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KUM MÈ
MÈR UP MEEJ DIE DISCOBAL, WE VIERE
MEEJ ZUN ALLE DIGITAOLE CARNAVAL

Veel plezier met carnaval.
Daarna voor energiezuinige en
veilige elektra in huis,
sportkantine of bedrijf naar
de vakmensen van
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VEURWOORDEN
Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Dè di un biezonder carnavalsseizoen
is, is nog zââcht eutgedrukt, un jaor âs
di hebbe we in ôzze historie nog nooit
mèèjgemâkt en hope we ôk nooit mir mèèj
te hoeve maoke. Ôs eutgangspunt vur di
seizoen is, dè we nie wille kééke nar wa ur nie
ken, mar juust nar wâ ur nog wel mogeluk is.

Ik ben dan ôk heul trots dè we di jaor toch unne jeugdprins, prinses, adjudant en volledige
Jeugdraod van Elf hebbe kenne prizzentere. Ôk zij hebbe unnen andere carnaval âs
âânder jârre, mar ik ben ur zikker van,dè ut meej de hulp van ôzze kemmissie jeugd en
alle betrokke ââuwluij geej lukke um ze zôw toch un geweldig jaor te bezurge. Daorvan
war ôs digitale jeugdprinsenbal trouwes al un sgôn veurproefje. Hoe gaaf en vet is ut dè
ôzze “jeugdige hooghede” nouw stralend hullemal veur up ôzzen Blaospieper stân.

Dè we zôwiezô di jaor unne Blaospieper hebbe, is ôk iets war ik alleen al heul trots up
ben. Meej ôzze tradiesiejoneele carnavalskrant zurge we ur in ieder geval vur dè alle
huushââuwes toch nog un bietje dè carnavalsgevuul dur de brievebus of up de deurmat
binne kréége. En daor vur bedank ik al ôzze trââuwe adverteerders, die ut ondanks dizze
vur veul ondernimmers zwaore tijd, toch meej mogeluk hebbe gemâkt um ôk di jaor en al

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Met weemoed denk ik terug aan carnaval 2020. Wat hebben alle carnavalsvierders
onder aanvoering van Prins Hans dun Twidde, Vorst Jan-Willem, Jeugdprins Sam,
Jeugdprinses Dieuwertje, Jeugdadjudant Jaimy en beide Raad van Elf weer laten
zien dat carnaval in Blaosdonk een waar feest van verbondenheid, verbroedering
en gezelligheid is! Welgemeende complimenten voor jullie grote inzet en
overweldigend en aanstekend enthousiasme!

Carnaval 2020 werd ook meteen het laatste grote evenement van 2020. Al snel
na Aswoensdag werd duidelijk dat het coronavirus ook ons land in haar macht
had. De veertigdagentijd werd letterlijk en figuurlijk een tijd van onthouding.
De coronapandemie heeft ons ook creativiteit en innovatie gebracht. Begrippen
die de carnavalsvereniging niet onbekend zijn, kijkend naar de jaarlijkse
tonpraotavonden en de prachtige creaties die ieder jaar een kleurrijke optocht
door Blaosdonk vormen. We moeten het dit jaar helaas doen met herinneringen,
maar we blijven hopen op betere tijden. Indien ook maar enigszins mogelijk
zullen we in onze kerk aandacht schenken aan carnaval.

Beste Blaozers en Blaozerinnekes,

Op het moment dat ik mijn woorden
toevertrouw aan het papier is het
begin december en constateren
we dat we een bijzonder jaar
achter ons hebben en dat de Corona
maatregelen ook nog veel invloed zullen
hebben op ons leven in het komende jaar.

Erg vervelend maar het is niet anders, de gezondheid van onszelf en onze mede
Blaozers en Blaozerinnekes staat vanzelfsprekend voorop. Terugkijkend op
carnaval 2020 doen we dat met een glimlach op onze lippen. Alle evenementen
waren erg geslaagd, daarvoor alle lof en waardering naar Prins Hans dun Twidde,
Vorst Jan-Willen en hun gevolg. En natuurlijk niet te vergeten Jeugdprins Sam,
Jeugdprinses Dieuwertje en Adjudant Jaimy.

vur de 57e keer dun Blaospieper eut te brenge. Mar hoe wiejer we in ut seizoen raoke, hoe
meer ik ôk de pien vuul, ut zeer van al di evenementen die we di jaor zalle moete misse.
De pien ôk omdè un groot deel van de alternatieve, die we hadde bedââcht en volup in
veurbereiding ware, toch wir sneuvelde dur strengere en ângescherpte regels.
Carnaval is bij eutstek ut fist van de gezelligheid, sâmmehôrrigheid en verbinding. Mar
juust in un jaor dè we daor allemal zôveul behoefte ân hebbe, ken ôzze vereniging daor
mar heul beperkt ân bijdraoge. Dur alles wâ ur nouw nie dur ken gao wor ik pas gewaor
hoe belangrijk dè de carnaval is vur mij persoonluk, mar ôk vur heul Blaosdonk. Ut is
ieder jaor wir uniek wâ vur evenemente wij meej hulp van al ôzze vrijwilligers en de
heul Lindse geminschap nir wete te zette. Gullie maad hendig wete dè ik wel us in munne
rats heb gezèèjte, hoe vatte we de carnaval wir up nao un jaor van bekant gin carnaval?
Mar hoe langer ut duurt, hoe meer ik vuul dè de carnaval van volgend jaor juust extra
biezonder zal wôrre. Kiek alleen mar nar ut jaortal 2022 dè steej vur tweeduuzendentwee
kirre 11 dus âs dè dun burger gin moed gèft!
Ik wit nou al zikker dè gullie ur net zôveul nar eut zââld kééke âs ik um ôs Blaosdonk
volgend jaor nog us extra up zunne kop te zette. En meej dè geweldig fist nouw al in
gedââchte proost ik, vanââf de bank meej mun coronabiertje, sâmme meej jullie up ôzze
“ângepââsse” carnaval in ôs eijge Blaosdonk.
Alaaf!

Hopelijk mét een carnavalsmis én
wellicht door de inzet van moderne
communicatiemiddelen, zodat iedereen
dat saamhorigheidsgevoel mag ervaren
en dat we Gods zegen mogen vragen over
alle carnavalsvierders van klein tot groot en
van jong tot oud.

En na carnaval breekt op Aswoensdag 17 februari de veertigdagentijd aan. Een
tijd om meer dan ooit stil te staan bij de rijkdom van ons leven. Ook dit willen
we samen met u in of via onze kerk vieren! Wij zullen over de mogelijkheden
tijdig in de media berichten. Carnaval 2021 zal dan wel anders dan anders zijn,
maar laten we elkaar juist in deze tijd niet loslaten en – wellicht op afstand –
verbonden blijven met elkaar en er samen toch iets fijns en zeker onvergetelijks
van maken! Ik hoop dat iedereen van dit feest in deze bijzondere tijd binnen de
mogelijkheden die er zijn toch in goede gezondheid mag genieten!
W. van Meijl sds
Pastoor

Het was ook de carnaval waar de grandioze optocht door extreme
weersomstandigheden verplaatst moest worden van carnavalszondag naar
carnavalsdinsdag. Dat was een moeilijk besluit waarbij ik als burgemeester
erg veel waardering heb voor de professionele opstelling van het bestuur en
de Commissie Optocht. Zij durfden verantwoordelijkheid te nemen wat een
verantwoorde besluitvorming ten goede kwam.

Alles stond klaar om in het voor ons liggende carnavalsseizoen de
tonpraotenavonden in de gloednieuwe Schammert te laten plaatsvinden,
maar door Corona beperkingen kunnen die helaas dit carnavalsseizoen niet
plaatsvinden. Jammer, maar dat is overigens geen reden om bij de carnavalspakken
neer te zitten. Integendeel, de gemeenschap van Blaosdonk kan buigen op een
hele goede carnavalsvereniging, dus ik ben ervan overtuigd dat we de opgelopen
schade, lees misgelopen carnavalsactiviteiten, in de toekomst dubbel en dwars
gaan inlopen met tal van mooie Lindse Blaos carnavalsevenementen in de
prachtige Schammert.
Paul Verhoeven, burgemeester
Gemeente Heeze-Leende
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Tel. 040 - 206 3309

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 18.00 uur

www.kapsalon-leenderhof.nl
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TO SERVE AND PROTECT AGAINST COLD

CVMAN
HAAUWT HEUL LIND WÈRRUM
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worden!

> Jeugdige heersers uvver de sgonste plats gedurende
de vier sgonste daog van ut jaor;
> Trotse Baron van ut basketbal;
> Hertogin van de gitaarmeziek en alle aander meziek
war ge nar kaant luustere;

Wij, Jeugdprins Mika, Jeugdprinses Evi en
Adjudant Roy, maoke er meej de grasie
van ut bestuur, heul de Raod van Èllef
en Jeugdraod van Èllef,
samme meej alle Blaozers en
Blaozerinnekes ok di jaor wir un
geweldig carnavalssezoen van.

> Hoch Adjudant van ut edele voetbalspel beij
“Dur Oefening Stèrrek Lind”;
> Beschermhirre van tennisclub Lind;
> Jonkheer van de Krokuslaon, mar ôk van alle aander
laone, straote en weejge meej un bluumke der in;
> Gravin van Ôstrik meej alles watter beij heurt en ôk
nog watter net beujte vaalt;
> Adjudant van de halfeindschestraot van ut begin tot
ân ut eijnd en van ut eijnd tot ân ut begin en vice vèrsa;
> Mar beujvenal beschermers van alle Blaozers en
Blaozerinnekes, van de kleijn en di jaor ôk van
de groot.

EDITIE 57, 2021

7

Wij bouwen gin carnavalswagens maar wel verrekte
sgon interieurs! Alaaf!
Tijdens carnaval zijn wij gesloten, daarna staan we graag weer voor jullie klaar

Boven Zijde 4 | 5626 EB Eindhoven | 040 780 65 52 | info@coenenconcept.nl | www.coenenconcept.nl
18354 Coenen Concept ADV Carnavalskrant 275x185 OPM DEF.indd 1
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ONDERSCHEEJE

ORDE VAN VERDIENSTEN

Uitgereikt door prinsen, prinsessen en het bestuur
van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos

ORDE VAN VERDIENSTEN
Uitgereikt door Prins Hans dun Twidde en het bestuur
van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos,
omdat deze dorpsgenoot:
> altijd en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
> betrokken is geweest bij kringgildedag, georganiseerd door
Gilde Sint Catharina en Sint Barbara;
> vele jaren deel heeft genomen aan de Blaosdonkse optocht;
> zich inzet voor de intocht van Sinterklaas in Leende;
> rondleidingen geeft in de Sint Petrusbandenkerk;
> zitting heeft in de dorpsraad Leende;
> correspondent is geweest voor huis-aan-huisblad De Uitstraling;
> het G-team van D.O.S.L. als leider heeft begeleid;
> initiatiefnemer is van Trots Op Blaosdonk (TOB) en de
zwaaisjaal;
> al meer dan 11 jaar lid is van de Raad van Elf en zich al

ERW
S
T
IN GEUR

2020 - Erwin Geurts
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

vele jaren langer inzet voor de Lindse carnaval.

ORDE VAN HET GEMENE LEVE
Uitgereikt door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende
namens Carnavalsvereniging De Lindse Blaos

2020 - Niels en Eefje van Lieshout
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

ORDE VAN HET GEMENE LEVE
Deze orde wordt aan deze dorpsgenoten verleend omdat:
> zij samen carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart
toedragen;
> zij samen vele jaren deel hebben genomen aan de Blaosdonkse
optocht;
> zij zitting heeft gehad in de Commissie Begeleiding Dansgarde;
> hij zitting heeft of heeft gehad in verschillende commissies
zoals techniek, folders, openingsbal en prinsenbal;
> hij de website heeft ontworpen en deze beheert;
> zij samen de kleding voor de Raad van Elf en de prinsen en
prinsessen jaren hebben verzorgd;
> hij het jubileumspeldje voor jubilerende Raad van Elf leden
heeft bedacht en ontworpen;
> hij jarenlang zitting heeft gehad in het bestuur van CV De
Lindse Blaos en waar hij leider van de Raad van Elf was;
> zij beide elf jaar lid zijn geweest van de Raad van Elf.

NIELS
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U
O
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Analyse • Behandeling • Cursussen

Voetreflexzonetherapie
Dinan van Gastel
T. 0648275160

E.E.N.Therapie
Zevenhuizen 10a
5595 XE LEENDE

Nu 3 BH’s voor
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“

Iedereen bedankt
voor het meedoen

”
UITSLAGEN VAN DE LINDSE HUISKAMERQUIZZEN 2020

Eerste Lindse huiskamerquiz:

3 April

Winnaar:

Fotowinnaars:

Team Reiling-Holland

Hakuna Matata
De Huismussen
De Doorntjes

Tweede Lindse huiskamerquiz:
24 April

Winnaar:

Team 4

Fotowinnaars:

Fam. van der Kruis
Fam. Molenkamp
Fam. Verhoeven
Fam. Snoeijen

Derde Lindse huiskamerquiz:
30 mei

1. Webbmasters
2. De Ossenclub
3. Fam Barten
EDITIE 57, 2021
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Gecertificeerd en erkend nagelstyliste
Hélène Wernaart
te Leende
06 - 18 36 60 77
www.bĳdehandjenagelboetiek.nl

GELLAK - GELNAGELS - NAILART - SPA MANICURE
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BEKENDMAOKING
JEUGDPRINSENPAAR

“

Bekijk ook het filmpje
van het digitale
jeugdprinsenbal

”

www.delindseblaos.nl
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VEURSTELLE RAOD VAN ÈLLEF
Hallo allemaal,

Lotte Das - van Mierlo: ik ben 27 jaar oud en geboren en getogen in Leende.
De meeste van jullie zullen mij misschien wel kennen van de Bakband, hierin
speel ik al jaren met plezier saxofoon. Dit doe ik ook iedere maandagavond bij
de fanfare in Leende. Daarnaast tennis en fitness ik graag om zo ook lekker
sportief bezig te blijven. Ik ben als jeugdconsulent werkzaam bij de Gemeente
Deurne, hier houd ik me bezig met de zorg rondom kinderen, jongeren en het
gezin.

Wij zijn Steven en Lotte en vanaf het eerste bezoek van het bestuur enthousiast
om lid te worden van de Raad van Elf. We zijn van huis uit allebei fanatieke
carnavalsvierders en vinden De Lindse Blaos een mooie vereniging. We zijn blij
dat we hier vanaf nu deel van uit mogen maken en zo ons steentje bij kunnen
dragen.

Steven Das: ik ben 30 jaar oud en kom van origine uit Bergeijk, voor de liefde
ben ik naar Leende gekomen. Ruim 3 jaar geleden hebben wij samen een huis
gekocht aan de Halvenne en dat bevalt ook mij erg goed! Als projectleider ben
ik werkzaam bij Vencomatic in Eersel waar ik me bezig houd met de verkoop
en realisatie van kippenstal inrichtingen wereldwijd. In mijn vrije tijd sport ik
graag (wielrennen en hardlopen) en maak ik als slagwerker muziek bij onder
andere de slagwerkgroep in Leende. Tijdens carnaval heb ik altijd muziek
gemaakt in Bergeijk bij de ZDGK (Zonder Drank Ginne Klank), vergelijkbaar
met de Bakband in Leende. Dus carnaval vieren zit er wel in!

In onze vrije tijd spreken we graag af met vrienden en familie en houden
we van een lekker hapje en drankje. Naast dit alles zijn we allebei fanatieke
wintersporters, we gaan graag naar Oostenrijk voor een weekje skiën en aprèsskiën. Uiteraard niet tijdens carnaval!
Het is een bijzonder eerste jaar voor ons, maar alles wat door kan gaan hebben
we dan in ieder geval toch alvast eens ervaren. Wij hebben er zin in!
Groetjes Steven en Lotte

VRIENDENBOEKJE
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Lotte Das - van Mie

Veldhoven
Geboorteplaats:
rf:
doen, maar niet du
Wat ik zou willen

Leeftijd: 27 jaar

eming starten
Een eigen ondern

te:
lgoed was, en heet
Mijn lievelingsspee
Een pop, Lisa

vriendinnen

Een wijntje met
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lijk ;)
zit: Steven natuur
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w
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Juf / Pedagoog
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Dit
zijn:
ik voor 1 dag willen
Deze persoon zou
Elise Schaap

Steven Das

VRIENDENBOEKJE

Naam:

Leeftijd: 30 jaar
Geboorteplaats: Do
mmelen
Deze superkracht zo
u ik willen bezitten:

Me van A naar B ve
rplaatsen als ik met
mijn vingers knip
Nu

tteloos talentje van
mij:

Fluiten als een OostSiberische duinvogel

Deze historische gebe
urtenis had ik willen
me
Het EK van ‘88

emaken:

Ik heb spijt van dat ik

nooit: Eerder ben gaan
skiën
Hier ben ik waardelo
os in:
Prioriteit geven aan
Lotte haar prioriteite
n lijstje

Dit heb ik voor het la
atst gegoogeld:

Snollebollekes in AR
(dikke tip overigens
!)
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Van welk
“
materiaal is een
wandelstok
gemaakt?
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HOE BIEZONDER IS UT
Traditiegetrouw wordt er jaarlijks door de redactie
van deze Blaospieper een woordje gevraagd aan de
ex-prins(es) of prinsenpaar. Hierin wordt vaak terug
gekeken naar het afgelopen seizoen en passeren
de mooie en bijzondere momenten speciaal voor
onze lezers nog één maal de revue. Maar omdat het
dit jaar toch net wat anders is, zijn onze razende
reporters bij Prins Hans dun Twidde (ondertussen
omgedoopt tot TwiddeHans) op bezoek gegaan.
“Hoe bijzonder is het” zegt Hans, als wij aan tafel
zitten voor een interview. “Waar ik eerder al afscheid
had genomen van de Raad van Elf werd ik een jaar
later gevraagd om prins van Blaosdonk te worden.”
“In alle bescheidenheid is dit een vraag die je niet
zomaar gesteld wordt en hoewel ik hier totaal geen
rekening mee had gehouden, is het een vraag waar
je eigenlijk ook geen ‘nee’ op kunt antwoorden”.

“Vanaf het begin heb ik prachtige momenten
mogen meemaken” vertelt Hans. “Hoewel ik als exbestuurslid dacht het meeste wel te weten, maak je
zo’n seizoen als prins toch op een hele andere en
bijzondere manier mee”. Als we Hans vragen wat
het mooiste was, hoeft hij niet lang na te denken.
“Er was direct een klik met ex-Prins Sam, ex-Prinses
Dieuwertje en ex-Adjudant Jaimy, maar ook met

de rest van de Jeugdraad van Elf en de ouders, ik
wil ze daar nogmaals heel graag voor bedanken!”
“Maar ook heb ik genoten van al die mensen op de
prinsenreceptie, hoe bijzonder was dat.”

“En nu… ja wat nu, dat was een goeie vraag” zegt
Hans. “Een nieuw seizoen, maar geen seizoen wat je
een nieuwe prins zou gunnen.” “Het prins zijn is
te bijzonder om iemand nu zomaar prins(es) te
maken, terwijl er eigenlijk bijna geen activiteiten
zijn.” “Daarom blijf ik graag nog een jaartje prins
om volgend jaar de scepter met veel trots over te
dragen.”

Jeugdraad van Elf

“Een ander seizoen dan anders, maar gelukkig
heb ik wel Jeugdprins Mika, Jeugdprinses Evi
en Jeugdadjudant Roy mogen verwelkomen als
kersvers jeugdpaar.” “Zonder scepter en zonder
‘adjudantfluit’ ben je niet compleet” zegt Hans.
“Na de bekendmaking zijn we deze dan ook in vol
ornaat gaan overhandigen.” Toch nog even kunnen
genieten van het carnavalsgevoel!
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AFSCHEID JEUGDPRINSENPAAR

Afgelopen jaar stonden Jeugdprins Sam en Jeugdprinses
Dieuwertje samen aan het hoofd van het jeugdcarnaval
in Leende. Buurtvereniging Obelisk heeft dit jaar de
organisatie en begeleiding van het jeugdcarnaval op
zich genomen en deed dit met een avontuurlijk thema:
Jungle! Onder de slogan: “Alle dagen lachen, brullen en
gieren met Obelisk en de Jungle dieren!” trokken zij
in de partybus van receptie naar receptie en hebben
ze wild gefeest tijdens de carnavalsdagen. We blikken
samen met het prinsenpaar terug op een geslaagde
carnaval.

“ Super gaaf. Genieten”

Zoals altijd weten de kinderen pas vlak voor de
bekendmaking zelf wie de nieuwe prins, prinses en
adjudant zijn. De steek voor de prins werd bijvoorbeeld
al vast stiekem gemaakt. Onder valse voorwendselen
werd het hoofd van Sam opgemeten zodat zijn ouders
dit vast in gang konden zetten en de steek op tijd voor
het jeugdprinsenbal klaar zou zijn. Ons prinsenpaar
had zich beiden aangemeld om mee te loten voor deze
functies, maar konden tot het laatste moment alleen
maar hopen dat zij het zouden worden. Jeugdprinses
Dieuwertje zegt over het horen van dit nieuws: “Ik
hoopte heel erg dat ik prinses zou worden! Ik vond het
niet zo spannend omdat ik een beetje wist hoe het ging
zijn, want mijn ouders zaten al in de grote Raad van
Elf. Ik keek er wel heel erg naar uit!”. Ook Jeugdprins
Sam vond het heel leuk dat hij de nieuwe jeugdprins
werd: “Zaterdag 14 december zijn we in de meent met
de hele groep gaan oefenen voor het opkomen van de
nieuwe jeugdraad op zondag 15 december tijdens het
jeugdprinsenbal. Ik wist toen nog niet dat ik de nieuwe
jeugdprins zou worden. Toen ik thuis kwam van het
oefenen, hadden papa en mama een cadeautje met een
briefje erbij. Ik begon hardop te lezen; “ik jeugdprins
Sam….”op dat moment had ik nog niet door dat ik de
nieuwe jeugdprins zou zijn. Pas met het uitpakken van
de steek, wist ik het zeker. Wat was ik blij!”.

De receptie was een groot feest, met veel bezoek en
cadeautjes. Zelfs de burgemeester en zijn vrouw en
de wethouders kwamen het jeugdprinsenpaar, de
adjudant en de Jeugdraad van Elf feliciteren tijdens
deze middag. Jeugdprinses Dieuwertje: “Van de vrouw
van de burgemeester kreeg ik een heel leuk cadeautje
en een speciale kaart. Dat vond ik heel leuk.”
Met de bekende feestbus mocht het prinsenpaar en hun
gevolg ook mee naar een groot deel van de recepties
met Prins Hans dun Twidde en de Raad van Elf. Prins
Sam zegt hier over: “Het was geweldig om met Prins
Hans en de Rv11 mee te mogen naar vele gezellige
recepties, ook in de feestbus was het super gaaf!” Eén
van de favoriete recepties is toch altijd wel die van
Bavaria, waar het jeugdprinsenpaar dit jaar zelfs bier
mocht drinken. Gelukkig wel 0,0% natuurlijk!

Extra spannend dit jaar was natuurlijk de jeugdoptocht.
Vanwege het slechte weer was het spannend of de
optochten dit jaar wel door konden gaan. Uiteindelijk
is de grote optocht verplaatst naar zondag en is de
jeugdoptocht naar binnen in de Meent verplaatst. Dat
was natuurlijk een unieke situatie! “Wie kan zeggen
dat hij/zij met de jeugdoptocht door De Meent is
getrokken?!” zegt Jeugdprins Sam hierover. Gelukkig
konden ze de dag daarna toch nog een keer op de
prinsenwagen staan en naar iedereen zwaaien tijdens
de grote optocht, die gelukkig wel buiten plaats kon
vinden.
Op de vraag of ze nog een keer jeugdprins en
jeugdprinses zouden willen zijn, antwoorden ze
allebei volmondig: “ja, het was super gaaf en ik ga het
nooit meer vergeten”. Ook hebben ze nog een tip voor
het volgende jeugdprinsenpaar: “Heel jammer dat het
dit jaar allemaal anders zal zijn door corona. Maar ga
vooral genieten, voordat je het weet is het allemaal
voorbij, je gaat het maar een keer meemaken.” zegt
Jeugdprins Sam. Jeugdprinses Dieuwertje sluit daarbij
aan met een simpele toevoeging: “Genieten!”
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Hoe krijg je een
“banaan
recht?
Moet je er
een pruim
naast leggen!

”

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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Huis-DJ van Scheuter
verlaat aangeslagen
de zaal.
Tijdens de jaarvergadering wordt
er afscheid genomen van de
Rv11 leden. Naast Eefje en Niels
vertrekken ook Annemarie en
Bram (tevens bekend als DJ bij
de Scheuter) bij de vereniging. Er
worden terecht lovende woorden
over hun uitgesproken waardoor ze
zichtbaar ‘geraakt’ zijn.

Op z’n hondjes, je
moet er de ballen
voor hebben!
Ook dit jaar is de durpskwis weer
een enorm succes is iedereen in de
weer met de spellen. Een bekend
kinderbordspel wordt uitvergroot
in De Meent. Op de buik op ‘een
meubelhondje’ en bewapend met
een grote mand stuurt je partner je
in een berg met ballen en moet je er
zoveel mogelijk verzamelen.

Vereniging wist van
kunstvervalsing.

Tijdens het openingsbal vindt ook
de prijsuitreiking van de durpskwis
plaats. Eén van de opdrachten die
de teams mee hebben gekregen,
was een zelfgemaakt schilderij
mee te nemen. Diverse creatieve
schilderijen, die vaak wat weg
hebben van beroemde doeken,
worden binnengebracht.

Een vonk bij Freek.

Tijdens het jeugprinsenbal
vormen
de alter ego’s; ‘Freek en
Vonk’
de basis voor een hoop
hilariteit
voor de opkomst heb de
nieuwe
Jeugdraad van Elf. Vonk
word
gespeeld door Eric en Freek
wordt
gespeeld door Leo.

Na afschieten bleek
de huls toch gevuld!
Hans Hulsen wordt in een heuse
achtbaan afgeschoten richting het
podium ter bekendmaking van
prins carnaval 2019/2020. Zo
rustig als we Hans kennen bleek
hij tijdens de bekendmaking toch
goed gevuld te zijn met een gezonde
dosis zenuwen.

KRANTE KOPPEN
Minigraver op zijn
kant(je)!

CV Op z’n Kantje komt me
t een
minigraver op de recep
tie en
overhandigt Prins Hans op
gepaste
wijze een erg leuk en toe
passelijk
cadeau in de vorm van
een
graafbak. De ‘grap’ valt goe
d en het
cadeau wordt hartelijk in on
tvangst
genomen.

Na een hoop geklaag
verlaat de wethouder
het podium.
Tijdens de tonpraotavonden vullen
de ex-Prinsen (zogenaamd) al
plassend het podium en wordt ook
de Lindse politiek komisch belicht.
Wethouder Frank de Win doet mee
in zijn eigen geregisseerde stuk en
komt verrassend ten tonele nadat
het politiek beleid komisch en
kritisch wordt belicht.

Soerkse slager maakt
gehakt van Linds
nieuws.
Traditiegetrouw vindt tijdens de
opening van carnaval ’t Bènkse’
plaats waar het afgelopen jaar
op een komische wijze wordt
doorgenomen. Dit jaar schuift
Jan van Meijl van de Paaldijk ook
aan bij het bekende drietal. Jan
is in het dagelijks leven slager in
Soerendonk.

Diverse bendes actief
in Leende.
Tijdens de jeugdoptocht zijn er
wel 14 groepen die meetrekken
in de optocht. Zo doen ‘de Blaos
Angels’ mee, maar met ‘Met al die
omleidingen in Lind, geen mens die
de weg nog vindt’ weet ‘De Bende
van Lind’ een mooie 6e plaatst te
bemachtigen.

Willem Smetsers is
niet te weinig!

Willem Smetsers van de Plu
s, heeft
nog behoorlijk wat tompouce
n over
en in plaats van deze weg te
gooien
doneert hij deze aan het Lee
nderhof

Brandweerwagen
rijdt dwars door het
Meentgebouw!
De jeugdoptocht en de grote optocht
zijn omgedraaid i.v.m. het slechte
weer. Om deze reden vindt de
jeugdoptocht plaats op zondag en
trekt deze niet door de straten van
Blaosdonk, maar door Blaospaleis
de Meent. Ties, Rosa, Sybren &
Jilmer doen mee met ‘Wij helpen
jullie uit de brand’.

Geen optocht in
Blaosdonk, een storm
in een glas water?

Door de weersomstandigheden
(harde windstoten) heeft de
carnavalsvereniging
helaas
het besluit moeten nemen de
Blaosdonkse optocht te verplaatsen.
De optocht wordt verplaatst naar
carnavalsmaandag (24 februari
2020). De jeugdoptocht wordt
daarmee verschoven naar zondag
23 februari.

Buurtvereniging
maakt brokken.

Na een flinke tussenpoos is
Buurtvereniging de Breedvennen
weer helemaal terug in de grote
optocht en beelden zij op een
ludieke wijze ‘brokkenpiloot’ uit
waarbij ook Lindse brokmoppen
worden uitgedeeld.

Strijpse bakker bakt
er weinig van.
Strijpenaar Johan Bax doet mee in
de optocht in zijn creatie als bakker.
Met een aangebrand brood in zijn
kinderwagen beeld hij de spreuk uit;
“Ik heb um dur te lààng in gehad”

Twidde Hans spullen
geveild.
De vrienden van de prins doen
mee met de optocht en beelden
de spreuk uit: Veilinghuis ‘Twidde
Hans’. Diverse 2e handse spullen
worden op een ludieke manier aan
de man gebracht. Zien we daar ook
een schilderijtje dat daadwerkelijk
uit Prins Hans zijn inboedel komt?...

Mogelijk het eerste
Coronageval in
Leende?
Op een actuele manier werd het
toen nog enigszins onbekende
Corona virus ludiek uitgebeeld
met beschermende pakken en een
bierflesje Corona tijdens Dweile
onder d’n Tôrre.

Eigenaar Chinees
restaurant vastgezet.
Het toen nog onbekende Corona
virus legt China al grotendeels
plat. Helaas is Lou van ons Chinees
restaurant ook in China en kan hij
daardoor niet terug naar Leende
en mist hij carnaval. Zijn dochters
zorgen toch voor een lekkere hap
tijdens
carnavalsdinsdag
met
natuurlijk de vraag: “Sambal bij?”

Adjudant maakt
slippertje en wordt
‘geholpen’ door zijn
vrouw?
Bij de traditionele popverbranding
en afsluiting van de carnaval valt
Adjudant Wim van de trap van de
podiumwagen. Flink geschrokken
wordt Wim al snel goed verzorgd
door zijn vrouw Lisanne, die ‘eerste
hulp bij ongelukken’ weet toe te
passen. Gelukkig knapt Wim snel
op.

Matten voor de
kerststal!
De klusgroep Welzijn en Zorg uit
Leenderstrijp timmert een kerststal
in het dorp. Diverse matten van
riet, stro en pallets kwamen uit de
schuren tevoorschijn om de stal aan
te kleden.

Gedreun achter
gesloten deuren!
In deze lockdown is de eerste Online
Lindse Huiskamerquiz een feit en
via een live verbinding worden alle
huiskamers aan elkaar verbonden.
Er
wordt
driftig
gestreden,
afwisselend komen er leuke doe
opdrachten voorbij en soms erg
pittige vragen.
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Meej sgôn hâând en voet,
gân we carnaval teejgemoet !

MEDISCH PEDICURE & MANICURE
Broekerstraat 30, Leende
voetgevoel@hotmail.com
+31 6 50413103
VoetGevoel

Al 24 jaar dé partner
in hypotheken
Roland van der Zwaag - Zelfstandig hypotheekadviseur. “Als adviseur ben
ik al 24 jaar aangesloten bij NBG en geef ik financieel advies dat net een
stapje verder gaat. Als onafhankelijke adviseur heb ik toegang tot
vrijwel alle geldverstrekkers. Hierdoor kan ik in iedere situatie het
best passende hypotheekadvies geven. Bel, mail of app mij
gerust even, dan bespreken we de mogelijkheden!”

“ovTwereeeenBetrelgeinrn lopails.en

Zegt die ene:
“Wat een lange trap hè?”
Zegt die andere:
”Dat valt nog wel mee,
maar de leuning
zit zo laag”.

”
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Neem eens contact op
06 19 67 75 25
06 19 67 75 25
 roland.van.der.zwaag@nbg.nl
 Leende

Ik
maak het
rond voor
jou!

Ut dankbaare bezoek
ân de 90 plussers

Pastoor Wim van Meijl ontving ook dit jaar
traditiegetrouw alle 90-plussers uit Leende en
Leenderstrijp op donderdagmiddag voor carnaval
in de pastorie voor een gezellig samenzijn. Na
iedereen persoonlijk welkom te hebben geheten,
wordt het duidelijk dat de groep met 90- plussers
dit jaar weer is gegroeid! Maar liefst drie nieuwe
gezichten schuiven aan aan de lange tafel in de
studeerkamer van de pastorie. Wat fijn om te
zien dat we zo’n grote groep met vitale ouderen
hebben in ons dorp! Overigens komt tijdens het
voorstelrondje wel naar voren dat de roots van
veel van de aanwezigen in Limburg liggen, zou dat
nog invloed kunnen hebben op de hoge leeftijden
vragen wij ons af? ;-)

alle aanwezigen en Pastoor van Meijl merkt op
dat alle leeftijden tussen 90 en 100 jaar zijn
vertegenwoordigd binnen het gezelschap, wat
bijzonder!

Prins Hans dun Twidde geeft aan dat hij het erg
leuk vindt om een keer bij deze middag aan te
mogen sluiten, ook zijn roots liggen in Limburg
dus hij voelt zich helemaal thuis, en het startsein
wordt gegeven voor het delen van mooie verhalen
over vroeger. Er wordt een rondje gemaakt langs

Vanwege Corona kan deze middag dit jaar helaas
niet doorgaan, maar we hopen volgend jaar
iedereen weer in goede gezondheid te mogen
ontvangen met het nieuwe prinsenpaar van De
Lindse Blaos. In de Blaospieper van volgend jaar
volgt er meer informatie en een uitnodiging.

Terwijl de koffie wordt ingeschonken en de stukken
taart worden geserveerd door de dames en heren
van de Raad van Elf, komen de gesprekken tussen
de bezoekers onderling ook op gang. Verbazing
en complimentjes over ieders leeftijd (“Bende
gij al 93? Ge ziet er nog zo jong uit!”) en vitaliteit
(“Kumde gij nog steeds op d’n fiets?”) gaan heen
en weer.

Er wordt gesproken over allerlei dingen van
vroeger in Leende en Leenderstrijp. Onder andere
de A2 komt ter sprake, wat vroeger slechts een
drukke weg was met een oversteekplaats. Toen
er meer auto’s kwamen, werd dit punt natuurlijk
steeds gevaarlijker en uiteindelijk is hier een
viaduct geplaatst. Een aantal van de aanwezigen
herinneren zich nog dat zij als kind geen
elektrische verlichting hadden in huis. Ook alle
café’s en winkeltjes van vroeger komen voorbij,
met alle herinneringen die iedereen hier aan heeft.
Ook Jan zingt zoals ieder jaar weer een mooi lied
voor de Prins, dit jaar speciaal een lied met Strijpse
roots voor de Strijpse prins. Jammer genoeg is de
schrijfster niet meer te achterhalen, maar het lied
wordt gekoesterd door Jan en bewaard in zijn
brandkast. Na nog wat gezellig gekeuvel wordt de
middag afgesloten. Het was weer een gezellige en
bijzondere bijeenkomst!
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1. Brigitte Bovée
2. Jürgen Bovée
3. Noud van Weert
4. Dinan van Gastel
5. Frank van Gastel
6. Inge van Weert
7. Arnold van Weert
8. Kim van den Broek
9. Eric van Ooijen
10. Wim van den Broek
11. Lisanne van den Broek
12. Wouter Kerkhofs
13. Zenna Kerkhofs
14. Hans Hulsen
15. Robyn Reiling
16. Jan Willem Reiling
17. Marlie van Mensvoort
18. Koen van Mensvoort
19. Frans van Dijk

Ôk al is ur di jaor meej carnaval

20. Robin van de Sande
21. Peer Bax
22. Gerrie Bax
23. William Pompen
24. Frans van Dooren
25. Anita van Dooren
26. Lotte Das
27. Steven Das
28. Rob van Dijk
29. Jodien Bakermans
30. Selwyn Gijsberts
31. Robert Schoone
32. Nienke Gerlings
33. Jarie Gerris
34. Hein Gerris
35. Angelien Jutten
36. Joost Jutten
37. Marijn van den Boomen
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minder te doe, meej de Raod van Èllef kumt ut toch wal goe.
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Thuis, in en rondom huis.
GRASMAAIERS
VERF & VERFARTIKELEN
DOE-HET-ZELF
TUINGEREEDSCHAP

Dorpstraat 81 Leende
T 040 2061374
postumadoehetzelf.nl

DOE HET ZELF TUIN VERFARTIKELEN

UW WARMTE
BARON
van oudsher een begrip

verhoevenverwarming.nl
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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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Un TRUGblik meej Huub van weert
Op een koude decemberavond stapte ons duo
razende reporters op de fiets naar het gezellige
Oostrik, op weg naar het huis van Bertje Kladder,
ook wel bekend als Bertje Boor, oftewel Huub van
Weert. Zoals ieder jaar praten we graag eens een
avondje met iemand die veel (heeft) betekent
voor het carnaval in Blaosdonk of die hier een
belangrijke rol in heeft gespeeld. Huub valt met
zijn grote betrokkenheid zeker in deze categorie!
Het begon allemaal met (zo zegt hij zelf) “flauwe
stukskes” tijdens feesten en partijen. Menig
vriend en familielid heeft eraan moeten geloven
als Huub aan het woord kwam. Zijn vrouw Jeannie
was niet altijd blij met wat Huub dan allemaal
bedacht. “Ik vond zijn grappen vaak veel te grof,
dus paste ook nogal eens wat aan bij het uittypen”
geeft Jeannie aan. Niet dat dit zoden aan de dijk
zette, want Huub krabbelde de grovere grappen
er dan vanzelf weer tussen.

alle bezoekers aan het lachen te krijgen. Wat u
als lezer wellicht niet weet, is dat de tonpraoters
hun voorbereiding vaak einde zomer al starten.
De eerste repetities en besprekingen worden al
in oktober georganiseerd en er zit avonden werk
en voorbereiding in. Tijdens de repetities helpt
iedereen elkaar en luisteren de tonpraotcoaches
mee of iets tonwaardig is of niet.

Naast alle repetitieavonden in de kelder van De
Meent, zaten er ook thuis behoorlijk wat repetitieuurtjes in de optredens van Huub. Uren en uren
repeteerde hij samen met Jeannie thuis en dat
terwijl ze zelf aangeven niet dezelfde humor te
hebben.

Na twee keer in de ton te hebben gestaan, in 1997
volgde Bertje Boor de tandarts, hield Huub het
even voor gezien. “Het is erg moeilijk om jaar
na jaar dezelfde kwaliteit te kunnen
blijven leveren en een type te
Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, kunnen spelen zonder dat het
en toen de vraag van William Pompen kwam of saai wordt. Dat lukt lang niet
Huub een keer de ton in wilde, werd die vraag al iedereen” zegt Huub. “Omdat ik
snel met “ja” beantwoord.
rond die tijd ook mijn eigen
bedrijf startte, heb ik het
En zo kwam het dat tijdens de tonpraotenavonden tonpraoten daarna maar even
van 1996 Bertje Kladder het podium op kwam. voor gezien gehouden.” Pas toen
Met flinke zenuwen, dat wel, geeft Huub aan. hij in 2019 werd gevraagd weer
“De eerste keer is het spannendst. Je weet niet een keer terug te komen, is Bertje
hoe de zaal reageert op je grappen en of het Kladder weer uit de verf
aanslaat”. De intonatie kan een grap alleen al gekomen met een leuke
maken of breken, het komt dus best nauw om nieuwe act.

Maar Huub zat in die tussenjaren op
carnavalsgebied zeker niet stil! Hij draagt
al jaren bij aan het schilderwerk van menig
carnavalswagen. Zo bouwde hij jaren mee bij
buurtvereniging De Naoblaozers en schildert
hij sinds zijn komst in de buurt ook graag mee
aan de wagens en groepen van Oostrik. Ook is
hij sinds begin jaren ’90 onderdeel van de groep
schilders voor het decor van het prinsenbal en
de tonpraotavonden. Dat eerste is de laatste
jaren wel een stuk spannender geworden: “Nu
komen ze met foto’s en voorbeelden hoe het eruit
moet komen te zien, maar we hebben ook jaren
achter elkaar alleen maar bomen geschilderd.
Als we dan de vraag stelden: “Wat kunnen we
dit jaar schilderen voor het prinsenbal?” was het
antwoord steevast: “Doe maar iets met bomen!”.
Tot de dag van vandaag wordt dit nog als grap
gebruikt tijdens de schilderavonden, als er
iemand later aansluit bij het schilderen en vraagt
wat we moeten maken is het antwoord nog
steeds: Doe maar iets met bomen!”
Huub, we bedanken je graag voor het
warme welkom en je bijdrage aan het
Lindse carnaval voor en achter de
schermen al deze jaren!

Leuke weetjes:
- Huub heeft nog steeds een kladblokje liggen waar hij af toe ideeën voor
grappen op noteert, ook al staat hij niet in de ton.
- De engelenbak en het podium (waar de Rv11 zit tijdens de tonpraotavonden)
wordt ieder jaar overschilderd. Er komen altijd wel vlekken op van bier of
mensen die er tegenaan stoten waardoor dit nodig is. Dit gebeurt vaak in
één avond door het schilderteam.
- Er is altijd behoefte aan nieuwe tonpraoters. Dus heb je een leuk idee,
meld je dan aan! Ook als je buut nog niet helemaal staat: er is hulp!
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“Hé Guus,
witte gij
nog een
sterke bak?”

“Ik wit
er nog wel
honderd!”

Voor ijzersterke bakken ga naar gp-equipment.com
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Een vast onderdeel van deze krant is sinds een aantal
jaren een blik in het verleden rondom alles wat met
carnaval te maken heeft. Nu afgelopen jaar ons nieuwe
gemeenschapshuis De Schammert is geopend en
onze vertrouwde Meent na 40 jaar is gesloopt, leek
het ons een goed idee om eens terug te kijken naar
al die jaren carnaval in de Meent. We zijn in gesprek
gegaan met veel mensen die in die 40 jaar iets met de
Meent te maken hebben gehad. Zo spraken we onder
andere Nelly van Asten, lid van het eerste bestuur, en
Aldie van Kuijk, die samen met haar man Jan de eerste
beheerder van de Meent was. Jan werd later opgevolgd
door schoonzoon Fried. Zij deelden een aantal leuke
herinneringen die zij hebben aan hun tijd in De Meent
met ons.

Vruuger, tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw, werd
carnaval voornamelijk gevierd in de verschillende
cafe’s en zalen die Leende toen (nog) rijk was. De
tonpraotavonden werden gehouden in een grote tent
naast het Patronaat, een zaal die officieel behoorde
aan de kerk in Leende en die gesitueerd was op het
Torenpleintje. Er ontstond in die tijd een groeiende
vraag naar een echt, groot gemeenschapshuis. De
plannen voor De Meent werden gemaakt en de
voorbereidingen voor de bouw werden getroffen.
Leende zou Leende niet zijn als er niet eerst een kleine
rel aan de bouw van een gemeenschapshuis vooraf zou
zijn gegaan. Ook in deze tijd was het lastig iedereen
tevreden te stellen en waren dit keer de inwoners
van Strijp het niet eens met het forse budget van deze
bouw en het gebrek aan gemeenschappelijke ruimte
op Strijp. Consessies werden gedaan; Strijp kreeg Het
Bruukske en Leende kreeg een iets kleinere Meent.
In oktober 1981 werd De Meent geopend en in seizoen
’81-’82 werd er voor het eerst carnaval gevierd, onder
leiding van Prins Joop dun Urste en Prinses Leonie.

Dat was voor iedereen best even wennen! Na al het
gedoe voorafgaand aan de bouw, waren de inwoners
gelukkig wel trots op dit mooie, moderne gebouw. Dat
de zaal door (onder andere) de budgetverkleining ook
zelf iets verkleind was (en daarom niet geschikt voor
officiële sportwedstrijden), nam iedereen voor lief. De
tonpraotavonden waren ineens wel heel anders: van
een enorme zaal en drie avonden, moesten we naar 6
avonden om alle gegadigden een plaatsje te kunnen
bieden. En sindsdien zat de zaal steeds alle jaren zes
avonden vol!

In de beginjaren van De Meent was het uit den boze
om spullen op te hangen, vast te spijkeren of te
installeren in het fonkelnieuwe gebouw. Met de tijd
werd dit iets soepeler en vooral de laatste jaren kon
en mocht er meer, met het oog op de sloop die zou
komen. En dat heeft het gebouw geweten; ging je met
het liftje naar boven om lampen te monteren, dan
zag je dat het complete plafond van de zaal vol hing
met haken en spijkers. Qua brandveiligheid was het
vroeger juist minder streng. Chianti flessen dienden
als kaarsenstandaard, die natuurlijk nogal makkelijk
omgestoten konden worden in alle commotie tijdens
een tonpraotavond. De hobbyclub heeft toen de
vertrouwde blauwe “blaoskes” gemaakt, die daarna
vele jaren de tafels sierden met een waxinelichtje erin.

vrijgegeven door de brandweer en burgemeester,
dus er werd besloten het stil te houden en de avond
gewoon door te laten gaan. Gelukkig ging alles goed en
was er inderdaad geen bom. Maar toen er die avond
een paar ballonnen knapten, zaten er toch wel een
paar mensen in de zaal met geknepen billetjes!
Voor Aldie was haar mooiste herinnering aan De Meent
het jaar dat haar Marlène en man Fried in 1987 het
prinsenpaar van Blaosdonk werden. Ze geloofde het
niet, tot het moment dat ze het podium opkwamen in
hun kleding. Een moment om nooit meer te vergeten!

We kijken met veel plezier terug naar de Meent.
De kelders waar tijdens de tonpraotavonden hard
gewerkt werd door de grime, de zaal met de Bakband
en het mooie podium, de gezellige avonden in de foyer
en natuurlijk de gangen waar alle kinderen heerlijk
konden rondrennen terwijl ouders in de zaal lekker
konden feesten. We hopen vanaf volgend seizoen weer
heel veel jaren mooie nieuwe herinneringen te kunnen
maken in De Schammert!

Niet zozeer een mooi, maar wel een spannend moment
was een zaterdag voor de tonpraotavonden in 1989,
het seizoen van Prins Peter dun Urste en Prinses Toos.
Rond een uur of 17:00 werd er gebeld naar De Meent:
“Er ligt een bom! De Meent gaat eraan!”. Wow! Dat
was echt even flink schrikken. Samen met een aantal
bestuursleden en onder leiding van de brandweer
werd het hele pand doorzocht, tot in de kruipruimtes
en op het dak toe. Er werd niets gevonden. Maar wat te
doen met de tonpraotavond die avond? Het pand werd

Leuke weetjes:
- De keuken in De Meent was erg klein en ruimte voor een ijsmachine was er dus niet.
Tijdens avonden rondom carnaval werd er altijd een enorme zak vol met ijsblokjes
gehaald bij De Scheuter. Was je nieuw bij de Rv11? Dan kreeg jij de edele taak te
slepen met deze zakken ijs.
- De klok in de foyer scheen magische krachten te hebben. Als je keek hoe laat het
was, was het bijvoorbeeld 23:30 uur. Keek je dan een half uurtje later weer, dan was
het ineens 03:00 uur!
- Frits Bax heeft eens een avond hele koude handjes gehad. Hij moest als nieuw lid de
scepter dragen voor de prins, maar was het zware ding de laatste avond van carnaval
wel beu. Hij bedacht het in de vriezer te verstoppen zodat niemand er mee vandoor
kon gaan (daar staat een straf van een vaatje bier op). Aan het einde van de avond
was de scepter nodig bij de popverbranding en werd deze nog snel opgehaald. Hij
had zich alleen niet beseft dat het ding de hele avond in -20 had gelegen. Brrr!
- Tegenwoordig neemt iedereen zijn eigen hapjes mee tijdens de tonpraotavonden,
maar vroeger was dit helemaal niet gebruikelijk. Tijdens de pauze werden er broodjes
worst en kaas verkocht door Jong Nederland. Bijna iedereen nam dan wel een broodje,
wat leidde tot flinke omzetten en een mooie bijverdienste voor de vereniging.
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Of ge nou carnaval viert
in Rio of in Lind...
Kleurrijk is ‘t altijd mee
drukwerrek van
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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Lange Voren 16B 5521 DD Eersel
( 040 ) 2222010
w w w.pdenp.nl

COLUMN: WITTE NOG?
Witte nog? En dan bedoel ik nie die club vrijwilligers
die meej veul passie vur ut verleeje aauw koej eujt de
sloot haole, “Nee, ik bedoel: “Witte nog dè ik vurrig
jaor vur den urste keer hier in dizze carnavalskrant
ne column moocht schreejve en ik zeij dè ik ut di jaor
zaauw gan hebbe uvver ‘ut Gezond Durrep project’
en ôk uvver dè toch wal, Lindse initiatief die euhe…
Hermafrodiete boerdereij daor in Soerk?…” Ge zalt
begreejpe dè ik meej al die matschappeleke discussies
teejgeworrig ut woord ‘Herenboerderij’ ôk nie mèr
durref te gebreujke. Mèr wie kon toen weejte dè un
kleijn organisme ôs lève zaauw gan bepaole in 2020?
Un virus genoemd nar un biermèrrek… Dè snap ik dan
wal wir; hoe meer ge daorvan binnekriet hoe zieker
ge wordt.
Nee, Corona is un Latijnse meiskesnaom, zô stat
beschreejve. Nu zaauw ik daor ne flaauwe mop uvver
kanne maoke meej de vraog; is ut toeval dè zô veul
grote rampe vernoemd zin nar vraauwe(naome)? Mar
in dizze tied van emansepasie zaauw zonne mop meij
warschijnlek de kop kóóste en zaauw ik meschien pas
wir uvver un jaor ne neije column maage schreejve
vur dizze krant, ik paas dus vur dit sort mupkes. Ut is
teejgeworrig zôwiezô uppaase meej wâ ge zegt en wâ
ge doet… Oewe kop beujve ut maaiveld eujtstèke kan
gewenst zin en kan oe veul positieve ânzien upleejvere,
mar wordt ut grassprietje te laang dan worde al gaauw
nèrgemaejd. Zô riejp ut vurlopigge bestuur van ‘de

WISTE GIJ DÈ...

Neije Meent’ up um ne neije naom te verzinne vur
ut geminschapshuus, der waar zellefs ne pries ân
verbonde. Dè leverde veul positieve reacsies up, mèr
nie de gewenste naom. Der wier ginne winnende
naom getrokke en de pries wier weggeschonke ân un
goei doel. We waare der kepot van…!

Mar wâ waar ut alternetief gewèèjst? Wâ âs der wal
ne naom eujt dieje pot gekumme hâ die we allemal
niks gevonde haan? Ge moet ôit eujt de kaoj upsies
toch de bèste zien te kieze. Zie ut âs stemme vur
un geminteraod. Wâ netuurlek un (aauwverwets)
mupke is van minne kant, want politiek gezie zitte alle
platseleke parteije up de zellefde hogte, dus stemme
vur de bèste parteij wordt dan zôwiezô moejlek. Mar
gelukkig kanne we âs durrepke ôk heul insgezind zin.
Witte ozze crowdfunding actie vur Lou nog? Lou zaot
vaast in China, ut land war ut Coronavirus vandaon
kumt. Naauw ben ik traauwes ginne complot denker,
mar ik betweejfel of di virus wal echt van China kumt.
Ik heb naomelek nog noit iets eujt China gehad wâ
langer meej geej dan un jaor, dus meij liekt ut stèrrek.
Klinkt eijgelek bekant ut zèllefde âs die Aa-cee-tion
winkel daor uvver ut spoor, un zaak vol meej Chinese
troep en hoe meer mense daormeej in ânraoking
kumme hoe meer di wordt verspreijd dur Europa.
Messchien ôk wal wir un bietje flaauw van minne kant.
Echt nie alles wâ Chinees is keur ik aaf netuurlek want

al vur dè we zôveul afhaol meujgelek heden kreejge
in ut durrep, ging ik al meejn ète haole beij Lotus of
beij ut Pleintje. Di ôk um gezamenlek meej alle aander
aafhaolers de wèkelekse durreps roddels wir èfkes
dur te nème netuurlek. Dè mis ik messchien nog wal
ut miste; de typise durreps roddels die we mekaar
vertèlde âs we mekaar zaage. Up de Zeujvenhuus van
oewe fiets valle en up de Laangstraot al up weg zin nar
die stook eujvens daor in Heejs. Of van die roddels die
ge in de reij beij de platseleke middenstand kriet te
heure: “Hèdde geij dè al geheurd van d’n dieje…”
Keij sgon eijgelek en typies durreps. Zô ken ik nog
een roddel van ozze Burgemister âs klokkenleujer in
Sterksel, mar jammer genog hebbe we hier gin plats
mir um der naauw verder up in te gao…

Gèèf mekaar heujp, gèèf mekaar vrede.
Zikker naauw, ut lève heej ôk vur jaauw un sgon rede.
Ôk hier in ut durrep, hier onder d’n torre,
War we samme lève, mistal ôk hier geborre.
Ôf kumde van Streejp? ôs um ut ève,
We maoke der samme iets sgons van, durref ut ôk te
belève.
Geniet van mekaar en geniet van èlleken dag,
Gao altied dur ut lève meej un traan en un lach.
Houdoe!

...er 16 Blaospieper kranten zijn meegenomen
tijdens de receptie.

...alle 58 namen van alle prinsen in de scepter
staan gegraveerd en Prins Picobello ook 2 keer.

...de dansmarietjes 48 keer hun over elkaar
gekruiste benen hebben gewisseld tijdens de 6
tonpraotavonden.

...er 22 rood wit geblokte lintjes aan Prins
Hans dun Twidde zijn prinsenpak zitten gestikt.

...Prins Hans dun Twidde 22 bierpakketten
kreeg op zijn receptie.
...de bakband 195 touches (boem tadaa) heeft
gedaan tijdens de 6 tonpraotavonden.
...Prins Hans dun Twidde 5x in de kruik zat.
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De Schammert Leende met trots ontworpen!

LEENDE

EERSEL

24/7 Tel: 040 - 206 1239
www.sprankenis.nl
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Hét adres voor:
huwelijksreportages
bedrijfsreportages
leuke fotoshoots
rouwfotografie

PASFOTO’S
op afspraak

(ook ‘s avonds en in het
weekend mogelijk)

ontwerp & drukwerk
- trouwkaarten
- geboortekaartjes
- uitnodigingen
- uitgave boeken
websites
- bouwen
- onderhouden
- hosten

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

www.simkensfotografie.nl
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- 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.

Fer Emmers
* Lid van de Raad van 11 van 1981 tot 1990

Harrie van Asten
* Medeoprichter van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos
* Lid van de Raad van 11 van 1961 tot 1963

Theo van der Paalen
* Prins van Blaosdonk in het seizoen 1982-1983
* Lid van de Raad van 11 van 1961 tot 1963 en van 1970 tot 1987
* Drager van de Orde van het Gemene Leve sinds 1975

Tinus Verhoeven
		

* Prins van Blaosdonk in het seizoen 1971-1972
* Lid van de Raad van 11 van 1963 tot 1983
* Drager van de Orde van het Gemene Leve sinds 1975
* Drager van de Orde van Verdienste sinds 1985
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Dorpstraat 37 Leende T. 0613417766 t-loo.nl

Hopelijk gaat volgend jaar
carnaval weer gewoon DEUR!

GARAGEDEUREN

|

��

VOORDEUREN

en?
avalswagen te bouw
“Dit jaar geen carn
n
hu
’s die graag met
Wij zoeken collega
handen werken!
ons op”
vend contact met
Neem eens vrijblij

Different Doors B.V. | ’t Inne 28 | 6021 DA, Budel
T: +31 (0)495 470 000 | E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl
Carnaval 2020 - Leende.indd 1
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SOEP VUR DE WAOGEBAAUWERS

HET GAT GEDICHT
Gigantisch kleinschalig
En groots in het kleine
Een gat, maar het onze
Het jouwe, mijne

D’n Blaostest daarentegen
Is minder gering
Van invloed, als toets
Der inburgering

Het is hier waar de akker
Tweemaal daags de zon kust
Waar men vrouwen en bier
Nog steeds het liefst blond lust

Afijn, wat een durpke
Een stip op de kaart
Ik heb me er vaak zat(jes)
Blind op gestaard

Waar de dagen kort zijn
En de nachten lang
Ja, potverdomme Guus
WA DACHTE DAN?!

Het jouwe, het mijne
Een gat maar het onze
En van alle gaten
Verreweg het sgônste

Waar amper gedronken wordt
En verrekes gezopen
Bav’kes en Jannekes
We trekken ze open

Veruit het sgônste
Tot in lengte van dagen
Met afstand de sgônste
Het gat is geslagen

Hooo! HERTOG Jannekes
Welteverstaan
Dan hoeft –“vier-en-twintig”
Geen rel te verslaan

Het gat is geslagen
En bij deze bedicht
De cirkel dus rond
Het gat, gedicht

De blaastest is hier een
Examen op scholen
En die van de pliesie
Meer sport dan controle

Zit jij altijd vol goede verhalen?
Laat het ons dan weten, want wij zijn altijd op
zoek naar leuke verhalen voor deze Blaospieper.
teksten@delindseblaos.nl
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 tonpraotavonden?
Stuur een e-mail naar
secretariaat@delindseblaos.nl
Wil je graag adverteren in deze Blaospieper?
Stuur een e-mail naar
advertenties@delindseblaos.nl
EDITIE 57, 2021
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twee eieren
“ Zitin ten
een pan met

kokend water, zegt
de ene “Pfff wat is het
warm hier”. Zegt de
ander “Ach, wordt je
hard van!”.

”
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De vorst kumt altied trug
Durrepsgenote,

We weejte allemal dè 2020 vur de hil wirreld un hil vrimd jaor waar,
mèr in ut biezonder vur ôs durrep. Dè ken niemes ontgao zin. Inne
vraog zal Lind dan ôk in 2021 wir in zun greejp haauwe. Kumt de
vorst of kumt ie nie? En dan beduul ik nie die waor ze in ut noorden
van ut laand klappertaandend up heujpe, want die ik beduul kumt
nammelik altied, of ut naauw vrieest of dôit. En hij kumt mèr meej
één doel: up zuujk nar unne neije prins! En ut liefst meej un par jaor
Raod van Èllef dur aachter ân.

Aafgelope jaor waar echter un eujtzondering up de riggel. Prins
“Twidde Hans“ Hulsen hatter meej zun graofmesjien un neij contract
eujtgesleept up vurwarde dettie nao di jaor traansfervreij kos
vertrekke…. en dizze kir vurgoe.
Normaol dient ozze hardnekkige vorst zich al vruug ân. Mèr terwijl
ge nog meej de vuut in un teiltje gevuld meej eijge zweejt zit aaf te
koelen, kumt de kemmissie ongezie aachterum, um te zegge dè
ge prins wordt. Ze hebben zikker dieje carNEEvalsticker up dun
brievenbus nie gezie, of denkte gullie dè iedereen vreijwillig prins
wordt? Welnee, dan moete uurst nog un VOG laote zie: un Verklaoring
van Onbesproken Gedrag ! En gullie wit allemal……dè dan de spuuling
wal hil dun wordt in ut durrep.

LEUKSTE
ADVERTENTIE
2021

Zô âs gezeejd lopt ut di jaor un bietje aanders dan aanders en ozze
vorst (laot ik um vur ut gemak Jan-Willem noemen) scheijnt meej zun
haand in ut haor te zitte, mèr dè zin dur wal mir âs ik zô us rondkeejk
up straot. Hij waandelt teejgeworrig ôk veul meej zunne hond. Volgen
doe dieje viervuuter nie, lao stao up aanderhalve mèter.
Meschien dè ze tijdens dees carnavalsloos daog un bântje vur um
hebbe in ut neij durrepshuus. Daor is nog wèrrek zat te doe âs ik de
krant mag geleujve. Degene die zonne sgonne naom heej verzonne vur
de neije MFA heej in ieder geval wal un lindje verdiend. Wellicht kan
Jan-Willem er vur zurrege dè de bakband dur kan uptreeje aachter
gesloten durre. Dan witte zikker detter niemes vurtijdig weglopt.
Ja, mensen! Tis unne vrimde tied, mèr alles kumt trug zegge ze….
De Schammert en zellefs ozze vorst, daor kaande de aovendklok up
geliek zetten, âs ie teminste up tied up zunne fiets springt um vaneujt
Streejp unne neije prins te zuujke. Eén ding is zikker: alles kumt trug,
mèr corona mag vur altied wegbleejve. Dan kanne weij in Blaosdonk
teminste wir un sgon fisje baauwe.
Houdoe!
Jonathan de bloesemman

VOL Verlichting

TORREJAOR 2024
Hij is niet te missen, de trots van
ons allen; ons kerkgebouw de St.
Petrus Banden. Vernoemd naar de
Heilige Petrus. ‘De banden’ zijn een
verwijzing naar de handboeien
van Petrus waarvan een relikwie
aanwezig zou zijn in onze kerk.
In 2024 bestaat onze ‘Lindse Blaos’
550 jaar en dat vieren we (hopelijk)
weer groots. Een bijzonder gebouw
waarbij de geschiedenis van
het gebouw terug gaat tot 1400
wanneer de bouw van de kerk,
zoals wij deze nu kennen, begint.

PROFICIAT!

Ga ook met jouw 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.

Vanaf het koor wordt begonnen
met bouwen. Het koor vormt niet
echt één geheel met de rest van de
kerk, wat aannemelijk maakt dat
dit gedeelte een overblijfsel is van
een kerk die er hiervoor gestaan
heeft. In 1474 komt vermoedelijk
heel de bouw (ook de toren en de
zijbeuken) klaar. In 1699 brand de
torenspits af en in 1714 worden de

herstelwerkzaamheden afgerond.
Waarschijnlijk heeft de spits er
voor 1699 dus anders uitgezien,
wat zichtbaar wordt als je de
toren beklimt. Het koor wordt in
1916/17 pas verhoogd en dat is nu
nog goed te zien boven de glas in
lood ramen.
Bijna 5,5 eeuw verder staat het
gebouw, onze trots van Lind, er nog
steeds. Het is een gebouw wat veel
heeft
meegemaakt,
diverse
renovaties heeft gekend, maar de
tand des tijds heeft doorstaan.
Wil je meer weten over onze kerk?
Diverse gidsen leiden je graag rond
(als dat weer mag) in dit bijzondere
gebouw: Hiervoor kan men terecht
bij de contactpersonen voor de
kerkrondleidingen:
mevr. Lenie Mijs, Dorpstraat 13,
tel. 2062225 of dhr. Jac Staals,
Broekerstraat 48, tel. 2061857.
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Dames en Heren Mode
Dames en Heren Mode

Voor ieder persoon een unieke outfit

Nieuwstraat 20A, 6021HS Budel
Tel. 0495-623642
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FOTOGRAFIE

ONTWERP

GEBOORTEKAART

KRAAMCADEAU
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Shoot
www.shootyou.nl
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carlie@shootyou.nl

Leende

0651776484

GROTE OPTOCHT

EUJTSLAAGEN

Wagens:

Kleine Groepen:

1 CV de Lolmakers		
We gaan langzaam achteruit
2 CV Op z’n Kantje		
Wij maken de optocht sgon
3 CV de Rauwdauwers
Wij zetten carnaval op de
			markt
4 CV Hatseflats		
Tapdans

1 De Lindse Ladies		
Wij hebben onze god gevonden
2 Familie Blind		
Weij lope den uptocht
			blinde(links)
3 Kruis en zo		
Wij hebben een eisprong
4 De drie musketiers
Bijna afgelast

Grote Groepen:

Individuelen:

1 Buurtschap Strijp
Streejp kan-nie-balen meej
			carnaval
2 Buurtschap Oostrik
Streekproducten
3 CV Total Loss		
We hadden al in oktoberf(e)est
4 BV Breedvennen		
Brokkenpiloot
5 Buurtschap Obelisk
Alle dagen lachten, brullen en
			
gieren, met Obelisk en de
			jungle dieren
6 CV Witte Wel
Goe in d’n olie
7 Vrienden en familie van Veilinghuis De Twidde Hans
de prins			

1 MW			
Danklouwel
2 De (sl)echte bakker
Ik heb um dur te lááng in
			gehad

Publieksprijs:

CV Op z’n Kantje

Beste speler:

Marcel van de Wolfshaar

JEUGDOPTOCHT
Individuelen:
1 De slijmnichtjes		
2 Floor en Teun			
3 Sem en Tess			
4 Duo Hillemol um		
5 Kikker			

Wij slijmen de optocht
Buurman en Buurman
CarnaVAL
D’weejg is weejg
Opkikkertjes

Groepen:
1 Eerste hulp bij carnaval
The battle is klaar, carnavallen maar
2 De Losbolletjes		
Deze heksen kunnen er wat van, apen slingeren
				uit de pan
3 Ties, Rosa, Sybren & Jilmer Wij helpen jullie uit de brand
4 De Broekies			
Onderbroekenlol
5 Sophie, Evie en Rosanne
De Wildkampeerders
6 De Bende van Lind		
Met al die omleidingen in Lind, geen mens die de
				we nog vindt
7 Djeni, Anouk en Britt		
Wij hebben een sterke band
8 De Blaos Angels		
Rijtuig
Buurtschappen:
1 Buurtschap Obelisk		
Alle dagen lachen, brullen en gieren, met Obelisk
				en de jungle dieren

DWEILE ONDER DUN TÔRRE

Dun Stormbaan:		

Spijkerslao:			Tierke
Lord of the Kings:

CV de Stoeptegel

Chinees vur
Gevorderden:		

Roodkapje en de Boze Wolf

Hoeksjoele:			Turnhoutse Turnvereniging
Lind Trekken:		

CV de Mafketels

Dweil van Lind:		

Erik Raymakers

Groepen:		
1e prijs				Blaossisters
2e prijs				

De Jokers draaien door

3e prijs				

We trekken het niet meer

#1
STEPPENRACE
1e prijs groep 1-2		

Lars van Lieshout

2e prijs groep 1-2

Juul Peeters

3e prijs groep 1-2

Lot van Stipdonk

1e prijs groep 3-4

Job Doorn

2e prijs groep 3-4
3e prijs groep 3-4		
1e prijs groep 5-6
2e prijs groep 5-6
3e prijs groep 5-6

Kijk carnavalszondag naar de
miniatuur carnavalsoptocht!

CV de Stoeptegel

1e prijs groep 7-8

Fem van Stipdonk
Bente van Ooijen
Sjors van Eert
Thomas Botteram
Mika Strijbos
Nova Verhoeven

2e prijs groep 7-8

Wessel Strijbos

3e prijs groep 7-8

Xander Steuten

Meer informatie op www.delindseblaos.nl
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Aandacht en zorg
We bouwen projecten alsof ze van onszelf zijn.

Korte communicatielijnen
Samen houden we grip op de planning en het budget.

Gewoon zoals het is
Niet moeilijker, mooier of sterker.

Een huis bouwen
of verbouwen?
Bel 040 - 206 26 74
of kijk op stempelbv.nl

BARTELS ADVER 135X185.pdf
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1

Strijperstraat
1a | 5595 GA Leende | 040 - 206 26 74 | info@stempelbv.nl | stempelbv.nl
02-12-18
18:54
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VUR DE
JÒÒNG

VIND DE AUTO

VIND DE WEG

Kun jij de weg vinden door dit doolhof? Let op, ook voor
ouders een lastige opgave!
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Kraanverhuur
voor bedrijven
én particulieren
Luuk Schepens 06 - 20 87 91 03
info@schepenskraanverhuur.nl
www.schepenskraanverhuur.nl
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Kemmissies
Heilige Mis				

Kim van den Broek

Opbouw Tonpraotavonden		

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

Colofon

Jürgen Bovée			
Mart van der Kruis		
Erwin Geurts			
Laurine Simkens		

Linda Heijmans
Inge van Weert
Peer van Lieshout
Brigitte Bovée

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

Optocht				Rob van Dijk
Financiën				Frank van Gastel
Krant					Jürgen Bovée
Tonpraoten				Marlies Jansen
Media					Noud van Weert
Lindse Durpskwis			

Marijn van den Boomen

Penningenverkoop			

Dinan van Gastel
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Bedankt
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.

Lid worden
Draagt u Carnavalsvereniging De Lindse Blaos ook een warm
hart toe? Word lid voor €11,Stuur een e-mail naar: secretariaat@delindseblaos.nl

Website
De website www.delindseblaos.nl biedt alle informatie over het
carnavalsseizoen. U vindt er de (aangepaste) carnavalsagenda,
social media links en altijd het laatste nieuws.

delindseblaos
@de_Lindse_Blaos
C.V. De Lindse Blaos
Media Archief

Historie
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
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