-prins.

KRANTE KOPPEN

UW WONING  VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN?
Mijn Veilig Huis is gespecialiseerd in 
aanpassingen en voorzieningen die uw 
huis slimmer maken. Met enkele kleine 
of grote technische aanpassingen biedt 
uw woning nét dat beetje extra gemak of 
zekerheid. Bijvoorbeeld op het gebied van 
inbraakpreventie, woningaanpassing  
of domotica.

Halvenne 8, 5595 HG Leende
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De donderdagmiddag voor het carnavalsfeest 
losbarst is traditiegetrouw het moment dat de 
90-plussers uit ons dorp worden uitgenodigd 
in de pastorie voor koffie en gebak met het 
prinsenpaar en de pastor. Dit jaar mochten 
er 14 gasten aanschuiven in de pastorie, allen 
boven de 90 jaar oud. Wie niet meer op eigen 
gelegenheid kan komen, wordt opgehaald door 
leden van de Raad van Elf. Een aantal van de 
gasten zijn naast jong van geest ook nog jong 
van lijf en komen lopend, met een scootmobiel 
of zelfs op de fiets aan bij de pastorie.

Meneer pastor ontvangt alle gasten hartelijk 
en stelt hen voor aan het prinsenpaar. Waar bij 
een “ouder” prinsenpaar de 90-plussers vaak 
de ouders van het paar wel kennen, moesten 
de connecties nu een generatie verder gezocht 
worden: ”Oh, dus jij bent de kleindochter van 
die en die, ja die ken ik nog wel van vroeger!” 
Er wordt afgetrapt met een lied, gezongen 
door Jan en Cecile Beijk. Een oud Strijps lied, 
omdat het prinsenpaar uit Strijp komt. Een 
moeilijk lied, dat ook best lastig te onthouden 
is door de vele coupletten. Cecile besluit na 

couplet zoveel dan ook maar om Jan aan zijn 
mouw te trekken: “Laten we maar ophouden, 
Jan!”

De middag wordt verder een geschiedenisles 
in Lindse families en een terugblik naar 
de jeugd van de 90-plussers in Leende. De 
meest bijzondere verhalen worden gedeeld. 
Over hoe het winnende doelpunt door 
één van de aanwezigen werd gescoord in 
voordeel van Budel Schoot tegen DOSL in het 
kampioenschap, of dat er tijdens de oorlog op 
een fiets met twee harde banden van touw 
dagelijks 65 km werd afgelegd om te kunnen 
blijven studeren. Alles met een lach en een 
vrolijke terugblik op vroeger. 

Bent u-, of kent u een 90-plusser die graag 
wil aanschuiven deze ochtend? Dan kunt 
u zich/hen aanmelden voor deze gezellige 
ochtend. Vervoer kan geregeld worden 
wanneer dit nodig is. Aanmelden kan via  
secretariaat@delindseblaos.nl, of door te 
bellen naar 06-41120063

Ut dankbaare bezoek 
ân de 90 plussers

Max komt thuis van zijn eerste dag op school.
Zijn moeder vraagt: Wat heb je vandaag geleerd?

Zegt Max: Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naar toe.
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Annelies heeft dit jaar de Orde van het Gemene 
Leve ontvangen, een goede reden voor een 
interview door onze reporters! 

Het begin...
Erik, de man van Annelies, zat al sinds 1982 
bij de Raad van Elf, toen zij een paar jaar 
later verkering kregen. Als jonge meid en 
carnavalsvierder werd ze zo meegenomen in de 
organisatie van het carnaval in Leende en werd 
ze steeds actiever binnen de Raad van Elf. In 
1989 trouwden ze en vijf jaar later werden ze 
samen (ondertussen 25 jaar geleden) prins en 
prinses carnaval van Blaosdonk. “Onze receptie 
als prins en prinses leek wel tien keer zo groot 
als ons eigen trouwfeest! Het was fantastisch! 
Wat de vereniging doet voor het prinsenpaar 
is ongehoord, zo mooi!” Vanaf dat moment was 
ook Annelies onlosmakelijk verbonden aan en 
met carnaval in Leende. 

De onderscheiding
Vanwege haar betrokkenheid bij allerlei 
commissies (zie voor het totale lijstje de 
eerdere pagina in deze krant) ontving ze 
afgelopen jaar de “Orde van het Gemene Leve’. 
Totaal onverwachts, gaf ze aan: “Ik was druk 
bezig met de muziek met B.O.R.L. toen ik ineens 
‘prinses’ en ‘B.O.R.L.’ hoorde. Ik schrok me een 
hoedje! Totaal onvoorbereid, en zonder bril, 
stond ik toen ineens de rest van de avond op 
het podium in de spotlights. “ Echt wel ‘n eer, 
maar ik zie daar liever ‘n ander staan!” 

Grime en KNAL
Al jaren is Annelies verbonden aan KNAL en 
verzorgt daar en tijdens de tonpraotaovonden 
de grime. “Carnaval staat voor mij gelijk aan 
grime in de kelder. Ik kijk er ieder jaar weer 
naar uit om aan de slag te mogen. We hebben 
een super fijn grime-team en beginnen al een 
tijdje van tevoren met het overleggen met 
de tonpraoters en artiesten, want we vinden 
het erg belangrijk dat ze eruitzien hoe zij zelf 
willen, ze moeten zich op hun gemak voelen 
op het podium. De eerste avond van het 
tonpraoten is altijd enorm druk, we vragen ons 
dan regelmatig af: hoe gaan we dit voor elkaar 
krijgen en iedereen op tijd op het podium 
hebben? Maar met de tweede avond hebben we 
vaak al een routine en loopt alles gesmeerd. Ik 
vind het altijd leuk even te kunnen kijken in de 
zaal, al is het maar een paar minuutjes, zodat 
als diegene de volgende keer in mijn stoel zit, 
ik ze iets terug kan geven over hun optreden.” 
Het is duidelijk dat de grime echt helemaal bij 
Annelies past, ze straalt wanneer ze erover 
praat en geniet zichtbaar van het ophalen van 
herinneringen hierover. Ze hoopt het dan ook 
nog jaren te mogen blijven doen! 

Terugblik
Allemaal leuk en aardig, die serieuze verhalen, 
maar we willen natuurlijk ook nog wat mooie 
anekdotes voor de krant. Nou, die zijn er ook 
wel een paar! Zo reden de dames van de Raad 
van Elf jaren geleden met kleine fietsjes van 
kroeg naar kroeg met de, toen nog, Tour d’n 

Blaos. Het was die dag ontzettend koud en op 
aanraden van Frans van Mierlo er 1 te drinken, 
dronken de dames bij elk café een Jägermeister 
om warm te worden. Dat werden stiekem een 
hele hoop Jägermeisters, wat resulteerde in 
veel lol en joligheid. De stempels die bij elk café 
gehaald moesten worden, lieten ze dan ook 
op hun voorhoofd zetten. Niks aan het handje, 
totdat ze ’s avonds naar het diner in de Scheuter 
moesten, ter afsluiting van de carnaval. Van 
Jan Maas mochten ze zo echt niet aan tafel 
verschijnen, en dus hebben ze de stempels 
er ter plekke met Jif af moeten boenen. Daar 
hadden ze de rest van de week last en rode 
plekken van! 

En tijdens een zaalstuk van KNAL in 1993 had 
Annelies haar haren rood geverfd met speciale 
verf. “We hadden het van tevoren getest en de 
verf spoelde er makkelijk uit en liet geen resten 
achter. Maar als je het een paar dagen liet 
zitten, bleek het er wat moeilijker uit te gaan, 
kwamen we achter. De week na het zaalstuk 
moesten we op de foto als prins en prinses, en 
ik had ineens roze haar wat ik niet meer goed 
kreeg! In paniek ging ik naar de kapper, want 
een prinses met roze haar kon natuurlijk niet. 
Mijn kapper was verbaasd: waarom moest het 
nu, en zo snel en waarom deed ik er überhaupt 
moeilijk over; dat soort dingen konden mij toch 
nooit zoveel schelen? Toen de krant een tijdje 
later bij iedereen op de mat viel, begrepen ze 
me ineens wel!” 

Un TRUGblik meej ANNELIES KERKHOFS

“ Toen de krant een tijdje later bij 

iedereen op de mat viel, begrepen 

ze me ineens wel!”



EDITIE 55,  2019 EDITIE 55,  2019 3736

Hoi blaozers en blaozerinnekes ôk wij wôrre 
dur de kemissie krant ieder jaor gevraoge um un 
stukske te schreejve vur in dun Blaospieper.
Dun elfde van dun elfde is dan nog mar krek 
aachter de rug en we zitte nog nao te geniete van 
de upkomst van de twidde Lindse durpskwis.

Ok weejte we nie of we rond dizzen tied un 
prinsepaar, prins of misschien wal alleen un 
prinses hebbe.

Enkele dinge weejte we wel zô goe âs zikker, ten 
urste kumt ur up zaoterig 2 Mert un carnavalsmis 
en ten twidde word ie gedao dur ôzzen eijge 
pastoor van Meijl.

De viering zal zô âs ut ur nou eujtzie muzikaal 
upgeluusterd wôrre dur B.O.R.L. en de kemissie 
Heilige Mis zal ur ôk di jaor alles ân doew, dèttur 
wir un par sgôn en ludieke liedjes te heure zin.

Ôk is ut nog steeds de beduuling dè iedereen 
verkleejd nar de kerk kumt en zun knipbeurs nie 
vergèt um wâ in de schaol te doew vur de collecte 
warvan we up di moment nog nie weejte war de 
pastoor ut ân geej besteeje, mar dè ut goe terèècht 
zal kumme daor hebbe wij alle vertrouwe in.

Âs ge één van de bèèste plââtse wilt hebbe hadde 
bij de raod van elf moete kumme mar vur un goej 
plats heurde un bietje up tied ânweejzig te zin.
De mis begint um half aacht mar vanaaf zeujven 
ure is de kerk eujpe.

Dus heujpeluk zien we jullie allemal zaoterig 2 Mert 
um half aacht in de kerk vur de zesentwintigste 
carnavalsmis van de Lindse Blaos.

Names de kemissie Heilige Mis unne sgônne 
carnaval 

EUJPENINGSMIS

`t bèNkSkE
Sgôn dè gullie up carnavalszaoterig 2 mèrt, nao 
de carnavalsmis en de sleujteluvverdracht, nar ôs 
Blaospaleis kumt! Want ôk di jaor steej ut Bènkske 
wir up jullie te waachte. En heujpelik stâdde gullie 
dan ôk wir up ut Bènkske te waachte. Gespreksstof 
is dur zat, want ut aafgelope jaor is dur in Lind en 
up Streejp wir veul gebeurd, mar ôk heul veul (nog) 
nie. Én daor wille we ut bij ut Bènkske wir us meej 
jullie uvver hebbe: Ut neijs wâ het aafgelope jaor de 
krant, ut internet of de radio nie halde of darvur nie 
goe zat waar. 

Ôs eijgeste razende reporters hebbe ut heul jaor 
hun oor uvveral te luuster geleejd, zin uvveral 
wiste buurte en hebbe geprebeerd um dè alles te 
onthaauwe. En dè alles zalle ôzze bankzitters ôk 
di jaor up un smaokelijke weejze ân jullie vurzette. 
Gullie heujft alleen mar te keejke, te luustere en 
vurral te lache…

En wilde weejte wie die bankzitters di jaor zin? Dan 
moete zikker kumme keejke, want ôk di jaor hebbe 
we wir un bekende Leendenaar kanne contractere 
(strikke noeme we dè). Want Marjan is helaas meej 
pensioen gegao, mar zurgt dur gelukkig nog wal vur 
dè veul ditjes en datjes die ze zo hier en daor heej 
upgevange nie verlorre gan.  

Dus wilde weejte of dè gij, jouw vereniging of 
misschien wel jouwe buurman dur ut Bènkske dun 
himmel in wordt gepreejze… Kum dan up zaoterig 
2 mèrt ôk meej nar ôs Blaospaleis. Dur is plak en 
drank genog en ut is dur altied kei gezellig!

“Hé Guus,
witte gij
nog een

   sterke bak?”

Voor ijzersterke bakken ga naar gp-equipment.com

“Ik wit
er nog wel
  honderd!”

GP adver 275x185.indd   1 02-11-18   12:35
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In 1961 is onze carnavalsvereniging de Lindse Blaos 
opgericht, wat we in 2016 hebben gevierd met een 
55-jarig jubileumjaar. Maar ook dit jaar is het een 
beetje feest! De Blaospieper is pas een paar jaar later 
opgericht en u leest op dit moment de 55e editie!
Hoog tijd om de oude exemplaren tevoorschijn 
te halen en tussen de zilvervisjes door in de 
geschiedenis van onze Pieper te duiken!

Toen in de begin jaren ’60 iedereen het financieel wat 
beter kreeg en de economie aantrok, werd carnaval 
vieren steeds populairder. Hoog tijd dat Lind ook 
een eigen vereniging kreeg, met een echte prins, een 
optocht en… een krant! De eerste Blaospieper werd 
uitgebracht in 1965, met Prins Toon (Roothans) den 
urste op de voorkant.

De huidige Blaospieper 
valt volgens de 
jaarlijkse regionale 
krantverkiezingen niet 
meer in de categorie 
krant maar in de 
categorie glossy. We zijn 
natuurlijk super trots 
op onze mooie krant, 
gedrukt in full colour op 
mooi glanzend papier, 
maar dit is lang niet altijd 
zo geweest. 

De advertenties in deze krant zijn de enige 
reclame-uitingen rondom de Carnaval en helpen 
de vereniging in de organisatie van het Carnaval 
en het drukken van deze krant. Al vanaf de eerste 
editie werd er flink geadverteerd in de krant door 
lokale ondernemers. Sommige van deze bedrijven 
bestaan nog steeds en adverteren ook nog ieder jaar. 
De advertenties waren in die tijd soms ook al in rijm,  
en de telefoonnummers hadden wat minder cijfers 
dan nu!

 Carnaval en  
  een  lekker glaasje  
(of 10…) zijn 
voor veel mensen 

onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Met carnaval hadden ze in de jaren 

’60 dan ook de, geheel terechte en nog steeds 

actuele, campagne “Glaasje op, laat je rijden!”. 

Er werd ieder jaar een speciaal stuk voor 

gereserveerd in de krant, onder andere uit naam van de Burgemeester 

en Z.K.H. de Prins der Nederlanden. Voor de liefhebbers, er hoorde een 

liedje bij dat nog te vinden is op YouTube (zanger Sjakie schram).

Toen zo’n 10 jaar geleden de huisstijl 

van de Lindse Blaos werd aangepast en 

er nieuwe plaatsnaam borden werden 

gemaakt, werd Leenderstrijp omgedoopt 

tot de Veurstad van Blaosdonk. Leuk 

detail: in 1979 werd deze benaming ook 

al gebruikt in een advertentie van de coöp 

St. Jan.

Waar we tegenwoordig gebruik 

kunnen maken van de meest 

fantastische Photoshop kwaliteiten 

binnen de Commissie Krant om 

foto’s op te leuken en mooie plaatjes 

te maken, moest men het vroeger 

letterlijk doen met knip- en plakwerk. 

Blaos of Bloas? In de beginjaren werden de a en de o 

nog wel eens omgewisseld. Ook in de benaming van 

onze dorpsgenoten werd nog wel eens gewisseld: 

Blaosers en Blaosinnen of Blaozer en Blaozin? Zelf 

wisten ze het blijkbaar ook niet,  want in dezelfde 

krant op de voorpagina werden beide benamingen 

gebruikt. Ondertussen heten we nu al jaren Blaozers en 

Blaozerinnekes.

Waar we nu nog wel eens wat grapjes en moppen 

verwerken door de krant heen, besloeg deze categorie 

in de beginjaren een groot deel van de krant:

Jantje en Pietje liepe deur de straot en kwamen ’n man 

tegen met unne kale kop en unne lange baard. “Kijk” zegt 

Pietje tegen Jantje, “die man z’n hare zin afgezakt!”

“Mijn voorouders goan terug tot 
Karel de Grote, Hoe oud is jouw 
familie?“
“Ik zou ’t je nie kenne zeggen; 
onze oudste familiepapieren 
zijn al verloren gegoan bij de 
zondvloed!”

     Sjang haj ’n gleske te veul op en waggelde nar huus. Toen    

   hij iemand tegenkwam, vroeg ie: “ Par… Pardon meneer,  

 ik ben zat mer kunde mij misschien vertelle hoeveel   

 bulten ik op munne kop heb?”
De passant: “vier als ik wel tel!”
Sjang: “Vier?, wel dan mot ik nog twee lantaarnpaol 

hebben vur ik tuus ben!”

HOE IS DÈ OOIT GEkUmmE?

'DEN BLAOSPIEPER'

De ontwikkeling door de jaren heen:

 » Tot 1992 was de krant altijd in zwart gedrukt op gekleurd papier. 

 » Van 1992 tot 2000 werd alleen de kaft in kleur afgedrukt,  

     het binnenwerk nog niet.

 » Vanaf 2001 werden steeds meer pagina’s binnenin ook  

     in kleur gedrukt, zoals de fotopagina’s.

 » In 2008 was alles voor het eerst in kleur gedrukt,  

     behalve de advertenties.

 » Vanaf 2011 zijn is alles full colour, ook de advertenties.
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info@joppen.nl www.joppen.nl

Joppen motoren wenst alle blaozers en blaozerinnekes unne sgonne carnaval toe!
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Nondekeij wâ hebbe we wir un sgon eujpening van 
ut carnavalsseizoen gehad di  jaor. War Lind-Noord 
veul klaogde uvver hun veul te moeileke 2e editie 
van de durpsquiz, waar ut in Lind zikker  z’n groot 
succes âs ut urste jaor.

Rond haalf zeujve viet ik munne fiets die ik altied 
aachter ut uvverdekt winkelcentrum van Streejp 
stal, ja uvverdekt winkelcentrum ja, supermarkt, 
cadeauwinkel en bloemezaak in één! Streejp liekt 
meschien wal ut eijnd van de wirreld mar ôs 
centrumplan geej ôk gewoon meej den tied meej. 
Up minne gammele verslète iezere ros reej ik richting 
ozze kwislocasie um daor de streejd ân te gao. 
Onderweejge kwam ik veul  durrepsgenote teejge 
meej vroleke gezichte, tasse vol chips en notjes, 
kratjes bier en staopels boeke. De bibliotheek van 
Lind zaauw der nog jeloers up zin. Ja ge kont zie, Lind 
hatter wir zin in!

Net âs ieder team wier ôk beij ôs de kammer eujm 
gebaauwd tot cemmandocentrum.  n toffel 1 zaote 
de prefessionele roddelaars en stalkers klaor meej 
hun laptops en ân toffel 2 zaote de aauw rotten 
tusse de boeke, aauw krante en zilvervisjes. Di alles 
onder toeziend oog van ozze leidende kwis generaal. 

Hoewal èllek team zô zen eijge (winnende) tactiek 
heej um dè grote quizboek eujt te speule, denk ik 
toch dè ut stiekem uvveral chaos is en der mèr wâ 
gedao wordt, meej de heujp up ut bèèste.

Beij ut beantwoorde van al die vraoge en beij ut zie van 
de updrachte viel ut meij toch wal wir up, hoe groot 
ut verenigingslève en ut sammenheurigheidsgevuul 
van Lind is. In hoeveul durrepe kaande naauw un 
geleudsfragment van un stem laote heure, warbeij 
vervolleges bekant ut heul durrep wit wie die mens 
is? En ôk de verschillende route vraoge hebbe 
ongetweejfeld vur veul discussie gezeurgd. Nèm 
naauw de vraog uvver de route van ut Dauwtrappe 
van de Herremenie, wie wit dè naauw?!

Ja, naauw moet ik toegève dè ik daor ôk nôit meej 
meej loop. Mar ja, wèlleke gek geej der dan ôk 
smerreges zô vruug al dur de kaauw lope meej al die 
herrie. En dan verwaachte ze ôk nog dè ge eujt oewe 
wèrme nèst kumt en meej lopt. Meij nie gezie. Ze haan 
bèter de route kanne vraoge van het Kauwtrappe, 
ge wit wal nao de lètste tonpraotaovond onder de 
Streejpertunnel. Die route kan ik me teminste nog 
wal vur den dag haole.

Un sgon neij treditie vin ik dè. Samme meej un 
dillegasie van de Bakband, Raod van Èllef, en nog 
nen hoop aander vollek die nog nie nar huus wille 
mèr nar ut tunneltje. Meej dank ân de ‘sgonne’ 
akoestiek van ut beton wordt daor nog un sgon 
aafterparty gevierd war bekant heul  Lind van meej 
kan geniete. ôit begonne âs un dronke idee up weg 
nar de eijer, en inmiddels eujt gegroeid tot un iets 
bèter georganiseerd en drukker bezoocht dronke 
idee. Sgon ding.

Al meej al heb ik wir ontzettend genote van de 
durpskwis en moet ik ôk de cemissie complimente 
gève vur ut harde wèrrek. Vollegend jaor ben ik 
zikker wir van de parteij.

War un kleijn durrep groot in kan zin, 
Trots up Blaosdonk!

Mien eujt Streejp

COLUMN: Durpskwis

Wist je dat...
...er ruim 2100 liter bier is gedronken in 
De Meent tijdens carnaval.
...er voor de Tonpraotaovonden 224 bat-
terijen worden aangeschaft.
...er tijdens de durpskwis prijsuitreiking 
ruim 800 jassen hingen.
...Prins Robert dun Urste zijn staf 0  
keren is kwijtgeraakt.
...het geel en oranje dak in De Meent  
bijna 280 meter doek bevat.

    ...er door het prinsenpaar 13 fruit- 

   manden zijn rondgebracht tijdens  

   het ziekenbezoek.

 ...er bijna 1000 handjes zijn gegeven   

 tijdens de prinsenreceptie.

...er 47 advocaatjes zijn gedronken tij-

dens de senioren tonpraotaovond

...William Pompen 22 keer in de ton 

heeft gestaan tijdens de 

Tonpraotaovonden

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

schoonheidssalon

Gezichtsbehandeling 

vanaf €16,95

Tandenbleken €65,- 
2e persoon 
GRATIS!

Actie

Uw voedingscoach
Monique van Roy

Kattestraat 6
5595 CL Leende

+31 (0) 6 55 75 50 71
monique_vanroy@hotmail.com
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DWEILE ONDER 
DUN TÔRRE
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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 dun Blaospieper?

Stuur een e-mail naar
advertenties@delindseblaos.nl

In gedachtenis van  de ex-prinsen, ex-prinsessen en 
oud RV11-leden die ons in het voorbije carnavalsseizoen 
 zijn ontvallen. Opdat zij en hun verdiensten voor de 
   carnaval in Blaosdonk niet vergeten worden.

                * Prins van Blaosdonk in het seizoen 1975-1976

                  * In 1975 onderscheiden in de Orde van het Gemene Leve

                    * In 1983 onderscheiden in de Orde van Verdienste

                     * Lid van de raad van 11 van 1969 tot 1978

Jan de Waal

- In memorIam - 1. Van Une Lillukke, laeie mens en un vaol, 
vuul weejfke.
2. Pauwe bruur, Peer, waar zômêr 
unnenaorige, neujtelikke, hèrrek van unne 
vent en hij liejp nog up unnen tik ôk.
3. Hun moeder plaacht ut dik te zaejge: 
“ Zo’ne schaauwen heer âs ôzze Peer, die 
ziede ronndumkante nie”.

4. Umdettie ut wèrreke niet eujtgevonden 
hâ, mâkte-n-ie smèrreges wênnig apprentie 
um eujt zunnen todhoop te kumme.
5. ”Aveseert es wâ, gaalperd dè ge d’r bèènt”, 
kwaekte Nella deur de upkammerdeur, “ut 
blie nie schôn stao dè ge èlken dag krèk 
doet of ut gisterenaovend tèèraovend van 
de schut is gewèèst”. 
6. Ja, dè upstao waar veur Pere un hil 
begenkenis, veurdettie zun boks ân z’n kont 
hâ, zunnen hemdslip in z’n boks gedaeuwt 
en zun gallege vaastgekneupt hâ, waar der 
zôveul tied henne gegao, dè unne gewone 
mens z’n eijge wal drie kirrege hâ kanne 
umtrekke.
7. “Ut moet nauw lukke dè de kaoikes 
nie kauw in ’t vet ligge âs ik in den herd 
ben”’,greeinsde Peer toen ie onderhand 
aachter de plattebeujs zaot um z’n zôk ân te 
trekke, “èllek hondsgezeijk zedde teejge mij 
dè ik ut nie mag laote litse en zèllef begâjdet 
ôk den hillen tied”.

8. “Ik hâ nie verwaacht, dè ge me zôwd  
 besteujte,” zeej Nella, kâ âs unne riek en ze   
 frotte heure schôtelslet van kajjigheid in   
  de tèès van durre schollek, “mèr van wâ ge  
  nouw zegt, daor lusse de heund gin brood  
  van”.
9. Dikstentied ginget der èlleke mèrrege zo 
ân toe, mèr of ut ân ut weer lag, of ân de wind 
die eujt den verkeerden heuwk waejde, Peer 
zaot nie te pitse: hij aot z’n kauw kaojkes up, 
lèpelde un burd mulleke pap meej streuwp 
en suuker zonder te brasse nar binne, 
draeide nog un pâr sneeje mik meej zult 
in unnen aauwe krant en stiefelde up z’n 
teulschoewn nar beujte.

1. Van een lelijke, luie man en een vaal, vuil 
vrouwtje.
2. Pauls broer, Peer, was zomaar een rare, 
kribbige, stugge vent en hij liep nog mank 
ook.
3. Hun moeder placht het dikwijls te zeggen: 
Zo’n meneer die schunnige grappen maakt 
als onze Peer, die vind je in de wijde omtrek 
niet”.
4. Omdat hij het werken niet had 
uitgevonden, maakte hij ’s morgens weinig 
aanstalten om uit z’n bed te komen.
5. “Schiet eens wat op, snotneus die je bent”, 
schreeuwde Nella door de deur van de 
opkamer,” ik blijf het niet tolereren dat je 
elke dag net doet of het gisteren feestavond 
van het gilde is geweest”.
6. Ja, dat opstaan was voor Peer een heel 
gedoe, voordat hij z’n broek aan had, de 
slippen van z’, hemd in zijn broek had 
geduwd en z’n bretels had vastgeknoopt, 
was er zoveel tijd voorbij gegaan, dat een 
normale man zich wel drie keer had kunnen 
omkleden.
7. “Het moet nogal raar lopen als de 
kaantjes niet koud in het vet liggen als ik 
binnen ben”, mopperde Peer Peer toen hij 
ten langen leste achter de plattebuiskachel 
zat om zijn sokken aan te trekken,” steeds 
maar weer zeg je tegen mij dat ik niets mag 
verwaarlozen en zelf maak je het ook de 
hele tijd bont”.
8. “Ik had niet verwacht, dat je mij zou 
prijzen”, zei Nella, heel erg kwaad en ze 
frommelde haar vaatdoek in de zak van 
haar schort,” maar van wat je nu zegt, daar 
lusten de honden geen brood van”.

9. Meestal ging het er elke morgen zo aan 
toe, maar of het aan het weer lag, of aan de 
wind die uit de verkeerde hoek waaide, Peer 
at niet met lange tanden: hij at z’n koude 
kaantjes op, lepelde een bord karnemelkse 
pap met stroop en suiker zonder te knoeien 
naar binnen, wikkelde nog een paar sneden 
(wit)brood met zult in een oude krant en 
stiefelde (stapte) op zijn lompe (werk) 
schoenen naar buiten.

UN GREEJP EUJT JAN’S LINDS DIKTEEJ

Nog géén Tonpraotkaartjes?! 

Check snel de beschikbaarheid via 
kaartverkoop@delindseblaos.nl, 

06-22173203 
of resterende verkoopdata; 

dinsdag 8 januari van 20.00-22.00 / 
zaterdag 12 januari 13.00-14.30

www.slagerijvanalphen.nl
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an    beginnen...   

Vers vlis 
WA VETTER 
of WA MAGER, 
tis altied lekker 

bij dizze
carnavals -

slager !!
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CABERETAOVEND

Het was op een herfstachtige dag in het 
najaar van 1997 dat er een stuk of 15 jongens 
en meisjes uit Leende en Leenderstrijp 
bij de familie Schoone in Leenderstrijp 
aan de keukentafel zaten en besloten een 
carnavalsvereniging te beginnen. Een naam 
werd verzonnen, een kleur voor de t-shirtjes 
werd bepaald en CV De Lolmakers was een 
feit. Met wat hulp van onze ouders konden 
we in 1998 voor het eerst mee doen met de 
optocht van Leende. 

Na een paar jaar op zondag door Blaosdonk 
te zijn getrokken, was 2002 een bijzonder 
jaar. Bijzonder omdat we vanaf dat jaar ook 
mee mochten doen in Maarheeze, maar 
vooral bijzonder omdat we voor het eerst, 
1ste werden in Leende en de publieksprijs 
wonnen. Dit smaakte naar meer, waarop we 
besloten hebben om vanaf 2003 ook mee te 
doen in Budel.

Inmiddels hebben we al 20 keer meegereden 
in de optocht van Leende en met uitzondering 
van het eerste jaar zijn we altijd in de top 3 
geëindigd. Van die 19 top 3 noteringen staat 
9 keer de eerste prijs is onze prijzenkast. We 
hebben na ons vele groepen zien ontstaan, 
helaas zijn er ook al vele gestopt, maar wij 
als ouwe rotten in het vak blijven gewoon 
doorgaan. Het carnavalsbloed kruipt toch 
waar het niet gaan kan. 

Trots waren we natuurlijk toen we in 2016 
zowel in Maarheeze, Leende als Budel de 1ste 
prijs behaalden. Dat wij de eerste groep uit 
Leende waren die 1ste werd in Budel is toch 
wel een prestatie. In Budel wonnen we ook, als 

eerste groep buiten Cranendonck, het Gouwe 
Getje. Nog trotser waren we dat dat in 2018, 
nadat we een jaar hebben moeten schitteren 
door afwezigheid, weer is gelukt. Dat we nu 
de eerste groep zijn die twee Gouwe Getjes in 
de wei heeft staan, was een mooie kers op de 
taart. 

Ondanks dat we in 2017 helaas niet mee 
konden doen met de optocht zijn we dankbaar 
dat we met de prijsuitreiking in De Meent 
welkom waren en voor alle steun die we 
daar ontvingen. De erehaag die er toen 
ontstond staat in ons geheugen gegrift. Ook 
zijn we dankbaar voor alle bouwlocaties 
waar we hebben mogen bouwen en voor alle 
sponsoren. Want zonder hen waren we nooit 
zover gekomen. 

Inmiddels hebben er heel wat wisselingen 
plaatsgevonden binnen de vereniging en 
bestaat de groep uit zo’n 35 man. Natuurlijk 
hebben we nog leden van het eerste uur, maar 
er zijn er ook een aantal die nog niet eens 
22 jaar zijn. Toch vieren we dit seizoen ons 
22-jarig bestaan en pakken hiervoor groots 
uit! In een mooie tent op evenemententerrein 
De Breedvennen houden we 3 weken voor 
carnaval ons jubileumfeest “3 weekjes vurraf”. 
Op 9 februari 2019 om 19.11 uur begint de 
receptie en aansluitend barst ons feest los met 
optredens van Jeroen van Zelst, Veul Gère en 
de Lampegastuh! Jullie komen toch ook?! 

Of we dit jaar ook weer met de optochten 
meedoen en een wagen bouwen? Misschien 
nog eentje dan!

AL 22 JAOR mAOkE WE LOL

Different Doors wenst iedereen een 
fantastische carnaval toe!

Different Doors B.V. | ’t Inne 28 | 6021 DA, Budel | T: +31 (0)495 470 000 | E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl

GARAGEDEUREN VOORDEUREN BEDRIJFSDEUREN
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ALTIED KEI GEZELLIG!
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MEEJ CARNAVAL
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Inschrijven voor de grote 
optocht of de jeugdoptocht doe je via de 

website www.delindseblaos.nl

We bedanken alle 
sponsoren die de 

carnaval mede 
mogelijk maken!!!

Wagens:
1  CV De Lolmakers  We zetten alles op alles

2  CV Op z’n Kantje  Carnaval wanne hijsa

3  CV De Rauwdauwers Wij houden ons hoofd boven  

   water

4  CV Complete Chaos Schokkend nieuws

5  CG De Smeerkezen Zwaajt ozze prins meej zunne 

   staf, gan we er as de kippe up 

   aaf

6  CV Meej z’n Alle  Overwegen

7  CV Nie te Houwe  We steken er met kop en 

   schouders boven uit

 

Grote Groepen:
1  Buurtschap Obelisk Heel Lind bakt

2  Buurtschap Oostrik Lind aan de lijn

3  Buurtschap Strijp Carnavalst(h)riller

4  CV Goed Gek  Pony knippen

5  CV Witte Wel  Un terrasje pikken

 
Kleine Groepen:
1  Anoniem  Nooit de eerste prijs, wel de 

   meeste bekers

2  Kruis en zo  Wie wil ôs pakke meej carnaval

3  Familie prinsenpaar Deez koninklijke schoonheden

   zèn er geknipt vur

4  De Lindse Ladies  Met deze 4 dames aan zet, is

   brandweer Lind gered

 

Individuelen:
1  Beeldig Stel  Beeldig stel

2  Je van Hetjes  We zen ut gelijk

3  Bedje en Badje  We slan di jaor ne keer uvver

4  De Tokkies  Ok meej carnaval zin we er as  

   (de) kippen bij!

5  De Hulpbisschop  Ik moet op de kleintjes letten

6  CV Nie Normaal  Probleme meej de bouwschuur

Publieksprijs: CV De Lolmakers

Beste speler: Beeldig Stel

GROTE OPTOCHT

JEUGDOPTOCHT

1e prijs  groep 3-4 Esmee van Ooyen
2e prijs  groep 3-4 Jans Harink
3e prijs  groep 3-4 Fem de Vocht
   
1e prijs  groep 5-6 Giel Harink
2e prijs  groep 5-6 Jens Geerings
3e prijs  groep 5-6 Morris van Balen
   
1e prijs  groep 7-8 Ward van Hulten
2e prijs  groep 7-8 Wout Harink
3e prijs  groep 7-8 Olivia van Balen

ST
EP

PE
NR

AC
E

Kratje Persen:
 Leeftijdsgroep     18-     2e Vrijdag van de Maand
    Leeftijdsgroep     18+     CG De Smeerkezen
        Dun Kastelein:
         Leeftijdsgroep     18-     Fam. van Dijk
           Leeftijdsgroep     18+     Geen Idee
                Dun Elastiek:
                  Leeftijdsgroep     18-     CV De Fistbisten
                    Leeftijdsgroep     18+     HRBN

                         Leukste groepen:
                           1e prijs Pinglinds a.k.a De Blaossisters
                            2e prijs De O’Lindlische Spelen
                             3e prijs Voetbal is voor Meisjes
                                                                        
                                                                 Dweil van Blaosdonk: Ileen Verbeek

EUJtSlAAGEN
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Individuelen:
1    Duo Verduijn   Out of the Box
2   De Blaospiepkes  3 dagen carnaval voor ons een piece of cake
3   De Blaozers   Blaost um mar op!
4   Sanne Bruijstens  Dans mun fietsje
5   Luuk Grizell   De Hulk
 
Groepen:
1    CV EHBC   Eerste hulp bij Carnaval: 
    Wij zijn gevallen voor het prinsenpaar
2   CV de Snoepdozen  Ben jij ook zo’n snoepdoos?
3   CV Goed Zat   Met ons aan de bal wordt het een TOP Carnaval
4   De Gekke Bekkies  We houden heel Lind bij elkaar!
5   CV de Carnavaltoppers We varen carnaval binnen
6   De Feestfoppers  Waar is ons Feestbeest
7   De Losbollen   Met Carnaval houden wij ons hoofd erbij
8   CV Ducktape   Wij gaan uit ons dakkapel
9   Feesten als de Beesten Feesten als de beesten
10 De Kruuskes   We stelen de carnavalsshow
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Kaartverkoop Tonpraoten

Receptie

1e Tonpraotaovond

2e Tonpraotaovond

3e Tonpraotaovond

4e Tonpraotaovond

5e Tonpraotaovond

6e Tonpraotaovond

Opening carnaval

Optocht
Jeugdcarnaval en
jeugdoptocht
Dweile onder dun Tôrre

Medewerkersfeest
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delindseblaos

@de_Lindse_Blaos

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

- Op 9 februari 2019 organiseert CV De Lolmakers hun 22-jarig 

jubileum op het evenemententerrein aan de Breedvennen.

- Op 16 februari 2019 organiseert de Philharmonie Leende: 

‘Herremenie, SgonFisjeNie’ in De Meent. Muziek met een knipoog.

Bedankt

Lid worden

Website

Historie

Aankondigingen

de_lindse_blaos

C.V. De Lindse Blaos 
 Media Archief

Kaartverkoop Tonpraoten

 MULTI
MEEJDIA

28
SEP Cabaretavond

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

Zuukte nog goei fistgerei? 
Wij maoke oe kiendjes blij!!

06-12571300
www.josette-kb.nl
info@josette-kb.nl

House of Children

 Ervaringdeskundige
 Luisterend oor 
 Positiviteit
 Eerlijkheid
 Nog veel meer...

 Handelen naar behoefte

Kind- en gezinscoaching

www.houseofchildren.nl
info@houseofchildren.nl 06-12642157     bedrijven     vereniging     particulieren    relatiegeschenken     textiel      



EDITIE 55,  2019 EDITIE 55,  2019 5756

Na dagen van hossen en deinen, dansen en 
feesten, is het tijd voor de Grande Finale van de 
Blaosdonkse carnaval 2019. Nog één dag pret 
maken en genieten alvorens we steek en kiel 
weer voor een jaar moeten opbergen.

Traditiegetrouw zal het vaak gekopieerde maar 
nimmer geëvenaarde pan-Lindse spektakel 
Dweile onder dun Tôrre weer plaatsvinden.
Aangezien kratjes zich niet op lege maag laten 
stapelen (…of heeft Cv. De Lindse Blaos wellicht 
een verrassing in petto?), zal de dolle dinsdag 
starten met het katerontbijt in Blaospaleis 
de Meent. Immers, zoals reeds in antieke 
geschriften stond vermeld: “mik, spek en ei, 
daarvan wordt mijn buikske blij”. Of was dit 
wellicht een uitspraak van Flansje – dat zou ook 
kunnen.

Het ontbijt zal aanvangen om 11.00 uur, waarbij 
het eveneens mogelijk is om je in te schrijven 
voor de Tocht der Tochten.

Om klokslag 13.00 uur zal het Dweile onder dun 
Tôrre beginnen. Onder toeziend oog van het 
Prinsenpaar en zijn gevolg voert de ronde langs 
de mooie cafés die Lind rijk is. Ter plekke vinden 
de deelnemers een mix van ‘gouwe ouwe’ en 
nieuwe verrassingen. Uiteraard is er overal 

de mogelijkheid om een heerlijke dorstlesser 
te nuttigen. De jury zal een oogje in het zeil 
houden. Naast een beoordeling van het succes 
in de proeve van kracht en precisie, zal de jury 
tevens oog hebben voor de schônste pekskes en 
vernuftige spitsvondigheden.

Als vanouds wordt het geheel muzikaal omlijst 
door koper, veel koper. De organisatie heeft 
wederom een keur aan regionale ensembles van 
internationale allure weten te strikken. Met een 
beetje geluk ben je aanschouwer van een ware 
blaaskapelbattle, waarbij de kapellen zullen 
strijden om het hardste applaus. Wij verzekeren 
je: het is net een engeltje  die in je oor piest.

Rond 17.00 uur is de tocht ten einde en is het tijd 
voor de prijsuitreiking in de Meent. De groep 
met succesvolste Blaozers en Blaozerinnekes 
zal naast het oogsten van de eer en glorie er 
vandoor gaan met een schitterende schaal bruin 
fruit.  Verder zal de Dweil van Lind weer worden 
uitgedeeld aan degene die het Dweile onder dun 
Tôrre een warm hart toedraagt.

Aansluitend aan de prijsuitreiking zal het feest 
verder gaan tot in de late uurtjes.

Dinsdag 5 maart
Ben erbij!

Ook dit jaar!
om 11 uur ‘s ochtends

OOK VANAF 11 uur 

inschrijving DOT

DWEILE ONDER
DUN TÔRRE

KATERONTBIJT

Kumt er 
gezellig inne 
vatte in de Scheuter          
We hebbe wir goei meziek, meej Bram en Piet!
en ôk goei èète vur mar 15 eurokes

Proost!Proost!Proost!Proost!Proost!

adver scheuter biertje.pdf   1   07-12-18   20:52
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EUJT DE 
AAUW DOOS
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www.shootyou.nl     carlie@shootyou.nl     Leenderstrijp    0651776484

FOTOGRAFIE    ONTWERP    GEBOORTEKAART    KRAAMCADEAU

Shootyou.nl
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Welke uil is stiekem geen uil?

VUR DE 
JòòNG

 Strijperstraat 1 • Leende • 040-2062674  • pietvanmierlo.nl
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Archief   Nelly van Asten

Heilige Mis   Kim van den Broek

Opbouw Tonpraoten  Ad Kees

Prinsenbal   Eric van Ooijen

Begeleiding Dansgarde Eefje van Lieshout

Horeca   Marijn van Dijk

Receptie   Zenna Zentjens

Cabaretavond  Dennis Jansen

Jeugd    Robyn Reiling

Opening Carnaval  Jan Willem Reiling

Techniek   Niels van Lieshout

Dweile onder dun Tôrre Dennis Jansen

Kaartverkoop   Johan Bax

Optocht   Marc van de Kerkhof

Financiën   Wouter Kerkhofs

Krant    Jürgen Bovée

Tonpraoten   Marlies Jansen

Foto en Film   Hein Gerris

Website en Social Media Erwin Geurts

Folders   Niels van Lieshout

Lindse Durpskwis  Marijn van Dijk

Jürgen Bovée  Dinan van Gastel

Mart van der Kruis Melvin Claessen

Linda Heijmans Peer van Lieshout

Laurine Simkens Birthe Cremers

Mailadressen
Algemeen secretariaat@delindseblaos.nl

Teksten teksten@delindseblaos.nl

Advertenties advertenties@delindseblaos.nl

Gelukkig neijjaor! 2019

De redactie van deze Blaospieper wenst iedereen 
een flitsend en gezond 2019!

kemissies
Colofon

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

Luuk Schepens  06 - 20 87 91 03

info@schepenskraanverhuur.nl
www.schepenskraanverhuur.nl

Kraanverhuur 
voor bedrijven 
én particulieren 
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