
PRins hans dun TWiddE

Mâkt plezier en geniet van ut lèève, 
want carnaval in lind dè Moete belèève!
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De Steek,
Prins carnaval en de leden van de Raad van Elf 
van de Lindse Blaos hebben meestal een “Steek” 
op. Waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan? 

Het ziet er uit als een versierde tweekantige 
punthoed met twee punten. Een steek hoort 
oorspronkelijk bij een officieel tenue. Vanuit 
de historie gezien droegen de mensen die een 
hogere officiële functie hadden in het leger, 
bij de regering of bij het koninklijk gezelschap 
hoorden, een steek op het hoofd.

Vroeger droeg een minister ook een steek 
en ze zijn op Prinsjesdag nog te zien naast de 
gouden koets op de hoofden van de lakeien. De 
carnavalssteek bij de leden van de Raad van 
Elf dient dan ook om aan te geven wie tot het 
gezelschap van de prins behoort. De grote veren 
op de steek van de prins geven aan dat het niet 

te serieus genomen dient te worden omdat 
carnaval toch een groot verkleedfeest is en 
daarom is het aangepast om extra te versieren.

In Leenderhof lopen de verpleegkundigen ook 
wel eens met een steek, maar die kun je na 
gebruik beter maar niet op je hoofd zetten. Je 
hoort ook wel eens de term: “een steek laten 
vallen”, maar dan bedoelen we weer niet een 
onhandige verpleegster die de po uit haar 
handen laat vallen, maar een breister die een 
lusje van haar breinaald heeft laten afglijden. 

Dan kennen we nog een steek onder water. 
Dat is overigens geen carnavalsraadslid die 
met zijn steek op in het zwembad gedoken 
is maar dat bedoelen we symbolisch als 
iemand in bedekte termen een ander een 
toespeling of terechtwijzing maakt. Tijdens de 
tonpraotavonden worden er in Lind nogal wat 
steken onder water uitgedeeld.

Kunt u het nog volgen? Heeft u van dit verhaaltje 
iets opgestoken of snapt u er nu al geen steek 
meer van? Hoe dan ook, een fijne carnaval 
allemaal!

Paul Verhoeven, 
Burgemeester

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Inmiddels is het bekend geworden dat dit mijn 
laatste voorwoord is. Voordat u het, hoop ik, 
gaat lezen wil ik iedereen bedanken voor mijn 
fantastische tijd en het feit dat ik deel uit heb 
mogen maken van Leende en Leenderstrijp.

Ongelofelijk, al weer bijna een carnavalsjaar 
voorbij. Dat wat goed is, carnaval, gaat snel, 
maar de weg ernaartoe lijkt nog veel sneller te 
gaan. 

Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, 
spot en uitbundigheid, dus een feest dat je niet 
wilt missen. Om een oude koe nieuw leven in 
te blazen; het feest van zotheid werd de laatste 
jaren op voortreffelijke en uitbundige wijze 
gevierd in ons dorp. Ik zeg dan meteen, laten 
we dat het aankomende carnaval ook weer zo 
doen. Maak er een fantastisch feest van, vier 
carnaval 2020 GROOTS.

Natuurlijk moet ik weer iets vinden en dat doe 
ik dan ook. Zorg ervoor dat oude koeien, oude 
meningsverschillen, intolerantie, teveel aan 
drank en drugs geen spelbreker zijn.

Toch gedronken, laat je rijden. Niet gedronken, 
wel rijden maar een tikkeltje moe? Geen social 
media draagt bij aan een veilige thuiskomst. 
Dus gebruik geen social media (telefoon) als je 
rijdt. 

Rij MONO, ongestoord onderweg is veilig 
onderweg.

Met carnaval van huis, geen vreemden in huis. 
Bied het inbrekersgilde minder kans; probeer 
de woning er uit te laten zien of u thuis bent. De 
verlichting aan maakt een heel verschil en sluit 
de woning ook goed af. 

Ziet u iets dat u niet vertrouwt? Meldt het bij 
de politie via 0900-8844 of bij spoed, ook als u 
denkt dat er ingebroken wordt of gaat worden, 
112.

Ik wens iedereen, onder de bezielende leiding 
van De Lindse Blaos, een gigantisch mooi, fijn, 
ontspannen en veilig carnaval met veel leut en 
weinig misère. Niets duurt eeuwig, carnaval 
maar een paar dagen dus laat genieten de leus 
zijn. Groeten. 

Jos de Visser,
Wijkagent

VEURWOORDEN

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Meej dizze prachtige Blaospieper laote we ziej 
dè carnaval in Blaosdonk wir in alle kraacht 
is losgebarste. In december haan we al ne 
sgonne upwèrmer meej ôs jeugdprinsebal.
Daor prizzenteerde ozze neije jeugdraod zen 
eijge meej zô veul enthousiasme, dè ik daorvan 
uvverteujgd ben, dè hun der samme meej de 
aauwleuj en de vrijwilligers van buurtschap 
Obelisk un geweldig carnavalsseizoen van zalle 
maoke.

Ut is un sezoen wâ in veul upzichte eujtzonderlek 
zal zin. Up de urste plats umdè ut ur nou toch 
echt up geej leejke, dè di ut lèèste sezoen in 
ôs aauw Blaospaleis zal zin. Persoonlek vin 
ik ut heul seund dè ut huidige bestuur den 
uvverstap nèr de neije Meent nie zal maoke. Ik 
wil ze names ozze vereniging bedanke vur hun 
jarrelange inzet um un neij gemeenschapshuus 

te realisere war alle Lindse vereniginge en de 
heule Lindse gemeenschap de kummende 
decennia meej vur eujt kanne.

Ôk wordt di sezoen beijzonder umdè ut seund is 
dè we helaas nie langer muzikaal ondersteund 
zalle worre dur BORL. Zeij hebbe ângegève 
dè ze verder gân meej un neij rippertwaar dè 
minder paast beij de carnaval. Ik wil ze hartelek 
bedanke vur ut plezier en al die jarre muzikale 
umlijsting tijdes diverze carnavalsevemente. 

Dè betekent dus wal dè we nie langer un echt 
dweilorkest mir hebbe in Blaosdonk. Heul 
seund want dweilorkeste zin sins jaor en dag 
onlosmaokelek verbonde meej de carnaval, zô 
âs we ôk ieder jaor wir gewaor worre tijdes 
dweile onder dun tôrre.

Mèr hoewal carnaval un fist is van tradities, 
zin we hier nie baang vur vernieuwinge en 
veraanderinge. Dè is volleges meij één van 
de geheime war dur carnaval in Blaosdonk al 
achtenvuuftig jaor één groot fist is. Samme meej 
de hullep van alle Blaozers en Blaozerinnekes 
gan we daor ôk in ut niggenenvuufigste sezoen 
gewoon meej dur.

Alaaf! 
Jan-Willem Reiling,
Vorst

Hallo Blaozers en Blaozerinnekes,

Wie iets wil weten over carnaval in Leende, 
komt automatisch bij de Carnavalsvereniging 
De Lindse Blaos uit. Deze goed functionerende 
vereniging kent heel wat vrijwillig(st)ers, die 
elk jaar opnieuw een geweldig carnavalsseizoen 
organiseren. Het gaat bij hen om verbondenheid, 
verbroedering en gezelligheid. Met elkaar 
willen ze immers carnaval vieren, ieder op zijn 
of haar manier.

Een van de nieuwste activiteiten van De Lindse 
Blaos is de Lindse durpskwis, een ongekend 
succes dat meer dan 1000 dorpsgenoten in 
beweging zet. Een echt dorpsgebeuren dat 
mensen dichter bij elkaar brengt. Tientallen 
verenigingen of families of buurtschappen 
doen hieraan mee en binnen de groep heeft 
ieder zo zijn eigen taak. Geweldig als je die 
samenwerking mag ervaren! De dorpsquiz 
verbindt mensen, haalt het beste in hen naar 
boven en dat doet goed.

Carnaval is een feest van gezelligheid en 
verbondenheid, van plezier maken met 
elkaar, ieder op zijn of haar manier. Die 
verbondenheid komt duidelijk tot uitdrukking 
in de tonpraotaovonden, maar ook tijdens de 
optocht op zondag, de carnavalswagens en het 
straattoneel dat door zovelen wordt uitgevoerd. 
Wat een saamhorigheid en eensgezindheid! En 
niet te vergeten de vele toeschouwers aan de 
kant van de weg. Zij moedigen de spelers aan en 
willen de nieuwe prins toejuichen. 

Met elkaar vier je immers carnaval. Vanuit 
deze gedachte van verbondenheid nodigen we 
alle carnavalsvierders uit in de carnavalsmis 
op zaterdag 22 februari 2020 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, 26 februari, in de viering om 19.00 
uur om een askruisje te ontvangen en stil te 
staan bij de rijkdom van het leven. Naast plezier 
en vertier, is er ook ernst en degelijkheid. 

Tot slot wens ik de nieuwe prins, de Raad van Elf, 
het jeugdprinsenpaar 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

Veel plezier met carnaval.  
Daarna voor energiezuinige en  
       veilige elektra in huis,  
sportkantine of bedrijf naar   
                de vakmensen van 
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Èfkes veurstelle:
Prins HANS DUN TWIDDE

Voor diegenen die me nog niet kennen, of nog niet 
alles van me weten, zal ik me even voorstellen.

Ik ben Hans Hulsen en ben 45 jaar oud. Ik ben 
geboren in Beesel maar woon al ruim 40 jaar 
in Leenderstrijp. In het dagelijks leven ben ik 
zelfstandig ondernemer en zit ik graag op mijn 
mobiele graafmachine voor het maken van een 
bouwputje, het slopen van een woning of het 
spitten van een tuintje.

In mijn vrije tijd ben ik graag actief in het 
verenigingsleven. Zo ben ik lid van het Gilde St. Jan 
Baptista, waar ik op dit moment penningmeester 
ben en waarvan ik 6 jaar koning heb mogen zijn. 
Ook ben ik actief bij de stichting voor het behoud 
van de Strijper Kermis, waarmee we ervoor zorgen 
dat er in Strijp ieder jaar weer een prachtige en 
vooral gezellige kermis te vieren is.

Met de vriendengroep De Wipneuzen heb ik ook 
vaak meegedaan met de optocht en de Tour dun 
Blaos. Wij moesten het toen altijd meer hebben van 
het motto dan van de uitvoering, maar gezellig was 
het wel!

In de winter ga ik ieder jaar met een gezellige groep 
op skivakantie in Oostenrijk. We maken dan veel 
meters op de piste, en zijn daarna ook vele uren bij 
de après-ski te vinden. ’s Zomers ga ik graag naar 
enkele festivals zoals Rock Werchter en De Zwarte 
Cross.

Een geweldige tijd heb ik gehad in de 12 jaar dat ik 
lid was van de Raad van Elf. Hier heb ik veel mensen 

leren kennen en mooie dingen meegemaakt. Eén 
ervan is dat ik in mijn functie als vice-vorst, 5 keer 
het prinsenpaar van Blaosdonk mee heb mogen 
gaan vragen. Dit heb ik altijd een grote eer gevonden 
en het heeft onvergetelijke momenten opgeleverd.

Maar toen… Toen kreeg ik een berichtje van Jan-
Willem of hij een keer langs mocht komen om het 
over de opslag van carnavalsspullen te hebben. 
Natuurlijk kan dat, en dus zaten we op een avond 
gezellig aan een bak koffie. Toen even later ook 
Marijn binnenkwam (zij kwam wat teksten voor de 
durpskwis halen, die Jan-Willem “toevallig” bij zich 
had), had ik nog niets in de gaten. Maar toen we de 
koffie op hadden en boven tafel kwam dat ze in mij 
de nieuwe prins carnaval zagen schrok ik toch wel 
even. Ik zei: “dit zal wel een grapje zijn”. Maar ze 
meenden het toch echt serieus. 

Enkele pilsjes later en nadat we over van alles en 
nog wat geouwehoerd hadden, was ik weer wat 
bekomen van de schrik. We hebben toen de borrels 
ingeschonken en geproost op een mooie carnaval. 
Want ik vind het een hele grote eer om prins van 
Blaosdonk te mogen zijn.

Daarom ga ik er samen met Jeugdprins Sam, 
Jeugdprinses Dieuwertje en Jeugdadjudant Jaimy 
een geweldige carnaval van maken onder het motto:

Mâkt plezier en geniet van ut lèève, want carnaval 
in Lind dè moete belèève!

Alaaf!
Prins Hans dun Twidde
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Op zondag 12 januari 2020 zal

onze Dorstlustige Hoogheid

Prins Hans dun Twidde

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

76 editie 56,  2020

ZiJnE hOOGhEid
ik, prins Hans dun twidde, maok er meej de grasie van ut bestuur 

en heul de raod van èllef, samme meej alle blaozers en blaozerinnekes 
ok di jaor wir unne geweldige carnaval van.

> Heerser uvver de sgonste plats tijdes de vier  
    sgonste daog van ut jaor;
   > Trotse Baron van de veurstad van Blaosdonk;
      > Ridder van de botswaoges tot de mallemeule en al 
           ut aander sgon da ge up Streejp Kèrmis kaant vinde
           > Markies van de grotste waogebaauwplats van hil 
               Blaosdonk;
               > Graof van al ut gegraof meej un graofmesjien, en van
                  al ut zaauwt strooie umdè ge van de lèèste zônne 
                   dòòrst kried;
                 > Jonkheer van de graas van de Lindse prinsewaoge 
                    en jeugdprinsewaoge;
                   > Upperklaorzetter van al ut getuug vur alle Lindse 
                      tonpraoters en aander tonpraotartieste;
                     > Carnavalskeizer van ut Gilde St.-Jan Baptista
                     > Mar beuvenal beschèrmheer van alle Blaozers en 
                        Blaozerinnekes van klèèn tot groot.

C V M A NC V M A N
H A A U W T  H E U L  L I N D  W È R R U M

T O  S E R V E  A N D  P R O T E C T  A G A I N S T  C O L D  

S U P E R  S N E L L E  S E R V I C E  G E G A R A N D E E R D
C V M A N ,  D A A R  K R I J G T  U  H E T  W A R M  V A N .  

L E E N D E  •  T  0 4 0 - 2 0 6 4 1 1 1  •  V E R H O E V E N S E R V I C E . N L  

C V - K E T E L S  W A R M T E P O M P E N  R E G E L I N G E N
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Boven Zijde 4 | 5626 EB Eindhoven | 040 780 65 52 | info@coenenconcept.nl | www.coenenconcept.nl

Wij bouwen gin carnavals-
wagens maar wel verrekte 

sgon interieurs! Alaaf!
Tijdens carnaval zijn wij gesloten, daarna staan we graag weer voor jullie klaar

18354 Coenen Concept ADV Carnavalskrant 275x185 OPM DEF.indd   1 06-11-18   14:38
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2019 - Jan Janssen
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

2019 - CV De Lolmakers
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

CV DE LOLMAKERS

Uitgereikt door Prins Wim dun Vuufde, Prinses Lisanne

 en het bestuur van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos, 

   omdat deze dorpsgenoot:

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

        > Meer dan 50 jaar lid is van de Fanfare Philharmonie Leende 

            en helpt als begeleider van de jeugdslagwerkgroep;

           > Al meer dan 40 jaar lid is van Gilde St. Jacob & St. Anna en 

               2 keer is gekroond tot koning van het Gilde;

              > Al jarenlang lid is van voetbalvereniging DOSL, daar 

                 terreindiensten draait en heeft meegewerkt aan de tribune;

                  > Voor verschillende verenigingen nestkastjes, voerhokjes en 

                      bloembakken maakt;

                    > Als deelnemer meer dan 55 keer heeft meegelopen in de 

                        optocht van Blaosdonk;

                      > Muziek maakt bij het Strijps Kapelleke en daar ook 

                         hand en spandiensten verricht;

                                    Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoten:

                             > Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;

                          > Een voorbeeld en inspiratie zijn voor vele jonge Lindse 

                           wagenbouwers;

                      > Met raad en daad klaar staan voor alle deelnemers uit 

                       onze optocht;

                  > 1 vierde prijs, 4 derde prijzen, 6 tweede prijzen, 9 eerste 

                    prijzen en 4 publieksprijzen hebben gehaald in onze 

                   Blaosdonkse optocht;

               > Ook in buitendorpse optochten de Lindse wagenbouwers 

                  op de kaart hebben gezet;

             > In 2019 hun 22-jarige jubileum als wagenbouwers mogen 

                vieren.

JAN JANSSEN

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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Kom naar het Brouwershuis voor: 
- Koffie met gebak 
- Een goed verzorgde lunch 
- Of gewoon voor de gezelligheid 
 
Adres: Oostrikkerdijk 1  
            5595XC  Leende 
T: 040-2954520 
E: brouwershuis@stichtingdeschakel.nl 
W: www.hetbrouwershuis.org 

Tegel & Sanitair 
advies aan huis
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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: Teamnr:  Teamnaam:  Punten
1 18 Per consumptie wijzer 756
2 2 De Plekzakken  752
3 15 MAFKETELCHICKS 750
4 21 De Bakkersbende  730
5 3 KNAL   707
6 36 We hauwe nie van vaoren 694
7 27 Razende rackets 2.0 689
7 45 Expected Toulouse  669
8 11 Wrakk   668
9 37 Familie Vermeer  666
9 62 RV11 (buiten mededinging) 661
10 41 Molenberg  661
11 53 c.g. De Smeerkezen  660
12 58 Indrinkhok  626
13 44 Kwispelturig  622
13 13 De fistbisten  622
13 20 Blaosangels  622
14 23 Roothans ons cafe  619
14 10 Slagerij van Alphen  619
15 49 Snollebollekes  617
16 19 Quizutwel  614
17 1 De to(o)n is gezet!  611
18 14 buurtschap zevenhuizen 604
19 5 Blaost ‘m up  602
20 25 bLindgangers  599
21 22 De KUULkant  593
22 42 Per seconde grijzer  586
23 55 De Mix   584
24 31 Goed Gek   579
24 57 Help Graag  579
25 4 Auw schut  570

26 43 De Jong Schut  560
27 40 Café Vrienden  556
28 34 Dikke vrienden!  555
28 52 Buurtvereniging De Houttuin 555
29 32 De Betweters  553
30 28 Laotbrassers  548
31 60 PC de Durpszettertjes 543
32 30 Witte Tonnie  537
33 56 Regtonderduntorre  536
34 50 iQuizumok  530
35 26 Lindwurmen  526
36 6 Blaossisters  525
37 24 De Lolmakers  523
38 17 Doorgestokenkaart  514
39 38 Loenatiks   509
40 9 Voor spek en bonen  501
41 54 De Sputjes  500
42 59 Op `t nippertje  498
43 8 OBELISK   496
44 12 Ratjetoe   495
45 33 De TOBbers  491
45 35 Willem Tell  491
46 46 Turnvereniging Turnhout 483
47 7 Lindtellectueel  469
48 16 ‘t Rietje   462
49 39 Wij rekenen ‘t goed  457
50 47 CV HATSEFLATS  435
51 48 De Bende   424
52 61 We brouwen der wat van 385
53 29 C.v. Complete Chaos 367
54 51 Jennet   327

uitSlag van de lindSe durpSkwiS 2019
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JEuGd
PRinsEnBaL

“ Bekijk ook het filmpje           van het Jeugdprinsenbal”
www.delindseblaos.nl/films
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VEURSTELLEN RAOD VAN ÈLLEF

V
R

iE
n

d
E

n
B

O
E

K
J

E

V
R

iE
n

d
E

n
B

O
E

K
J

E

V
R

iE
n

d
E

n
B

O
E

K
J

E

Leeftijd:  39 jaar         Geboorteplaats:  Budel SchootWat ik zou willen doen, maar niet durf: 
Parachute springen
Mijn lievelingsspeelgoed was… en heette… Ik speelde graag buiten, heb niet echt lievelingsspeelgoedik blijf thuis voor:  Eurovisiesongfestival
Mijn allerliefste bezit:  mijn 2 lieve dochters, Janne en SofieFavoriete website:  Google.nl
Mijn favoriete moment van de dag: 
middag, als de meiden uit school komen
deze persoon zou ik voor 1 dag willen zijn: 
Fred van Leer

naam: Marlie van Mensvoort

Leeftijd:  39 jaar         Geboorteplaats:  Leende

ik ben bang voor: Een microfoon als ik nuchter ben

Mijn grootste blunder… 

Per ongeluk naakt bij mijn schoonouders de kamer instappen

dit wilde ik later worden / dit ben ik echt geworden:   

Profvoetballer, maar werk als frezer-programmeur

ik heb als laatste gegoogeld:  Applaus met 1 of 2 p’s?

dit wist je niet van mij:  Ik heb bijna al mijn agenda’s nog

dit vind je op mijn nachtkastje:  Geen lavalamp (meer)!

Mijn favoriete huishoudelijke taken: 

Grasmaaien, daarnaast Marlie coachen bij het huishouden 

en waar nodig verbeterpunten aandragen

Leeftijd:  34 jaar         Geboorteplaats:  Geldrop, St Annadeze superkracht zou ik willen bezitten: 
Vliegen, heerlijk om zonder beperkingen ergens heen te gaandeze historische gebeurtenis had ik willen meemaken: De tijd dat dinosaurussen over de wereld heersteik heb spijt van dat ik nooit...  heb gebackpacked, dat zal er nu wel niet meer van komen
hier ben ik waardeloos in:  op tijd komen en niet eigenwijs zijn, maarja per slot van rekening is eigenwijs ook wijs!Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit:  In een pretpark met de meest heftige achtbanen, heb al ruim 300 achtbanen gehadhier kun je me voor wakker maken: dagje pretpark.

naam: Selwyn Gijsberts

naam: Koen van Mensvoort



editie 56,  2020 editie 56,  2020 2120

Prinsenpaar zijn in Blaosdonk is voor ons een hele 
eer geweest. De leuke en fijne reacties van alle 
mensen hebben ons echt geraakt en het was mooi 
om te zien hoe de familie er voor ons, maar ook 
voor zichzelf, een groot feest van heeft gemaakt.

Het begon allemaal op een donkere herfstavond, 
ze kwamen ons vragen voor de Raad van Elf. Echt 
nie! Op het prinsenbal viel de druk, die de weken 
voor het prinsenbal steeds groter werd, van onze 
schouders en kon het carnavalsfeest beginnen. 
De geweldige recepties van onszelf, maar ook van 
de andere carnavalsverenigingen in de buurt. De 
tonpraotersavonden voor jong en oud. Op bezoek 
bij de Zonnebloem, taart eten met de 90-plussers 
bij de pastoor. Kijken bij de wagenbouwers en 
buurtverenigingen. Carnaval vieren bij de scholen. 
Taart eten bij zorgboerderij De Molenschut. Op 
ziekenbezoek in Lind maar ook in Geldrop in het 
ziekenhuis en in de Hospice. Het was fijn om te 
zien hoe dankbaar iedereen was dat we op bezoek 
kwamen.

Ja, en dan moesten de echte carnavalsdagen nog 
beginnen. Thuis opgehaald worden voor de Heilige 

mis en de opening met ‘t bènkske. De grote optocht, 
de jeugdoptocht, katerontbijt en dweile onder dun 
tôrre. Op woensdagavond het askruisje halen en 
daarna was het carnavalsseizoen voor ons helaas 
alweer voorbij. 

Maar wij geven graag de scepter door aan het 
nieuwe kersverse prinsenpaar van Blaosdonk. We 
wensen jullie heel veel plezier en net zo’n geweldig 
carnavalsjaar toe! 

Wij willen iedereen die, op welke manier dan ook, 
heeft bijgedragen aan het voor ons geweldige 
carnavalsjaar heel graag bedanken. En daarbij 
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos in het 
bijzonder, voor de manier waarop wij hier in 
Blaosdonk, meej mekaar de carnaval vieren! 
#TrotsOpBlaosdonk.

Ut vlis blie âân dun haok, en dun tractor up stal,                                                                        
want wij vieren meej heul Lind carnaval !

ex-Prins Wim dun Vuufde & ex-Prinses Lisanne

UT WAAR UN HIL EER
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Afgelopen carnavalsjaar stonden Jeugdprins Jesse 
en Jeugdprinses Rosanne aan het hoofd van het 
jeugdcarnaval in Leende. We blikken graag met ze 
terug op een heel geslaagd seizoen, georganiseerd 
door Tennis Club Leende.

Het prinsenpaar wist pas kort van tevoren dat zij de 
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 
zouden worden. “Ik was het enige 
meisje dat bij TC Leende zat, dus ik 
hoopte het wel, maar het was toch 
afwachten”, aldus Prinses Rosanne. 
Ook voor Prins Jesse was het een 
verrassing toen hij van zijn ouders een 
tas kreeg met daarin de steek, het weekend 
voor het prinsenbal: “Toen ik hoorde dat ik 
jeugdprins zou worden, was ik erg blij en kon ik het 
eerst niet helemaal geloven. Ik hoopte er wel op om 
het te worden, maar vond het ook wel een beetje 
spannend.”

Doordat het zo lang mogelijk geheim blijft wie de 
nieuwe prins en prinses zijn, hebben de ouders 
de kleding die het jeugdpaar droeg in het geheim 
gekocht. Rosanne dacht dat ze gewoon nieuwe kleren 
kreeg die ze even moest passen en Jesse was blij met 
de nieuwe “pata’s” die hij kreeg. Pas toen het bekend 
was dat zij het prinsenpaar waren werd het duidelijk 
waarom ze de kleding hadden moeten passen. De jurk 
van de prinses ging tijdens de jeugdreceptie helaas 
kapot, maar gelukkig was daar Anita van Dooren, die 
de jurk kon repareren. Die Raad van Elf is ook van alle 
specialismen voorzien!

De opkomst tijdens het jeugdprinsenbal was voor 
beiden het leukste onderdeel van de carnaval. Prins 
Jesse: “Vooral het samen hossen en polonaise lopen na 
de bekendmaking. Ik kreeg van iedereen felicitaties!” 
Maar ook hun eigen receptie bij TC Leende vonden ze 
erg leuk. Prinses Rosanne: “Er waren heel veel mensen, 

de hele familie. En we hebben superveel cadeaus 
gekregen. Niet normaal!”. De grote hoeveelheden 
snoepjes die ze kregen werden steeds gedeeld als ze 
op pad gingen in de partybus en Prins Jesse slaapt nog 
iedere nacht op het kussen dat hij van zijn peettante 
kreeg.

In de bekende partybus mocht het 
jeugdprinsenpaar mee naar alle 

recepties en activiteiten samen 
met Prins Wim en Prinses Lisanne. 

Alhoewel het drukke weekenden 
waren, kijken ze er met veel plezier 

op terug. Ze vonden het erg leuk om 
alle andere prinsenparen te zien en om 

overal op het podium te mogen staan. De reis in de 
partybus was meestal zelfs het grootste feest: “lekker 
samen zingen en feesten!”.

In de optocht reden ze voorop en mochten ze op 
iedereen confetti gooien en zelfs een confetti kanon 
afschieten. Omdat ze zo vooraan in de optocht zaten, 
konden ze de rest van de optocht ook nog zien bij 
café Roothans, dat vonden ze allebei erg leuk. En na 
de grote optocht mochten ze alles nog eens dunnetjes 
overdoen tijdens de jeugdoptocht. 

Op de vraag of ze het nog eens zouden willen 
meemaken antwoorden ze allebei met een dikke “Ja, 
zeker weten!”. Prins Jesse: “Ik zou alles nog wel een 
keer mee willen maken, van jeugdprinsenbal tot aan 
de popverbranding was het één groot feest en ik houd 
wel van feestjes!”. Ook vroegen we ze naar een beetje 
goede raad voor het volgende jeugdprinsenpaar. 
Rosanne antwoord: “Geniet van alle leuke dingen die 
je met carnaval mag doen!”. Jeugdprins Jesse sluit af 
met wijze woorden die voor iedereen gelden tijdens 
de carnaval: “Geniet ervan en heb respect voor andere 
mensen. Bereid je goed voor op wat komen gaat!”

AFSCHEID JEUGDPRINSENPAAR

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

STERK
IN MAATWERK

 Interieurs 
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De BABS kwam 
eerder dan het 
aanzoek.
Het toeval wil dat Niels Bunthof 6 
avonden in de ton staat als BABS, 
in het jaar dat Wouter Kerkhofs 
op de laatste Tonpraotaovond zijn 
vriendin Zenna ten huwelijk vraagt.

Koning viert feest na 
schietpartij.
Coen Heijmans schoot zichzelf 
tijdens het koningsschieten van het 
Gilde St. Catharina & St. Barbara, 
met het 172e schot voor de 2e keer 
tot koning. 

Er wordt wat 
afgetrokken in Strijp.
Ook dit jaar organiseert AJK 
Kring Eindhoven haar jaarlijkse 
trekkertrek op de Strijperdijk in 
Leenderstrijp. 

Een hoop zorgen op 
de boerderij aan de 
Molenschut.
Zorgboerderij De Molenschut breidt 
haar activiteiten uit met zogeheten 
korte verblijfkamers voor mensen 
die na een ziekenhuisopname nog 
niet voldoende hersteld zijn.

Geen orde in 
Blaospaleis.
Traditie getrouw wordt de Orde van 
het Gemene Leve uitgereikt in het 
Blaospaleis. Dit jaar wordt hiervan 
afgeweken en ontvangt CV de 
Lolmakers deze oorkonde op haar 
jubileumfeest.

Jongeren hakken zaal 
in de Meent plat. 
Tijdens het tonpraoten brachten de 
jeugdleden van de drumband met 
een opzwepende act als ‘hakkende’ 
gabbers een hele mooie muzikale 
act.

Beatrix op het 
Meentplein omgelegd. 
De Beatrixboom op het Meentplein, 
gezet ter gelegenheid van de 50e 
verjaardag van Beatrix, staat in 
de weg voor de MFA en wordt 
omgezaagd.

Rv11 leden bakken er 
niks van.
Tijdens de openingsact op het 
Prinsenbal wordt er flink gebakken 
met ‘Heel Lind Bakt’. Er gaat van 
alles mis maar uiteindelijk worden 
Prins Wim en Prinses Lisanne 
gepresenteerd.

Players gesignaleerd 
op de Langstraat.
Bram en Bouke van de Linden 
openen 2 speciaalzaken op het 
gebied van voetbal en hockey op de 
Langstraat; ‘Play Football’ en ‘Play 
Hockey.’

Geld maa(k)t 
gelukkig.
De geldautomaat van de Rabobank 
wordt weggehaald. Gelukkig komt 
er een nieuwe voor in de plaats van 
de samenwerkende banken. Het is 
de eerste Geldmaat in de Gemeente.

Er worden spelletjes 
met Leende gespeeld.  
De vernieuwde opzet van Dweile 
onder dun Torre wordt goed 
ontvangen zoals ook de vernieuwde 
spellen.

Wat een lef! Jongeren 
op een oude zolder.
Op de oefenzolder van Knal wordt 
druk gerepeteerd voor de première 
van Jeugdtoneelgroep Lef! De 
jeugdige toneeltalenten spelen de 
voorstelling ‘Leo en Lena’.

16.000! Eindelijk rijk.
Het inwonersaantal van onze 
gemeente groeit gestaag. Onlangs 
is de zestienduizendste inwoner 
geboren in een Linds gezin.

Het kamp groepeert 
zich in Leende.
Het is ouderwets druk op de 
tijdelijke onofficiële wintercamping 
op het Meentplein, ook dit jaar 
worden de tonpraotkaartjes met 
grote interesse verkocht.

Weer eens keus 
aan de tafels van 
Jagershorst.
In februari vindt de Eurotour 

plaats bij Jagershorst. De 

beste 9-ball poolspelers uit 

Europa zijn er te bewonderen. 

Waarbij ook verschillende (oud)

wereldkampioenen.

Ouderen verwend.
In kader van de landelijke campagne 
tegen eenzaamheid organiseert 
Zorgcoöperatie ‘Graag Gedaan’ 
een verwenweek voor oudere 
dorpsgenoten.

Massale uittocht door 
herrie in de tent.
Toneelvereniging Knal verzorgt 
wederom een grandioos wagenspel 
met als titel; ‘Herrie in de Tent’. 
Inwoners uit Leende en Strijp 
trekken er massaal op uit om dit te 
bewonderen.

Zeer dure post in 
Leende.
Leende is uitgekozen als een goede 
locatie voor een Ambulancepost. Er 
wordt een bedrag van 1.440.000,- 
gevraagd ter voorbereiding van de 
bouw. 

Ruimteschip met 
Leendenaren stort 
neer.
Tijdens de opkomstact van 
het jeugdprinsenbal stort een 
ruimteschip neer op Kraaicurius. 
Gelukkig komt alles goed en heten 
we het nieuwe jeugdprinsenpaar 
van TC Leende hartelijk welkom! 

Dorp blijft met vragen 
achter.
De 2e durpskwis staat voor de deur. 
Er zijn tijdens deze avond meer dan 
1000 dorpsgenoten in de weer met 
alle vragen die er gesteld zijn.

Varkens geschoten in 
Leenderstrijp.
Bij het Gilde St. Jan Baptista 
Leenderstrijp wordt weer geschoten 
op de grote en kleine puist en op 
de wip. De prijzen bestaan uit 
vleespakketten, vandaar in de 
volksmond ‘het varkensschieten’.

Meer ‘blauw’ zorgt 
voor irritatie.
Er wordt blauwalg gevonden in de 

visvijver ‘t Polderke. Contact kan 

leiden tot huidirritatie.

Wat een stelletje 
koekenbakkers.
Leerlingen van de Triangel bakken 
pannenkoeken voor de bewoners 
van het Leenderhof een dag voor 
de nationale Pannenkoekendag.

Vechtersbaas op de 
Dorpstraat.
Tankstation Autofood wordt over-
genomen. De nieuwe naam wordt 
GT24 wat een echte prijsvechter is 
in de brandstofwereld.

Lindse vereniging 
verkoopt een hoop 
rommel.
De jaarlijkse rommelmarkt van Jong 
Nederland vindt weer plaats tijdens 
de halfvastenmarkt.

KRANTE KOPPEN

Jeugdpaar DOSL met 
tegenstand afgezet.
Ondanks dat de jeugdraad wel een 

jaar door zou willen, moesten ze 

toch afreden. De nieuwe Jeugdraad 

van Elf van Tennis Club Leende 

stond namelijk alweer te trappelen 

om het over te nemen. 

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
Tel. 06-266 85 956
www.mijnveilighuis.nl
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Sinds 2014 worden de 90-plussers uit ons dorp 
ieder jaar ontvangen voor een ontmoeting met 
het prinsenpaar met koffie en taart bij Pastoor 
van Meijl in de Pastorie. Voorheen werden de 
90-plussers altijd persoonlijk bezocht, maar 
in ons “Gezonde Dorp” werd die groep te groot 
om los te bezoeken. Sinds 2014 is Pastoor van 
Meijl zo vriendelijk en gastvrij om als gastheer 
op te treden tijdens deze middag.

Ook dit jaar is het weer een grote groep gasten 
die wordt ontvangen in de Pastorie. Een aantal 
van de gasten komt nog op eigen gelegenheid 
en wie dat niet meer kan wordt opgehaald 
door de leden van de Raad van Elf. Voor 
iedereen is dit een uitje waar al een hele tijd 
naar wordt uitgekeken, sommigen zitten dan 
ook al uren van tevoren klaar om te gaan. Bij 
aanvang blijkt dat er iemand mist, maar ook 
die wordt nog snel opgehaald door onze Vorst. 

Nadat Pastoor van Meijl alle deelnemers 
welkom heeft geheten, stelt hij het prinsenpaar 
voor. Dat gaat dit jaar makkelijker dan vorig 
jaar, toen het prinsenpaar erg jong was en het 
even duurde voordat alle “lijntjes” werden 
gelegd richting de familie van het prinsenpaar. 
Dat is dit jaar makkelijker, al wordt er 
terecht opgemerkt dat in vergelijking tot alle 

aanwezigen ook dit prinsenpaar gerust jong 
genoemd mag worden! 

Er worden veel anekdotes en herinneringen 
uitgewisseld zoals over hoe Jan “het 
watermenneke” in Leende terecht is gekomen, 
maar ook hoe Max en oud Pastoor van Loon 
hier niet vandaan komen. Samen met hen zijn 
er nog meer aanwezigen die in de loop der 
jaren in Leende zijn komen wonen voor werk 
of de liefde (of allebei), maar allemaal hebben 
ze één ding gemeen: ze zijn super blij dat ze in 
ons sgôn Blaosdonk zijn komen wonen. Met al 
die fijne en leuke mensen is dit de beste plaats 
om te wonen. 

Als laatste tip wordt nog gedeeld dat als je fit 
oud wilt worden, je het beste lid kunt worden 
van het koor. Al die trappen op en af houden 
je jong!

Bent u-, of kent u een 90-plusser die graag 
wil aanschuiven deze middag? Dan kunt u 
zich/hen aanmelden voor deze gezellige 
bijeenkomst. 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

29

Meej sgôn hâând en voet, 
gân we carnaval teejgemoet ! 

Broekerstraat 30, Leende
voetgevoel@hotmail.com    
+31 6 50413103

MEDISCH PEDICURE & MANICURE

VoetGevoel
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EUJPENING 
      CARNAVAL

Dorpstraat 81 Leende 

 T 040 2061374 

postumadoehetzelf.nl

Thuis, in en rondom huis.

DOE HET ZELF     TUIN     VERFARTIKELEN

GRASMAAIERS

VERF & VERFARTIKELEN

DOE-HET-ZELF

TUINGEREEDSCHAP

van oudsher een begrip

UW WARMTE
BARON

verhoevenverwarming.nl
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Hans Hulsen
Peer Bax
Gerrie Bax
Robin van de Sande
Frank van Gastel
Dinan van Gastel
Noud van Weert
Frans van Dijk
Koen van Mensvoort
Marlie van Mensvoort
Jan Willem Reiling
Robyn Reiling
Wouter Kerkhofs
Zenna Kerkhofs
William Pompen
Joost Jutten
Angelien Jutten
Erwin Geurts
Vera van Mensvoort
Eric van Ooijen

Kim van den Broek
Hein Gerris
Jarie Gerris
Rob van Dijk
Jodien Bakermans
Selwyn Gijsberts
Arnold van Weert
Inge van Weert
Frans van Dooren
Anita van Dooren
Jürgen Bovée
Brigitte Bovée
Marijn van den Boomen
Marc van de Kerkhof
Marieke van de Kerkhof
Robert Schoone
Nienke Gerlings
Wim van den Broek
Lisanne van den Broek

Ken jij ze allemaal? de antwoorden staan achter in de krant
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Un TRUGblik meej FREEK EN WILLEKE

Wie er in ieder geval niet geweest was, was Toon 
(Flinstoon) van Alphen want die kwam daags na het 
prinsenbal met zijn brommertje de plaats opgereden, 
liep met de Blaospieper onder zijn arm de kroeg 
in en zegt, “Nou moete mij toch us efkes vertelle 
wie ur prins en prinses zin geworre want ik ken ur 
niemes van”. Toen Freek en Willeke vol ongeloof 
vertelden dat zij dat waren op de voorpagina, zei 
Toon: “Oooh..., nou dan doe mij mar ne pot bier!”.

Na een week lang bloemen en kaartjes te hebben 
ontvangen, en vooral ook leuke reacties tijdens het 
uren durende boodschappen doen (omdat iedereen je 
aanspreekt en wil feliciteren), stond de prinsenreceptie 
op het programma. Om één uur s’middags begonnen 
en om half zeven s’avonds konden de vaste vrienden 
pas het podium op. De badmintonclub was zelfs zo 
slim geweest om hun “eigen” bartafel uit de kroeg 
los te schroeven en mee te brengen naar de Meent. 
Geheel onverwachts werd ook op het podium de vraag 
gesteld of het prinsenpaar nog ooit ging trouwen, 
waarop Prinses Willeke slim antwoorde: “Ik heb 
vur de urste honderd jaor genoeg mense gekust!”.

Willeke gaf aan dat je als prinses weinig tot 
niks hoefde te doen, maar dat hetgeen wat ze 
wel moest doen niet helemaal gelukt was. 
Bijvoorbeeld de boel recht houden lukte 

wat minder, en ook van het trapje uit de schiettent 
lopen tijdens de tonpraotaovonden mislukte.
Voorlezen in de kerk met de carnavalsmis is ook niet 
gelukt, niks gek als je bij binnenkomst de tekst pas 
onder je neus krijgt en die dan ook nog in het Linds 
geschreven is. Als gevolg hiervan schoot Prinses Willeke 
van de spanning en de zenuwen telkens in de lach en 
hadden de mensen het idee dat zij de pastoor uitlachte. 
En dat was nog niet het ergste: het werd ook nog live 
uitgezonden op Radio Horizon, dus het is te hopen 
dat niemand luisterde!

Wat het meeste 
indruk  maakte was 
het bezoek aan de 
oudere en zieke 
Blaozers en 
Blaozerinnekes 
thuis of in het 
ziekenhuis.

Gewapend met fruitmanden op ziekenbezoek en, 
omdat toen de privacy steeds belangrijker werd 
en ze niet precies wisten bij wie ze allemaal terecht 
zouden komen, werden er voor de zekerheid iedere 
keer maar wat extra fruitmanden meegenomen.

Ook de carnaval was één groot feest met het 
prinsenpaar in de polonaise voorop. Zaterdags na 
de opening stond Freek bij de Scheuter te dansen 
op een hangtafel, waarop vorst Peter van Dijk tegen 
hem zei: “Doe mar wa rustig ân want dè haauwde 
gij zô nie vol!” waarop Freek antwoorde “Of gij nie!”. 

Het was eigenlijk te veel om op te noemen, maar 
Freek en Willeke kijken terug op een heel 

mooi carnavalsjaar en hadden het, 
ondanks dat ze het allebei best zwaar 

vonden, voor geen goud willen missen. 
“Het is een eer dat je gevraagd wordt 
en zoiets doe je maar eens in je leven!” 

Alaaf!

In deze rubriek kijken we ieder jaar met iemand terug 
op hun carnavalsverleden. Dit jaar stuurden wij onze 
reporters naar Café Roothans voor een terugblik met 
Freek en Willeke. We hoopten dat ze na een avondje 
aan de toog bij “Freeke” en na hen het hemd van het 
lijf te hebben gevraagd, nuchter terug zouden komen 
met een smeuïg verhaal over hun tijd als Prins Freek 
dun Urste en Prinses Willeke. Dat is, op het nuchtere 
na dan, ook zeker gelukt!

Hun spannende avontuur als prinsenpaar begon 
allemaal met een “geleende krat bier”. Penningmeester 
Wienand Uuro had eerder een kratje bier meegenomen 
bij Café Roothans en dat wilde hij netjes terugbrengen. 
Freek gaf al aan dat dat niet nodig was, hij had tenslotte 
bier zat in huis. Maar vanuit de Vorst, die samen met 
het bestuur dit slinkse plan tijdens een ingelaste 
vergadering had bedacht, zat er natuurlijk flink wat 
druk achter.  Hij kwam ook het liefst een keer voor het 
café open ging, op een donderdagochtend. (Helemaal 

niet opvallend om overdag met een krat bier de kroeg 
in te lopen, maar goed!) Freek en Willeke roken wel 
wat onraad en grapten er nog over: “Het zal toch niet 
dat ze ons komen vragen he?”. Willeke zag dat nog niet 
zomaar gebeuren. Toch was het echt zo, want toen ze 
die middag heel fris en fruitig onder de douche uitkwam 
en naar beneden liep, kwam DE onvermijdelijke vraag. 
Na wat aarzeling werd er volmondig ja gezegd!

En toen begon het spel, want je mag er natuurlijk met 
niemand over praten. “Maar je moet toch je personeel 
inlichten en iemand in vertrouwen nemen, want 
de kroeg moet natuurlijk wel gewoon door blijven 
draaien”. De eerste tijd liepen ze zelf nog vol ongeloof 
rond en pas daarna zijn ze gaan bekijken hoe alles 
op te gaan lossen met het café. “Wekenlang moest je 
iedereen voorliegen als je weer eens weg moest voor 
één of andere geheime afspraak.” Het personeel, dat 
pas daags voor het prinsenbal werd ingelicht, heeft 
alles perfect opgevangen!

Op de dag van de waarheid, oftewel het bal der bals, zat 
de hele kroeg vol met verschillende nieuwjaarsborrels. 
Dat betekende dat ze pas 10 minuten voor hun opkomst 
in De Meent waren. Na flink wat smoesjes te hebben 
verzonnen zoals: “De wâtterleiding is gespronge en 
ik moet ff nar aachtere”, konden ze via de keuken 
worden opgehaald door een heel onopvallende, 
kanariegele auto. Ze hebben vervolgens maar drie 
rondjes hoeven rijden voordat ze ongezien door de 
achterdeur bij De Meent binnen konden gaan. Net voor 
ze het podium opgingen, vertelde toen aftredend Prins 
Piet dun Vierde (van Mierlo): “Up dè luik war gullie 
durhènne moet haangt un plènskske, daor steej wâ 
upgeschrééjve vur jou en zô vuulde gij oe eijge daluk”! 
De deur ging open en inderdaad, daar zag Freek het 
staan, KAT maar dan met een U…  Maar dat gevoel was 
gelukkig niet van lange duur want de reacties tijdens 
hun bekendmaking en opkomst waren GEWELDIG!! 
Het leek wel of heel Blaosdonk binnen stond.

“ Het is een eer dat je gevraagd 

wordt en zoiets doe je maar eens in 
je leven”

Leuk weetje, vroeger mocht een 
kastelein geen prins zijn. Vanwege 
het grote aantal café’s dat Blaosdonk 
toen nog telde, werd dit gezien 
als oneerlijke concurrentie, de 
zogenaamde ‘broodroof‘. Dit is later 
aangepast.

Sauna Infrarood Stoom Zwembaden

Valkenswaardseweg 29A, 5595 XB Leende | +31 (0) 40 20 62 955 | info@wellzijn.nl | www.wellzijn.nl
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durnao
‘t bènkSke
Gullie kumt dit jaor toch ôk up zaoterig 
22 fibbruari nar ‘t Bènkske? Want zô âs 
de vlag der naauw bijhaangt, zal dè vur 
de lèste keer zin. In ôs Blaospaleis De 
Meent dan hè… 

Nee, nee ut Bènkske vierde vurrig 
sezoen weliswaor zen 22e verjaordag, 
mar is nog laang nie ân zen pensjoen 
toe. Der gebeurt nog veul te veul in Lind 
en up Streejp, wâ ân de kaok gestèld 
moet worre. En geleujf ôs, dèr kanne we 
nen aovend meej vulle. Mar dè doen we 
lekker nie. In un goei Linds kwartierke 

nèmme we oe meej up ozze streujptocht. 
En wilde weejte wie die waoghalzen 
zin die dè spreejkgestoelte up hôgte 
beklimmen? Dan moete zikker kumme 
keejke. Ôs debuterende bankzitters 
van vurrig jaor,  Anita en Jo, zin der 
up gebraand um wir unne maanskèrel 
tusse hun in te hebbe… En wie dè zal 
zin? Dè weejte we nog nie. Messchien 
gij wal… 

Dus zurregt dègge der ôk di jaor wir bij 
bèènt. Âs ge nie up ut Bènkske maagt 
zitte, dan kumde mar luustere. Zaoterig 
22 fibbruari nao de eujpeningsmis en 
de sleujteluvverdracht in ôs Blaospaleis. 
Kumt lache, giere, brulle! Ja, kumt ôk di 
jaor die zaol wir vulle. 

zaoterig | 19:30
euJpeningSMiS
Hoi carnavalsvierders, want dè heurd 
zô vort sins de invoering van dieje 
neije wet. Wâ dè betreft veraandert der 
ieder jaor wal ut één en aander. Mar 
wâ vurlopig nog krèk inder blie is de 
eujpening van de carnaval.

Dus beginne we ôk di jaor up zaoterig 
22 fibbruari in de kèrrek meej un sgon 
carnavalsmis en zô âs gewônlek onder 
leiding van Pastoor van Meijl. Ôk zal de 
swies wir van de partij zin, al moet ie up 
ut mement van di stukske schreejve nog 
wal offisjeel gevraoge worre. Wie we nie 
ân gân treffe is BORL want die hebbe dur 
ut vertrek van de slagwerker ângegève 
dè ze ut uvver nen anderen boeg wille 
gôje. Keij seund netuurlek, mar ut is nie 
anders, en dèrrem wille wij âs kemissie 
Heilige Mis, BORL hardstikke bedanke 
vur al die jarre dè ze de mis muzikaal 
hebbe upgeluusterd.

Wal kan ik verklappe dè Sambuca di 
jaor ut muzikale gedilte in geej vulle.
Daor zin we keij bleij meej, verder 
zalle der wir enkele speesjaal vur dees 
mis geschreejve liedjes ten geheure 
gebraacht worre. Vergèt oew knipbeurs 
nie meej te nèmme, ten urste vur de 
collecte mar dan kèènde nao de mis ôk 
meej dur en heufde nie mèr urst nar 
huus um oew carnavalstraktement te 
gân haole.

Rèèst mij alleen nog te vertelle dè de mis 
um hallef aacht begint mar dè de kerrek 
al um hallef zeujve van slot geej, dus âs 
ge gèèr un bietje veurup wilt zitte moete 
up tied ânlope. Dus ziej dè ge zaoterig de 
22e fibbruari up tied oew carnavalspak 
ânhèd vur de zeujvenentwintingste 
carnavalsmis in Blaosdonk!

Tot dan, 
de kemissie Heilige Mis

dinSdig
dweile onder dun 
torre
Al weer een paar jaar wordt op dolle 
dinsdag het katerontbijt georganiseerd. 
Het is al behoorlijk ingeburgerd!

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 een activiteit is die een 
lange traditie kent in ons mooie Lind.

Dweilorkesten zullen weer door de 
straten te horen zijn op weg 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 op de 
fotopagina in deze krant.

Dinsdag 25 februari
Ben erbij!

Ook dit jaar!
om 11 uur ‘s ochtends

OOK VANAF 11 uur 

inschrijving DOT

KATERONTBIJT

KUMDE WIR MEEJ 
CARNAVAL VIERE?

doe MeeJ ân dun 
JeugduptocHt up Mandig!

ScHreeJF oe eiJge in via 
www.delindSeblaoS.nl

doe MeeJ ân dun 

uptocHt up zondig!

ScHreeJF oe eiJge in via 
www.delindSeblaoS.nl

“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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De tonpraotaovonden zijn bij iedereen in Lind wel 
bekend, wat niet gek is want om 6 avonden volle zalen 
te trekken moet ook iedereen uit ons klein dorpje wel 
komen kijken. Ondertussen een welvarend evenement 
dus, maar hoe is dat nou eigenlijk ooit ontstaan?

We hebben dit jaar de 50e editie van de 
tonpraotaovonden dus de vlugge rekenaar komt voor 
de eerste editie uit in 1971. Het jaar dat ‘Diamonds 
Are Forever’ uitkwam en Sean Connery nog (zwart) 
haar had. Het valt dan ook niet mee om alle informatie 
uit die tijd naar boven te halen maar het één en ander 
hebben we toch weten te vinden.

Wie één van de jubileumboeken over de 
tonpraotaovonden thuis heeft liggen weet dat er in 
de jaren daarvoor er Raadsvergaderingen waren. Een 
avond waarop op burgemeester en wethouders, prins, 
Raad van Elf, en publiek aanwezig waren. Het doel was 
om op ludieke wijze het gemeentelijke programma 
eens flink aan de kaak te stellen. Zo dronken de prins 
en de Raad van Elf ook gewoon bier en moest B&W de 
avond met melk doorkomen. Na één van deze avonden 
kregen Wim Baudoin en Tinus Verhoeven via een 
Valkenswaardse vriend de uitnodiging om daar eens 
bij de Prinsenzitting te gaan kijken. Het zogenaamde 
Striepersgat liep in die tijd voorop als het om carnaval 
ging. Wim en Tinus zijn gaan kijken en waren na die 
avond meteen verkocht. Enkel lokale artiesten, dans, 
zang, grappige acts en een hele omlijsting door een 
ceremoniemeester. In de auto op de terugweg hadden 
ze al gelijk discussie of ze dit in Lind ook voor elkaar 
gingen krijgen en de conclusie was door hen beide 
snel getrokken: Ja!

Met toen nog maar 6 personen in de organisatie werd 
het idee van een tonpraotaovond op poten gezet. Het 
vinden van een podium was snel geregeld, aangezien 
het Patronaat perfect aan de voorwaarden voldeed. Nu 
nog artiesten, “Wie in Lind kunnen we vragen om een 
buut te doen?”. Een aantal namen passeerde de revue 
en maanden later was een programma voor een avond 
compleet. 

De regie van de avond en het begeleiden van de buten lag 
bij Wim, en Tinus nam de taak van ceremoniemeester 
op zich. Er moest immers iemand de avond in goede 
banen leiden. Natuurlijk moest er voor de tonpraoters 
ook een ton komen. Die eerste ton is toen gemaakt 
door Wim Adams. Deze ton was hoger en leek minder 
op een echte ton zoals we die vandaag kennen. 

Pas in 1977 of 1978 is het de ton geworden zoals we 
hem nu kennen, al is er door de jaren nog wel wat 
veranderd aan de spanringen en de leesplank.

Met een capaciteit van ongeveer 235 personen 
bleek tijdens de kaartverkoop, het Patronaat al snel 
te klein voor één show. Daardoor werden er zelfs al 
in het allereerste begin, 2 avonden met hetzelfde 
programma gehouden. In de Blaospieper van 1971 
lezen we dat deze op dinsdag 12 en zondag 17 januari 
plaatsvonden. Dinsdag was vooral de dag dat kastelijns 
met hun klanten konden komen en de zondag werd er 
als extra avond bijgedaan.

Toen de organisatie alle voorbereidingen had getroffen 
was het moment dan eindelijk daar dat ze de wilde gok 
gingen nemen voor de eerste tonpraotaovond. Wim 
Baudoin is die middag zelfs eerder naar huis gegaan 
omdat hij van de zenuwen niets bij de baas voor elkaar 
kreeg. Die avond liep het Patronaat vol en was het de 
taak aan Tinus om alle genodigden welkom te heten, 

de avond te openen en natuurlijk onder de klanken 
van de hofkapel de eerste tonpraoter in de ton ooit, 
Piet de Laat, naar voren te halen. Toen al, (voor de 
kenners,) met de Fehrbelliner Reitenmarsch die nog 
ieder jaar als butenmars gebruikt wordt.

Uit oude opnames, die helaas niet helemaal compleet 
zijn, kunnen we nog wel ophalen dat ook Jan Louwers 
(‘t watermenneke), Jan Rutten, Jan de Waal en Harry 
van Asten als tonpraoter meededen aan deze eerste 
editie. Een delegatie van het kerkkoor diende als 
leuk muzikaal intermezzo en deed in de formatie 
‘de Blaosgalmers’ een aantal ludieke liedjes. Ook de 
Dansmariekes die al actief waren bij de Raad van Elf 
deden mee met een dansact. Zowel De Blaosgalmers 
als de Dansmariekes werden muzikaal begeleid door 
de Hofkapel.

Als we zo eens terugblikken op die tijd zijn er vele 
dingen die we nog steeds in stand houden. De Raad 
van Elf zat toen al op het podium, er was muzikale 
ondersteuning door een blaasorkest, er mag door de 
tonpraoters geplaagd maar niet gekwetst worden en 
we werken enkel met lokale artiesten. 

Een evenement waar we met Lind erg trots op mogen 
zijn!

hOE is dÈ OOiT GEKuMME?

'TOnPRaOTaOVOnd'
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Joppen motoren wenst alle blaozers en blaozerinnekes unne sgonne carnaval toe!
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Sgon hè, dè kleijn durrepke van ôs. Tis hier zô kleijn 
en gemoedelek dè ge zellefs wit of oewe buurman, nao 
dè fist van gistere, der ne poes of ne kaoter ân uvver 
gehaauwe heej. We zin hier ôk zô wâ allemal ut zellefde. 
We kanne hirlek klaoge uvver dè durrepke war ze zin 
vergète ut kaf van ut korre te scheije. En âs der wâ te 
doe is in ôs eijge durrep gan we der massaal henne um 
te drinke en te zannikke, ut liefst meej de rug nèr ut 
podium. Sanderdaogs witte we dan wal verrèkes goe 
te vertelle hoe goe dè orkest waar, die der speulde. 

Un upvatting hebbe we uvver van alles en zalle we 
ôk zikker laote heure, mèr mistal doen we der nie zô 
veul meej en dè bevaalt ôs ôk wal.  Âs ozzen aauwe 
Pastoor de Vries ut lève nog mocht viere zaauw ie 
gezeejt hebbe: “Ik vind ut prachtig!” En dè is un goei 
sammenvatting die ik nie korter zaauw kanne maoke. 

Ut aafgelope jaor is der wir veul gebeurd in ôs 
durrepke. Zô zin ze begonne meej un Ambulance post 
war ze de viering van de start van de baauw zô laot 
hebben gevierd, dè de spante al umhog stonne. Laote 
we heujpe dè den ambulance straks bèèter up tied zal 
kumme dan dè fist.  Ôk waar der veul teejge stand vur 
de windmeulens langs de grote weg. De kartrekkers 
hebbe vaneujt dieje kant flink de wind van vurre 

gekreejge. De wind die vaneujt diejen hoek kwam, waar 
nie niks, ôk um dè de kartrekkers der zellef de wind 
ôk flink onder haan zitte. Mèr hoewal hoge beujm veul 
wind vange is ut denk ik toch wal slim um ne frisse 
wind dur ‘t plan te laote waeje, zô dè de wind eujt de 
zeile genomme worre en ut ieder wir vur de wind zal 
gao. Dan kèènde straks zegge dè ut gin wieneijer zin 
die der neffe dieje weg zin kumme te stao. 

Ôjâ, en dan dè centrumplan… Ik ben bleij âs ut der 
dalek eijndelek us steej. En echt nie umdè ik ut zon 
goei plan vin, mèr ik ben ut onderhand wal zat dè 
die MFA al 10 jaor onderwerrep is van ut tonpraoten, 
ut bènkse en dizze Blaospieper. Ik denk wal dè we 
un neij setje tonpraoters kanne chartere vaneujt de 
geminteraod, want grappemaokers zèn ut wal daor up 
dè gemintehuus. 

Ik gao ut hier mèr us beij laote en der wir us vur zitte, 
um te keejke watter kummend jaor wir allemal geej 
gebeure. Dan kan ik jullie meschien wal vertelle of dè 
Gezond Durrep plan nao 5 jaor echt un vet goej plan is 
gewist wa niemes mir ken aafvalle en netuurlek hoe ut 
meej dieje hirre boedereij is verlope. 
“Is Lind traauwes in ban van de man?” Vroeg ik meij 
aaf, toen ik lèèsde uvver die hirre boedereij en un 

mènroete die ge-eujpend zaauw zin… Mèr kennelek 
hâ ik gin goei bild beij de naom ‘mènroete’ en ‘hirre 
boedereij’… Bij dieje hirre boedereij daocht ik dè dè 
zonne grote mencave zaauw worre, meej aaf en toe 
wâ turksfreujt… Die van ôs moet ôk zô iets hebbe 
gedaocht, want die zeej nog: “Dèr gadde geij nie 
henne, straks kumde nog meej zonne aauwe preij tuus, 
en dan kumde tuus meej de gebakke peere te zitte!” 
De zuurpruum… Ik zeej nog dè ik hendig mun eijge 
bontjes zaauw kanne doppe. 

Meschien dè we binnenkort mèr us samme nèr zonne 
infermasie aovend moete gao, um te zie of dè kip meej 
de gouw eijer der ôk te vinde is.

Ik dank jullie vur ut lèze van dizze column en wil jullie 
ne keij sgonne carnaval wense! 

Koester ut lève hier, koester oe kumaaf. Ut is prachtig 
um hier te wone. Ut lève hier is ginne straf. Ben trots 
up oe durrep, ben trots up di gat. Âs ge hier ôit het 
gewont kaande zegge; “Ja, ik heb een sgon lève gehad” 

Houdoe!

COLUMN: Ik vin ut prachtig!

WisTE GiJ dÈ...

...er afgelopen jaar 560 eier zijn gebakken 
   tijdens het katerontbijt.

...er 125 mensen aan een tonpraotact meededen 
   afgelopen jaar.

...er maar 194 van de 3046 gemaakte foto’s 
   door de lindse blaos in deze krant staan.

...er 845 ballen lagen met het happy hippo spel 
   in de meent tijdens de lindse durpskwis.

...er tijdens de grote optocht, 88 kilo snoepjes 
   van de prinsenwagen gegooid zijn.

...er 169 advertenties in deze krant staan.

...er per tonpraotaovond 21 personen in de bak 
   van de bakband zitten.

...er 13 negentigplussers aanwezig waren bij de   
   bijeenkomst met de prins afgelopen jaar. 

...de commissie opbouw tonpraoten 19 
   mensen telt.

...de raad van elf dames dit jaar nieuwe 
   pakken hebben.

Uw voedingscoach
Monique van Roy

Kattestraat 6
5595 CL Leende

+31 (0) 6 55 75 50 71
monique_vanroy@hotmail.com



editie 56,  2020 editie 56,  2020 4746

DWEILE ONDER 
DUN TÔRRE

LEENDE    EERSEL    SOMEREN

24/7 Tel: 040 - 206 1239 
www.sprankenis.nl
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Wil je graag een steentje bijdragen aan de 
carnaval middels de vele commissies binnen De 
Lindse Blaos of lijkt het je leuk om mee te doen 

aan de tonpraotaovonden?

Stuur een e-mail naar
secretariaat@delindseblaos.nl

Wil je graag adverteren in dun Blaospieper?

Stuur een e-mail naar
advertenties@delindseblaos.nl

- In memorIam -

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.

                * Prinses van Blaosdonk in het seizoen 1967-1968             

                     * Prins van Blaosdonk in het seizoen 1972-1973

                     * Lid van de raad van 11 van 1973 tot 1983

                      * Drager van de Orde van het Gemene Leve sinds 1978

                      * Drager van de Orde van Verdienste sinds 1988

                       * Prins van Blaosdonk in het seizoen 1994-1995

                       * Lid van de raad van 11 van 1995 tot 1999

Lenny Verhoeven

Jo Versteijnen

Toon de Vries

Nog géén Tonpraotkaartjes?! 

Check snel de beschikbaarheid via 
kaartverkoop@delindseblaos.nl, 

06-22173203 
of resterende verkoopdata; 

dinsdag 7 januari van 20.00-22.00 / 
zaterdag 11 januari 13.00-14.30

www.simkensfotografie.nl

Hét adres voor:

huwelijksreportages

bedrijfsreportages

leuke fotoshoots

rouwfotografie

ontwerp & drukwerk 
 - trouwkaarten 
 - geboortekaartjes 
 - uitnodigingen 
 - uitgave boeken

websites 
 - bouwen 
 - onderhouden 
 - hosten

PASFOTO’S
op afspraak 

(ook ‘s avonds mogelijk)
en op maandag pasfotodag 

van 9.00 tot 18.30 uur  

Fotografie & lay-out Eugène Simkens
Pr. Willem-Alexanderplein 1  
5595 EK  Leende
Telefoon 06 2626 8794
info@simkensfotografie.nl
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CABERETAOVEND

Jarenlang heeft Blaoze Ontwricht Rust Lind, beter 
bekend als blaoskapel B.O.R.L. vele van onze 
carnavalsactiviteiten muzikaal omlijst. Daarom willen 
we de muzikanten van B.O.R.L. in deze Blaospieper 
nog één keer in het zonnetje zetten. Want het heeft 
ze heel wat kruim gekost om al die jaren steeds voor 
onze vereniging klaar te staan. Hoeveel kruim? Dat 
heeft één van de leden van B.O.R.L een aantal jaren 
geleden al eens beschreven in de Blaospieper. Speciaal 
voor hun afscheid zijn wij daarom in onze archieven 
gedoken: 

Ook al denken wij zelf dat wij na al onze repetities 
te kunnen concurreren met collega’s als A. Rieu, het 
Metropole Orkest, het Brabants Orkest en zelfs de 
Philharmonie, de meeste mensen zien ons toch nog 
steeds vooral als dweilorkest. Daarom begeleiden 
wij ons prinsenpaar en onze Raad van Elf ieder 
seizoen naar minstens één receptie van een naburige 
carnavalsvereniging. Zo zijn we het afgelopen seizoen 
mee geweest naar de Muuzevangers in Maarheeze. 
Voor ons als enthousiaste B.O.R.L.-muzikanten heeft 
het heel wat voeten in aarde om aan zo’n uitnodiging 
van de carnavalsvereniging te kunnen voldoen... 

Allereerst gaat er aan zo’n bezoek een jaar van 
wekelijkse repetities vooraf. Een willekeurige 
repetitieavond ziet er grofweg als volgt uit: wij hebben 
afgesproken dat we stipt om 20.00 uur met onze 
repetitie beginnen. In de praktijk betekent dit dat om 
20.15 uur iedereen wel zo ongeveer aanwezig is. Dat 
komt dan wel weer goed uit, want met onze dirigent 

is afgesproken dat hij om 20.15 uur met de repetitie 
begint. Na een uurtje repeteren is het wel weer tijd 
voor pauze. Want anders wordt de koffie koud. Tijdens 
deze pauze beloven we elkaar de komende week wel 
echt te gaan oefenen.  

Na de koffiebreak wordt er nog wat gemusiceerd 
waarna we toekomen aan het hoogtepunt van de 
avond: de koelkast wordt geopend(!). Ondertussen 
wordt dan de actualiteit van de Lindse gemeenschap 
doorgenomen. Dit valt echter onder de ons zelf 
opgelegde censuur. Geheel ten onrechte zou u anders 
kunnen gaan denken dat we gaan zitten roddelen.
Na deze voorbereiding van een jaar volgt dan eindelijk 
het receptiebezoek. Voor dat bezoek verzamelen 
we in een Linds café. Ongeveer drie kwartier na de 
afgesproken tijd van vertrek is iedereen wel zo’n 
beetje binnen.  Dan kunnen we eindelijk de bus in 
stappen, waar de Raad van Elf al vol ongeduld op ons 
zit te wachten. 

Ik ga ervan uit dat alle Blaozers en Blaozerinnekes 
intussen wel weten hoe een optreden van B.O.R.L. er 
uit ziet. Dus over ons uitermate geslaagde optreden op 
de receptie hoef ik niets te zeggen. Waar ik nog wel 
iets over wil zeggen is over de door CV de Lindse Blaos 
als ‘opper-tel-meester’ aangestelde functionaris. Juist 
ja; degene die in de gaten houdt dat er bij aankomst 
bij de receptie evenveel mensen uit de bus stappen als 
dat er in Blaosdonk in de bus zijn gestapt. En, wat nog 
veel lastiger is, ook in de gaten houdt dat er na afloop 
van de receptie evenveel mensen weer in de bus terug 

naar Blaosdonk stappen. Wij stellen als BORL voor, 
dat deze persoon van CV de Lindse Blaos een telraam 
ter beschikking wordt gesteld. Want bij aankomst in 
Leende bleek er precies één muzikant minder in de 
bus te zitten dan het aantal waarmee we vertrokken 
waren. 

Telefonisch hebben we onze ontbrekende muzikant 
verteld, dat hij het beste maar de trein naar ehhh..... 
Heeze kon nemen. U kunt zich voorstellen dat 
de betreffende persoon toen helemaal niet meer 
te genieten was. Maar eind goed al goed, onze 
ongelukkige muzikant is na enkele weken weer op de 
repetitie gesignaleerd. Er kwam nog wel wat stoom uit 
zijn oren maar ook dat is na verloop van tijd weer over 
gegaan. 

Iemes van BORL

WE VaTTE dER nOG nE BORL uP
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Wij zoeken handige collega’s! 

Dus maak jij carnavalswagens of werk 

je graag met je handen? Neem dan 

vrijblijvend contact met ons op.”

Different Doors B.V. | ’t Inne 28 | 6021 DA, Budel

T: +31 (0)495 470 000 | E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl

Different Doors wenst iedereen
een fantastische carnaval toe!

GARAGEDEUREN   |  VOORDEUREN   |  BEDRIJFSDEUREN

ALTIED KEI GEZELLIG!

4
DAOG

MEEJ CARNAVAL
FREEK
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De vaastentied begint vur de katholieken nao de drie 
daoge van carnaval. Up Aswoensdig, wanneer ge ut 
Âskruuske gat haole. Die vaastentied duurt eijgelek 
46 daog, zon zèès en un haalve wèèk. De zondiggen in 
dien vaastentied telle nie meej dus 40 daog wordt der 
echt gevaast en dè haauwt dan up meej Pasen. 

Up vaastenaovend (dinsdigs vur âswoensdig) klopte 
we vruuger dan in Lind uvveral ân de deure meej ne 
foekepot. Ne foekepot is gemakt van ne vèrkesblaos 
un conserveblik un bamboestukske en un dun touwke. 
Ut miste haan we wal um ne foekepot te maoke mèr ne 
vèrkesblaos netuurlijk nie. Die ginge we dan haole bij 
Tommes van Alphen, de slagter.

Âs ge die vèrkesblaos haad moes die urst nog wâ 
dreujge want die stonk nog hillemal nèr de pis. Âs dien 
blaos dan dreujg waar binde dè bamboestukske in ut 
midde van dien blaos 3 cm van de kant aaf vaast. Dan 
dien blaos eujm dè blikske binde meej un touwke. Âs 
ge dan meej dè stukske up en neer gingt kreejde zon 
brommend rommelend geleujd of te wal ‘foeke foeke’. 

In diene tied kreejge we dan un aaw blikke trummelke 
waar we dan in diene vaastentied oe snuupkes in 
moest bewaore die ge dan nao 46 daog in innen dag 
prebeerde up te ète. Âs we dan langs de deure ginge 
meej ôs snuuptrommelke en ut geleujd van ozze eijge 
gemakte foekepot zongen we der ôk nog un liedje beij.
En âs we dan klaor waare meej ozze foekepot en ôs 
liedje, kreejge we uvveral wal un snuupke of nen 
appel of un pèèr. De tekst van dè liedje ben ik noit mèr 
vergète, en die ziede hieronder stao.

De trots van Blaosdonk, het baken 
van ons dorp is natuurlijk onze 
toren; ‘de Lindse Blaos’. Van verre 
zie je onze kerk de Sint Petrus’ 
Banden al staan en het is dan ook 
altijd weer een prettig thuiskomen 
met onze toren in het zicht!

Andersom is het ook prachtig om 
vanuit hoog in de toren een blik 
te werpen op Blaosdonk. Bij goed 
weer kun je zelfs het kantoor van 
ASML en onze landgrens zien!

We hebben een prachtig 
monumentaal kerkgebouw met 
een rijke historie om trots op te 
zijn en dat willen we graag voor 
de toekomst blijven behouden. 
Onderhoud aan een monument 
gaat helaas gepaard met hoge 
kosten. Om een deel van deze 
kosten te dekken worden er 
door een groep  enthousiaste 
vrijwilligers rondleidingen 
gegeven door de kerk, waarbij zelfs 

de toren beklommen kan worden.
Al naargelang de interesse duurt 
een rondleiding 1 – 2 uur. Een 
rondgang door de kerk (min. 5 
personen) met een gids kost € 
3,- p/persoon. Samen met een 
beklimming van de toren zijn 
de kosten € 5,- p/persoon. De 
opbrengsten komen volledig ten 
goede aan onderhoud van ”d’n 
tôrre” en het kerkgebouw.

Lijkt jou dit ook leuk? Neem 
dan contact op met een van 
onderstaande:

mevr. Lenie Mijs, 
Dorpstraat 13, 
tel. 040 2062225

dhr. Jac Staals
Broekerstraat 48
tel. 040 2061857

Tot ziens bij (in) de Lindse Blaos!

Vasten vasten naovend,
kum nie thuus vur taovend,
taovend in de manneschien,

Vadder en Moeder nar bed toe zien,
Heb gezongen en niks gehad,

snij un stuk van vèrreke zen gat,
Ut vèrreke zen gat is toegevrorre,

Mieke hitter mes verlorre,
Kinnebakkerij kinnebakkerij,
Gif ne cent dan gaok vurbij,

of nen appel of un pèèr,
kum ik ut hille jaor nie mèr.

Peerke Beujg

VasTEn naOVEnd

LEUKSTE 
ADVERTENTIE 

2020 HET HOOG(S)TE PUNT 
VAN BLAOSDONK

Op zoek naar verlichting?

Slagerij van alphen

PROFiCiaT!
Ga ook met jou onderneming de strijd aan!
Verzin en maak volgend jaar een ludieke, creatieve, nieuwe advertentie waar heel 
Lind om kan lachen en je maakt kans op een lekkere taart en natuurlijk eeuwige 
roem.
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Mw. Schutters wordt onderscheiden door Prins Piet dun Twidde onder toeziend oog van Piet Tutelaer en Carel Schutters. Links achter staat Prinses Nel van Engelen.

Receptie Prins Frans dun Urste 
in de Schammert. Een potje bier 
hoort erbij.

Prins Frans proost met zijn zus, 
Anneke van Laarhoven – van 
Asten.

Sleuteloverdracht aan Prins 

Frans dun Urste (Frans van 

Asten). 

Presentatie Toontje-lied door Tinus 

Verhoeven en Piet Tutelaer. Dit lied 

wordt nog steeds gezongen.

Prinses Nel waagt een dansje 

met Janus Snoeijen.

Onthulling van Prins Piet dun Twidde (Piet 

Engelen) van kruidenierswinkel De Centra waar 

nu Herberg de Scheuter is gevestigd.

Raad van Elf met voormalig 
prinsenpaar Bakker.

Prins Picobello heeft een 
onderonsje met Burgemeester 
van de Lokkant.

Felicitaties van Wethouder Wout 
Schoone.

De Raad van Elf met Prins Toon 
dun Urste. 

De joviale Kapelaan Groothuijse 
op de receptie van Prins Toon 
dun Urste en Prinses Marie.

Prinses Marie met haar dochters Corry en Truus. daarachter staan Kapelaan Groothuijse en Siem Rutten. Coen Noten draagt een geruite kiel.

Prins Frans dun Urste met Mariet 
van Engelen en Koos van Asten.

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

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

Di Trento is een fysieke heren mode winkel
gelegen aan het centrum van Budel

Betaalbare mannen mode voor jong en oud
met een diversiteit in stijlen en merken

Ervaar de gastvrijheid van Di Trento Fashion

Off the Pitch
Malelions Black Bananas
Radical

Explicit
YCLO AB Lifestyle

Pure White
MLLNR

Blue IndustryGarage

Federal
Freegun

B-Rose

Vanaf december Sustain 
( de mannenlijn van Nikkie Plessen)

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 

6021 HS Budel

Di Trento Fashion
ALAAF!!

Nieuwstraat 20 A

Tel: 0495-623642



inschrijven voor de grote optocht of 
de jeugdoptocht doe je via de website 

www.delindseblaos.nl

Wagens:
1   CV de Lolmakers  Nog eend(t)je dan
2  CV Op z’n Kantje  Disney te filmen
3  CV de Rauwdauwers Hof-kapel
4  CV Hatseflats  ‘k weet niet waar ik naar 
   toekan
5  CV Complete Chaos Kindercrèche
 

Grote Groepen:
1   Buurtschap Strijp Rock nauw, rol-latter
2  Buurtschap Oostrik Zwaar geschut
3  Buurtschap Obelisk Obelisk hakt er op los
4  CV Witte Wel  Meej carnaval oefenen wij aan 
   de bar
5  Fam. van het Prinsenpaar De Carnavals(ch)lager
6  Wij zetten Blaosdonk  Wij zetten Blaosdonk op z’n
    op z’n kop  kop
7  CV Nie te Houwe  Wij drinke meej maote

 
Kleine Groepen:
1   Het Goed  Kringloop
2  De Lindse Ladies  Wij zijn de parels van de 
   optocht
3  Kruis en zo  Dans-meej-rietjes
4  Buurtschap de Houttuin Brass Bend(e)

 individuelen:
1   Cis van Mierlo  Hedde gij ok 2 gezichten
2  Duo... de weg kwijt Wij raken altijd alles kwijt, 
behalve de kilo’s...
3  Peter en John  We schiete eujt ôzze slof
4  Elf zonder raod  We witte mee ozze tied ginne 
   raod
5  Boer zoekt vrouw  Ziede gij mij zitte?
6  Moppentapper  Moppentapper
7  Hegwèuw  Hegwèuw
8  CV de Lolmakers  Carnaval vier je niet in je 
   eend(t)je
9  Duo onbekend  Geen idee, maar we laten ons 
   niet kennen

Publieksprijs: CV De Lolmakers

Beste speler: Johan Bax

GROTE OPTOChT EUJTSLAAGEN
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individuelen:
1   Knuffelpower   Met carnaval komen wij uit onze slaap
2  Flore, Robyn en Thymo Rutten 3 op reis
3  #YouTube   De wereld van nu met Selfies
4  Fantasticas   Met een smash en een lob, zet deze heks 
    carnaval op zun kop
 
Groepen:
1    CV de Feestneuzen  We bakken er niks van 
2   EHBC   Verzamelen al die ballen want wij gaan 
    carnavallen
3   CV de Losbolletjes  We groeien als kool en passen niet meer in 
    onze school
4   CV de Bende van Lind  Bende van Lind?
5   CV de Bananenballetjes Gaan met die banaan op de tennisbaan
6   CV de Boerenjongens  Deze prins is reuze, nu moeten wij mais kneuzen
7   CV de Blaospubers  Wij slaon nergens up
8   CV Dukteep   Het prinsenpaar in een sjieke slee, wij de John 
    Deere en worst mee
9   Plekzakken 2.0  Wij zen er vruug bij 
10 CV de Zeesnuiters  Stuurboord, bakboord het maakt ons niet uit. 
    Met carnaval gaan wij toch wel vooruit
11  Fanfare voor de lol  Fanfare voor de lol

dun stormbaan:  Plak er een postzegel op

dun stuiterpolonaise: De Bakband

dun Kastelijn:  Sara en Co

Chinees vur 
Gevorderden:  De Jeugdraad van Elf

Linds Curling:  CV Goed Gek

dweil van Lind:  Vera van Mensvoort

Leukste groep:  De Jokers

JEuGdOPTOChT

dWEiLE OndER dun TORRE

   “ We bedanken 
     alle sponsoren   
       die de carnaval 
        mede mogelijk 
             maken!!! ”

#1
Praktijk Anculare

Zevenhuizen 10a
5595 XE te Leende

 

T: 0648275160
E: info@praktijk-anculare.nl
W: www.praktijk-anculare.nl

Z E R E  V O E T E N  V A N  
H E T  H O S S E N ?favorie

te

carnavalhit
s

van toe e
n n

u

De ScheuterDe ScheuterDe Scheuter
presenteert:

hollandse middag
Carnavalsmaandag met de
beste hits van toen!

Tijdens deze dagen serveren wij een heerlijk buffet voor maar €15

BRAM

PIET

DJ’s Bram en Piet
Ook dit jaar weer
de gangmakers

carnaval

hollandse middag
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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

Dank aan alle adverteerders en aan iedereen die wederom een 
bijdrage heeft geleverd 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 door 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

Bedankt

Lid worden

Website

historie

de_lindse_blaos

c.v. de lindse blaos 
 Media archief

Kaartverkoop Tonpraoten

 MULTI
MEEJDIA

26
SEP Cabaretavond

www.shootyou.nl     carlie@shootyou.nl     Leenderstrijp    0651776484

FOTOGRAFIE    ONTWERP    GEBOORTEKAART    KRAAMCADEAU

Shootyou.nl

Bèènde chauffeur of hedde moeite meej keere, 

dan willen wij oe gèèr un lesje leere!
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VuR dE 
JòònG 

Sudoku
per blok én per rij mag je elk cijfer maar één keer gebruiken. 
krijg jij deze sudoku helemaal ingevuld?
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1

4

5

13

6

BARTELS ADVER 135X185.pdf   1   02-12-18   18:54
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Heilige Mis    Kim van den Broek

Opbouw Tonpraotaovonden  Ad Kees

Prinsenbal    Eric van Ooijen

Begeleiding Dansgarde  Zenna Kerkhofs

Horeca    Marijn van den Boomen

Receptie    Zenna Kerkhofs

Cabaretavond   Dennis Jansen

Jeugd     Robyn Reiling

Techniek    Niels van Lieshout

Dweile onder dun Tôrre  Dennis Jansen

Kaartverkoop    Johan Bax

Optocht    Marc van de Kerkhof

Financiën    Frank van Gastel

Krant     Jürgen Bovée

Tonpraoten    Marlies Jansen

Media     Noud van Weert

Lindse Durpskwis   Marijn van den Boomen

Jürgen Bovée   Linda Heijmans
Mart van der Kruis  Inge van Weert
Erwin Geurts   Peer van Lieshout
Laurine Simkens 

Mailadressen
Algemeen  secretariaat@delindseblaos.nl
Teksten  teksten@delindseblaos.nl
Advertenties  advertenties@delindseblaos.nl
Vorst   voorzitter@delindseblaos.nl
Penningmeester  penningmeester@delindseblaos.nl
Kaartverkoop  kaartverkoop@delindseblaos.nl
Lidmaatschap lidmaatschap@delindseblaos.nl

Gelukkig neijjaor! 2020

de redactie van deze blaospieper wenst iedereen 
een flitsend en gezond 2020!

Kemissies Colofon

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

1. William Pompen
2. Kim van den Broek
3. Peer Bax
4. Rob van Dijk
5. Gerrie Bax
6. Jarie Gerris
7. Marlie van Mensvoort

8. Angelien Jutten
9. Anita van Dooren
10. Robin van de Sande
11. Frank van Gastel
12. Inge van Weert
13. Joost Jutten
14. Zenna Kerkhofs
15. Robert Schoone

16. Jürgen Bovée
17. Jan-Willem Reiling
18. Dinan van Gastel
19. Koen van Mensvoort
20. Lisanne van den Broek
21. Hans Hulsen
22. Wim van den Broek
23. Marieke van de Kerkhof

24. Wouter Kerkhofs
25. Robyn Reiling
26. Marijn van den Boomen
27. Eric van Ooijen
28. Marc van de Kerkhof
29. Jodien Bakermans
30. Vera van Mensvoort
31. Arnold van Weert

32. Nienke Gerlings
33. Hein Gerris
34. Frans van Dooren
35. Selwyn Gijsberts
36. Brigitte Bovée
37. Frans van Dijk
38. Noud van Weert
39. Erwin Geurts

Raad van Elf foto Sudoku
aanTWOORdE

  2     3    4    1    5    6
  6     5    1    4    2    3
  4     1    3    2    6    5
  5     2    6    3    4    1
  1     6    2    5    3    4
  3     4    5    6    1    2

Luuk Schepens  06 - 20 87 91 03

info@schepenskraanverhuur.nl
www.schepenskraanverhuur.nl

Kraanverhuur 
voor bedrijven 
én particulieren 
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