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Di jaor sti de jeugd ân ut roer 
meej blaosmaanieja up volle toer!



EDITIE 58,  20222

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



BESTE BLAOZERS EN 
BLAOZERINNEKES

Onzekerheid! De carnaval staat weer voor de deur, 
althans daar gaan we van uit. Het blijft bij het schrijven 
van dit artikel (begin van deze maand) nog enigszins 
onduidelijk in verband met de coronaperikelen. Is het 
virus definitief op zijn retour of verschijnen er weer 
nieuwe varianten. Ik heb dat reeds uitvoerig besproken 
met de besturen van alle carnavalsverenigingen in 
onze gemeente. 

Conclusie van dit overleg is: het blijft onduidelijk. 
Vooralsnog blijft zowel binnen als buiten de 
anderhalve meter afstand van elkaar van kracht en 
zal men binnen horecagelegenheden zittend moeten 
plaatsnemen. Laten we eerlijk zijn, dan blijft er weinig 
van het echte carnavalsgevoel over.

Dat wordt ook onderschreven door het bestuur van De 
Lindse Blaos en begrijpelijk blijft men oog houden voor 
wat dan eventueel nog wel mogelijk is. In de komende 
weken zal er nog veelvuldig en intensief overleg zijn 
tussen kabinet, veiligheidsregio’s en burgemeesters 
om te bezien wat er nog wel zou kunnen. 

Ik begrijp als geen ander dat als het aan veel Blaozers 
en Blaozerinnekes ligt zij zich natuurlijk het liefst weer 
volop in de gloednieuwe en prachtige Schammert,  of 
in één van de andere gezellige horecagelegenheden 
in Lind, in het carnavalsfeest zouden willen storten. 
Dat zou ik jullie als burgemeester vanzelfsprekend 
allemaal ook van harte gunnen. Maar onze gezondheid, 
en met name het voorkomen van overvolle intensive 
care afdelingen in de ziekenhuizen gaat uiteraard 
boven alles. En daarvoor blijf ik jullie begrip en 
medewerking vragen. 

Rest mij mijn waardering uit te spreken aan het 
adres van het bestuur van De Lindse Blaos en aan 
alle vrijwilligers, die weer keihard werken om wat er 
eventueel nog wel mogelijk is, veilig, verantwoord en 
gezellig te laten verlopen. Mijn complimenten!

HALLO BLAOZERS EN 
BLAOZERINNEN

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, leven we in een 
onzekere tijd i.v.m. het coronavirus. Door de 
verscherpte maatregelen is er veel onduidelijk inzake 
de carnavalstijd.

Carnaval vieren in coronatijd. Kan dat? Mag dat? Nee, 
zullen een groot aantal mensen zeggen. Zolang het 
coronavirus niet onder controle is, zolang de nodige 
maatregelen blijven gelden, lijkt ons dit massaal 
dorpsgebeuren niet verantwoord. Want carnaval 
vieren is toch een echt feest, een groepsgebeuren, 
waar mensen dicht bij elkaar staan en hossen en 
zingen en genieten van de gezelligheid. 

Maar, zullen anderen zeggen, waarom niet carnaval 
vieren binnen de mogelijkheden? Op een digitale 
manier zonder lichamelijk contact. Of alleen een 
jeugdcarnaval zoals vorig jaar? Of misschien zijn er 
nog andere ideeën, zoals carnaval verplaatsen naar 
de zomer, want carnaval vieren hoort in Brabant en 
Limburg toch tot de jaarlijkse hoogtepunten in een 
dorp of stad. 

In ieder geval betekent carnaval vieren met elkaar 
feest vieren. De saamhorigheid, de gezelligheid en de 
verbroedering mogen ervaren. En dat wil je toch fysiek 
doen! Als dat kan. Het gaat toch om bij elkaar te zijn 
en met elkaar plezier te maken.

Graag nodig ik u allen uit om de carnavalsmis op 
zondag 27 februari 2022 digitaal te volgen. We 
willen Gods zegen vragen over de komende, dolle 
dagen en hopen fijne dagen met elkaar te mogen 
beleven. Tevens wil ik u uitnodigen voor de viering op 
Aswoensdag, 2 maart 2022 om 19.00 uur. 

Tot slot wens ik het nieuwe jeugdprinsenpaar, 
de Jeugdraad van Elf, de Raad van Elf en alle 
carnavalsvierders, van klein tot groot en van jong tot 
oud, hele fijne carnavalsdagen toe.

BESTE BLAOZERS EN 
BLAOZERINNEN

Vurrig jaor sprak ik in dun Blaospieper de hoop eut dè ut 
carnavalsseizoen van di jaor wir normaal zou verlope. Mar 
helaas is dè toch nie ut geval,teleurstellend natuurluk,want 
ik pruuf uvveral in Blaosdonk hoeveul behoefte ur is um 
wir sâmme carnaval te gân viere. Stèrriker nog, ik heb 
regelmatig de vraog gekreege wârrum we di jaor nie 
inzette up unne zummercarnaval. Dè is wel iets wâ wij 
in ôs bestuur ôk zikker in uvverweging hebbe genômme. 
Mar dur ut rijke Blaosdonkse verenigingslèève zit heul de 
zummer al vol meej allerlei âânder sgôn evenemente. Dus 
ut is nie zô hendig um daor zômar un carnavalsprogramma 
tussendur te draaje.

Dè is dan ôk de reeje dè we ur toch wir alles ân doew um 
ôs echte carnavalsseizoen nie ongemerkt voorbij te laote 
gao. Mar terwiele ik di schriééf zitte we nog mar twee 
wèèke vur de carnaval en moet ik upneijd concludere dè 
ut programma dè we hân bedââcht de vuulnisbak ik ken. 
Dus ik ben ôk beneijd hoe de carnaval dur eut geej zie up 
ut moment dè gullie di lèèst. Wâ ik in ieder geval wel wit, is 
dè we in ôs neij blaospaleis ôs nog neijer jeugdprinsenpaar 
en de jeugdraod kenne prizzentere. Tegeliekertied nèmme 
we ôk afscheid van Prins Hans dun Twidde.

Hans kumt in un biezonder reijke want nao prins Picobello 
is hij dun twidde prins die twee jaor de scepter uvver 
Blaosdonk heej gezwaaid. Dè hij zonder te twiefele 
langer klaor ston vur ôzze vereniging, lât ziej wâ vur un 
carnavalshart hij bezit .

Ôs jeugdprinsenpaar heej krek âs vurrig jaor de eer um de 
veurkant van ôzze Blaospieper te magge siere. Dè we wir 
unnen Blaospieper hebbe is zôwiezôw iets um trots up te 
zin. Dur ware ut ââfgelope jaor wènnig evenemente um up 
trug te kééke. Mar ôzze kemmissie krant heej toch up un 
creatieve wijze unne fantastische krant sâmmegestèèld.

De kummende daog zalle we âs vereniging carnaval 
vurral digitaal viere. We hebbe enorm sgôn ideeje um 
via Blaosdonk TV toch de echte carnavalssfeer de 
Blaosdonkse huuskâmmers in te blaoze. Meer informatie 
vinde wiejer up in dizze Blaospieper en ôk up ôzze website.

Dus ik zou zegge trek allemal oe kolderpèkske ân en zet 
oewen tilleviezie of compjoeter vââst up Blaosdonk TV!

Alaaf!

Vurwoorde
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PASTOOR 
WIM VAN MEIJL

BURGEMEESTER 
PAUL VERHOEVEN

VORST 
JAN-WILLEM REILING
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Voor het hele gezin!
Hofpad 8     5595 EP Leende     Tel. 040 - 206 3309     www.kapsalon-leenderhof.nl

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

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

Donderdag:
Vrijdag:

staat hier 

volgend 

jaar jouw 

advertentie?

ADVERTENTIES@DELINDSEBLAOS.NL
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Efkes vurstelle:Efkes vurstelle:
De Jeugdige HochheejeDe Jeugdige Hochheeje

Naam:     Prins Bram Jansen

Leeftijd:   10 jaar  Jarig op:   31 mei 

Dit zijn mijn huisdieren:   Hond Fien en konijnen Mex en Bambi

Mijn favoriete kleur:   Rood

Mijn hobby’s zijn:   Voetballen, afspreken met vrienden en tekenen

Mijn lievelingsvak op school:   Tijdzaken

Mijn lievelingseten:   Pizza en Wraps

Wat ik écht niet lust:   Courgette 

Op Tv kijk ik graag naar:   Voetbal

Leukste website:   Youtube

Zo was ik het leukst verkleed met Carnaval:   Als Harry Potter

Dit is waarom ik me heb opgegeven voor de Raad van Elf:   

Carnaval is super leuk

Ik heb super veel zin in Carnaval 2022 omdat:   

Ik dit jaar in de raad van elf zit

Wat ik wens voor deze carnaval is:   

Geen corona maar lekker feesten

Mijn Carnavalsmotto is:   Veel lachen en plezier maken

Naam:     Prinses Iris Snoeijen

Leeftijd:   10 jaar  Jarig op:   18 november 

Dit zijn mijn huisdieren:   Mijn cavia (Pluis)
Mijn favoriete kleur:   Blauw
Mijn hobby’s zijn:   Paardrijden en Jong Nederland
Mijn lievelingsvak op school:   Handvaardigheid en gym
Mijn lievelingseten:   Pizza
Wat ik écht niet lust:   Lasagne
Op Tv kijk ik graag naar:   Brugklas
Leukste website:   Youtube
Zo was ik het leukst verkleed met Carnaval:   Cheerleader
Dit is waarom ik me heb opgegeven voor de Raad van Elf:   
Omdat ik met iedereen wil carnaval vieren
Ik heb super veel zin in Carnaval 2022 omdat:   Ik van carnaval hou!Wat ik wens voor deze carnaval is:   
Dat het door kan gaan en dat het een gezellig feest wordt
Mijn Carnavalsmotto is:   Feesten en dansen doen we met veel pret, carnaval in Lind is hier op zijn best!
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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 .  
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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



Efkes vurstelle:Efkes vurstelle:
De Jeugdige HochheejeDe Jeugdige Hochheeje
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TitelsTitels

WIJ, JEUGDPRINS BRAM 

JEUGDPRINSES IRIS EN ADJUDANT 

JANS, MAOKE ER MEEJ DE GRASSIE 

VAN UT BESTUUR, HIL DE RAOD 

VAN ÈLLEF EN DE JEUGDRAOD 

VAN ÈLLEF, SAMME MEEJ ALLE 

BLAOZERS EN BLAOZERINNEKES 

OK DI JAOR WIR UN GEWELDIG 

CARNAVALSSEZOEN VAN.

> Jeugdige heersers uvver de sgônste plâts gedurende de vier gekste  
    daog van ut jaor
> Trotse Baron van ut edele voetbalspel bij Dur Oefening Stèrrik Lind
> Barones van de durzetterkes, mar ôk van alle pèèrd van groot tot klèèn 
   en alles daor tussenin

> Hôôg-Judant van ut hockeyspel
> Jonkheer van Obelisk, mar ôk van alle âânder laone, straote en wééjg die 
   daor net beujten ligge,

> Jonkvrouwe van de school in Streejp, mar ôk van al ut âânder in de 
   veurstad van Blaosdonk,

> Gravin van de Julianastraot, van ut begin tot ut end, en van ut end tot ut 
   begin en wir trug.

> Beschermheer van PSV, mar eigeluk nog veul meer, vur alleman die di jaor 
   in Blaosdonk de pollenèèze wil lope.
> Beschermvrouwe van jong Nederland en daormeej van alle jeugd in heul ut 
   land mar die van Blaosdonk in ut biezonder.
> Freule van heul ut Pieporkest war nouw al de toekomstige talente vur de 
   bakband wôrre getrèènd.

> Mar beuvenal beschermers van alle Blaozers en Blaozerinnekes, van de 
   klèèn en dees jaor ôk van de “groote”.

Naam:     Adjudant Jans Harink

Leeftijd:   11 jaar  Jarig op:   19 november 

Dit zijn mijn huisdieren:   Hele gezellige kippen

Mijn favoriete kleur:   Blauw

Mijn hobby’s zijn:   Hockey en knutselen

Mijn lievelingsvak op school:   Gym en tekenen

Mijn lievelingseten:   Sushi!!!

Wat ik écht niet lust:   Chili

Op Tv kijk ik graag naar:   De regels van Floor en Chantal’s pyjamaparty

Leukste website:   Zapp!

Zo was ik het leukst verkleed met Carnaval:   Tennister

Dit is waarom ik me heb opgegeven voor de Raad van Elf:   

Dan mag je met de partybus mee! 

Ik heb super veel zin in Carnaval 2022 omdat:   

Ik in de jeugdraad zit en wel zin heb in een feestje

Wat ik wens voor deze carnaval is:   

Dat we het gezellig gaan hebben en ECHT samen feest kunnen vieren

Mijn Carnavalsmotto is:   Carnaval is altijd LOL! 
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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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ZEGT FRITS TEGEN 

ZIJN BUURMAN: “BUUR, 

WE ZULLEN GEEN LAST 

MEER HEBBEN VAN DIE 

VERVELENDE MOL, IK HEB 

HEM EEN HALF UURTJE 

GELEDEN GEVANGEN, 

LEVEND NOG WEL!!”.

BUUR: ”EN WAT HEB JE ER 

DAN MEE GEDAAN?”.

 FRITS: “IK HEB EEN 

GRAF GEMAAKT EN HEM 

LEVEND BEGRAVEN!!”
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ORDE VAN HET GEMENE LEVE

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 Joke Maas
              Sjef Vromans
              Theo van der Paalen
              Thieu van de Kerhof
              Tinus Verhoeven
              Toon Roothans
              Wim en Maria Baudoin

UITGEREIKT DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE NAMENS 
CARNAVALSVERENIGING DE LINDSE BLAOS

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

ORDE VAN VERDIENSTE
UITGEREIKT DOOR PRINSEN, PRINSESSEN EN HET 
BESTUUR VAN CARNAVALSVERENIGING 
DE LINDSE BLAOS

OnderscheejeOnderscheeje
Jaarlijks worden tijdens de opening van de carnaval de Orde van Verdienste en de Orde van 
het Gemene Leve uitgereikt. Deze ordes worden uitgereikt om mensen te eren voor hun inzet 
voor de carnaval of de gemeenschap van Leende en Leenderstrijp.

Sinds 1975 hebben 65 personen en 1 carnavalsvereniging de Orde van het Gemene Leve 
ontvangen. Deze orde wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die een bijzondere betekenis 
hebben of hebben gehad voor de carnaval in Blaosdonk. Omdat de orde voor het eerst werd 
uitgereikt in het 14e seizoen van de Lindse Blaos hebben maar liefs 11 personen in 1975 
de Orde van het Gemene Leve ontvangen. De eerste orde is uitgereikt door toenmalige 
burgemeester Waelput. Het jaar daarop ontvingen 3 personen de orde. Sindsdien wordt dit 
jaarlijks aan 1 of 2 personen uitgereikt. Alleen in 2019 is de Orde van het Gemene Leve niet 
aan één persoon maar aan een carnavalsvereniging uitgereikt. Dit is ook het enige jaar dat 
de orde vóór de opening van carnaval is uitgereikt. Carnavalsvereniging De Lolmakers heeft 
toen namelijk de orde ontvangen tijdens het jubileumfeest ter ere van hun 22-jarig bestaan.
 
In 1977 wilde de gemeente Leende ook mensen eren die bijzondere betekenis hebben gehad 
voor de gemeenschap van Leende of Leenderstrijp. Toen is de Orde van Verdienste ontstaan. 
Vorst Thieu van de Kerkhof, Prins Piet dun Derde (Piet van Weert) en Prinses Tonny hebben 
de eerste Orde van Verdienste mogen uitreiken. In totaal hebben tot nu toe 48 personen deze 
orde mogen ontvangen. 

Tijdens de opening van de carnaval worden in het Blaospaleis, na ‘t Bènkske, beide ordes 
uitgereikt. De burgemeester van Heeze-Leende reikt jaarlijks de Orde van het Gemene Leve 
uit. De Vorst van de Lindse Blaos en de prins, prinses of het prinsenpaar reiken de Orde van 
Verdienste uit. De ordes bestaan beiden uit een oorkonde en een onderscheiding met het 
jaartal en de namen daarin gegraveerd. De onderscheidingen zijn door de jaren heen van 
vorm veranderd. 

Wim Baudion, Toon Roothans, Tinus Verhoeven, Thieu van de Kerkhof, Jan de Waal, Cor 
Heuijerjans en Jo Versteijnen zijn tot nu de enige personen die zowel de Orde van het 
Gemene Leve als de Orde van Verdienste hebben mogen ontvangen.  Op Wim Baudion en 
Jan de Waal na zijn deze personen allen 11 jaar of langer lid van de Raad van Elf geweest. 
Tegenwoordig kunnen jaarlijks personen worden voorgedragen voor de ordes. Tijdens de 
jaarvergadering kan door de aanwezige leden een voordracht gedaan worden voor de Orde 
van het Gemene Leve. De voordracht voor de Orde van Verdienste kan tijdens de receptie 
van de prins, prinses of het prinsenpaar gedaan worden. 

Door het bestuur van De Lindse Blaos worden de voorgedragen personen besproken. Na 
het doornemen van deze namen wordt door het bestuur voor beide ordes één of meerdere 
personen gekozen. De leden van het bestuur zijn in principe de enige die tot de opening van 
de carnaval weten wie de ordes zullen ontvangen. Indien het bestuur extra informatie nodig 
heeft voor de orde kan het voorkomen dat een persoon rondom de ontvanger in vertrouwen 
wordt genomen. 

Sinds 1999 is in de Blaospieper te lezen wie de ordes het seizoen daarvoor hebben gevangen. 
Ook is terug te lezen waarom zij deze orde hebben mogen ontvangen. Bent u benieuwd wie 
in het verleden de ordes hebben ontvangen kijk dan hiernaast of op 
historie.delindseblaos.nl.

De ontvangers van de ordes krijgen jaarlijks een uitnodiging voor de opening van de carnaval 
om te kijken aan wie de nieuwe ordes uitgereikt gaan worden. Bent u ook benieuwd wie de 
Orde van het Gemene Leve en de Orde van Verdienste in 2022 ontvangen?
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Voetreflexzonetherapie E.E.N.Therapie Bloesemtherapie 

Zevenhuizen 10a
5595 XE  LEENDE

E. info@praktijk-anculare.nl
W. www.praktijk-anculare.nl

Dinan van Gastel
T. 0648275160

Analyse • Behandeling • Cursussen
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Terècht is Lind wied bekend,
um al zun sgôn gezegdes.
Die ge enkel in dun umtrek hurt,
umdet ut zich nie liet knèchten.
Zòòchte ôk oew heijl in ut liefdeshuus,
tège dè ge ut ààf gongt pikke.
Dan bende ne gewône mens van Lind,
dan bende net âs ikke.

Witte war Mibette Keil,
en de Pompe Meeuwels ligge,
De scheveije en de Speel,
ut Hondsbuske en de Zigge.
En lààgde oit in de Pluksemkuul,
of up de heig te stikke.
Dan bende ne gewône mens van Lind,
dan bende net âs ikke.

En vreejde ôk gèr en strààf,
Up de pad of ut Meujlepèjke.
Of nar de Bevert meej de meid,
Up stap dur ut Venderheijke.
En dan gewôn in Lind of Streejp,
Unne borrel of un putje rikke.
Dan bende ne gewône mens van Lind,
dan bende net âs ikke.

En deejde wal us cèntestinken,
Of beujgele bij Michiele.
Neijde ge ur meej de sleejger up,
Of zaat Pol oew dan up de hiele.
Of stòònde wal us meej de schut,
Up unne teije puust te mikke.
Dan bende ne gewône mens van Lind,
dan bende net âs ikke.

Witte wa unne kreujge is,
Of un turkslère zolder.
Ut prizzenteerblad van un boks,
En kende ôk un baole scholk.
Un tààs of un leejfke,
Te veul um van te hikke.
Dan bende ne gewône mens van Lind,
dan bende net âs ikke.

Kende Driekske van de Lange keujp,
En Joan van Jennekes Jan.
Joan van Friedussen van Gonneke Sis,
En Friedje van Meiskes dan.
Peer van Ketrienekes en Driekske van Ceile,
En Fonds van Nette, dien dikke.
Dan wônde al heul lààng Lind,
Al net zô lààng âs ikke.

Sjef van de Zanden

1. We zalle er dun dam es òònder zette.
2. Hij hettum eujt dun bak gevruut.
3. Hij heej òònder dun draod dur geweijd.
4. Hij is getraauwd meej un heigweeuw.
5. Hij het er inne getraauwd meej rus ân d’r kneije.
6. Hij heej zun erte wal vort eujt.
7. ’t kààllef is nog grôter dan de koe.
8. Er is meej hum nie te tuijle of te eijge.
9. Ut is ne miskoop want ut is un kààrspringer.
10. Hij heej nog gin naogel um ân zun kòònt te kraasse.
11. Hij scheejt uvver dun derde scheij hinne.
12. Hij heej de klok wal heure luije mèr wit nie war de klippel hààngt.
13. Tien pond boks en in ons kòònt.
14. Hij heej al gepist vur dè dun aander zun boks los heej.
15. Hij is nog wèrser âs un hààngklippel.
16. Dè schiejt um dizze kir gin zeujve vat.
17. Sins we beij Heejs heure, hange we vort ân de lèste mem.
18. Hij wit van vurre nie dettie van ààchter lèft.
19. Hij heej nog aauw korre up zun schèlleft.
20. Ze wil nog hôger scheejte âs d’r gat steej.
21. Dè is er nog inne meej schitte ân d’r bille.
22. Ge kàànt nie de klok luije én de mis zinge

Sjef van Lieshout

1. We zullen even rusten.
2. Een ander zijn meisje afgepakt.
3. Hij heeft stiekem met een ander gevreeën.
4. Zij was al moeder voor ze trouwde.
5. Hij heeft er een getrouwd met veel geld.
6. Ze moeten hem nergens meer.
7. Het kost meer dan het waard is.
8. Je kunt niks met hem beginnen.
9. Een paard dat niet ingespannen wil worden.
10. Straatarm.
11. Hij is flink aan de dunne.
12. Hij heeft er iets van gehoord maar weet er het fijne niet van.
13. Zijn broek is veel te groot.
14. Hij is heel vlug.
15. Hij is heel koppig.
16. Dat zal hem tegenvallen.
17. We komen als laatste aan de beurt en krijgen dan minder.
18. Hij is niet al te slim.
19. Hij loopt met zijn handen op zijn rug.
20. Ze doet zich groter voor dan ze is.
21. Die heeft veel rijkdom.
22. Je kan geen twee dingen tegelijk.

Âs ge wa bewaord dan hedde waÂs ge wa bewaord dan hedde wa
DIZZE KRANT GEEJ AL UN HIL TIED MEEJ. AL VANààF VRUUGER SCHREEJVE MENSE ZÔ ààF 
EN TOE ES WA UP. TeKSTEN DIE ZE ZeLLEF BEDÒÒCHTE EN GEWÔN MÈR UPSTUURDE NAR 
DE KRààNT ZO DÈ UT GEPLÂTS KOS WORRE. EUJT UT ARCHIEF HEBBEN WE D’R NOG ES WA 
UPGERAOKELD.

Net âs ikkeNet âs ikke

Lindse gezegdesLindse gezegdes
ààNTWOORDE

Als ’t huwelijk is om ’t gelletje
Dan wordt ’t vaak een helletje
Ik zag laatst zon’n modelletje
Van huwelijk en ik vertel ’t je.

Piet bulkt van ’t gelletje
Maar stak in een oud velletje

Hij was nog vrijgezelletje
Dat werd voor hem een kwelletje.

Toen vroeg hij Pieternelletje
Zo fris als een morelletje

Dat maar een koperen belletje
Had hangen aan haar lelletje.

Het piepjong mammeselletje
Geraakte van haar stelletje
Zij vreesde voor ’n relletje

En gaf hem toen het jawelletje.

Zo trouwde dan jong Nelletje
Den oude Piet om ’t gelletje
En toen begon ’t spelletje

Kort hemeltje, lang helletje

Sjef van Lieshout

‘t gelletje‘t gelletje
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ER BLIJFT HELAAS NOG VEEL ONDUIDELIJK MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA VAN ONS CARNAVALSSEIZOEN. HOUD 

DAAROM VOOR ALLE ONTWIKKELINGEN EN PLANNEN DE WEBSITE EN DE SOCIALS VAN DE LINDSE BLAOS IN DE GATEN. 

HOPELIJK KUNNEN WE ER SAMEN TOCH NOG EEN MOOI SEIZOEN VAN MAKEN.

WWW.DELINDSEBLAOS.NL
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1. Ik moet efkes aafzette.
 o  Een plasje maken
 o  Je pet afzetten
 o  Iemand oplichten 

2. Ik heb un baerzie brobbels.
 o  Een berg bubbels
 o  Veel braambessen
 o  Een beurs met geld 

3. Dè zal nie beschiejten
 o  Niet voldoende zijn
 o  Niet groeien
 o  Je niet laten schrikken 

4. Ik heb brèèkbône
 o  Spercieboontjes
 o  Brekebenen
 o  Gebroken botten 

5. Dikstentied
 o  Grote boezem
 o  Meestal
 o  Altijd 

6. Unne grote galper
 o  Gele peer
 o  Gaper
 o  Opgroeiende jongen 

7. Ut jûkt onder mun gallege
 o  Oksels
 o  Beenkappen
 o  Bretels 

8. Wâr is m’n haorgetuug?
 o  Kam
 o  Gereedschap om zeis te  
  scherpen
 o  Haarnetje 

9. Ze is een helveejg
 o  Heel veeg
 o  Monter, vief vrouwtje
 o  Helder gezicht

10. Hortje
 o  Tijdje
 o  Anti muggenrekje
 o  Haartje 

11. In uvverentie hebben
 o  Rente genieten
 o  Overrente genieten
 o  Over hebben 

12. Juunbetazzie
 o  Uienstamp
 o  Jonge zanggroep
 o  Muziekfeest in juni 

13. Kauw knip
 o  Lege portemonnee
 o  Koud huis
 o  Niets waard 

14. Ik ben kèps
 o  Platzak
 o  Doodziek
 o  Hangerig 

15. Wâ, mâr inne knap?
 o  Een klap
 o  Een jongen
 o  Stuiver 

16. Ik zie un klòòcht
 o  Bouwval
 o  Gekloofd stuk hout
 o  Een zwerm 

17. Ik kwam kors
 o  Kortstondig
 o  Knarsend
 o  Onlangs 

18. Ik heb de krimmer
 o  Rugpijn
 o  Kipemmer
 o  Kruiwagen 

19. Ge bèènt un kruk
 o Versleten mens
 o Zatlap
 o Drijvende kracht 

20. Wân schôn leujzepaejke
 o Tuinpad
 o Scheiding in het haar
 o Leuzepakje 

21. Schôn lievemennekes
 o Duizendschonen
 o Mooie aardige jongens
 o Zuivere bakblikken 

22. Nie maauwe
 o Geen mouwen
 o Niet miauwen
 o Niet zeuren 

23. Ik zit up de masjecoop
 o Op de canapé
 o Op de bok
 o Op de rug 

24. Ik drink mullek
 o Karnemelk
 o Taptemelk
 o Melk 

25. Kiek, unne nègeneujger
 o Veelkoppige steenpuist
 o Seksueel actieve man
 o Pikante dameslingerie 

26. Hij duuget van noijigheid
 o Uit noodzaak
 o Uit kribbigheid
 o Uit kwaadheid 

27. Unne paddenâkse
 o Een kikkerbil
 o Poedelnaakte
 o Soort bijl

Un aauw kwis Un aauw kwis 
Jan de Waal

Haauw ôs pregramma in de gaotenHaauw ôs pregramma in de gaoten

Aàntwoorde up paogina 55Aàntwoorde up paogina 55
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Un bietje carnavalUn bietje carnaval
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Naam:     Marjolein Uitjens

Leeftijd:   45 jaar  Geboorteplaats:   Valkenswaard 

Relatie:   Met prins Hans dun twidde

Kinderen:   Twee jongens, Daan 17 & Bart 16

Hier blijf ik voor thuis:   Uhhh eigenlijk nergens voor

Mijn allerliefste bezit:   Hoe cliché: mijn drie mannen

Mijn ideale vrije dag:   Niets moet, uitslapen, gezellig ergens lunchen, lek-

ker bubbelen in de jacuzzi

Hier kun je me wakker voor maken:   Daar zal ik jullie niet mee lastig vallen, 

hahahaha

Mijn grootste blunder ooit:   Ja sorry daar mogen jullie niet om lachen dus 

die ga ik niet met jullie delen

Efkes vurstelleEfkes vurstelle
Raod van ÈllefRaod van Èllef

Naam:     Suze de Bruijn - Godschalx

Leeftijd:   37 jaar  Geboorteplaats:   Waalwijk
Relatie:   Lennert Kinderen:   Stan en Vera 
Mijn lievelingsspeelgoed was:   Mijn pop, Marian.  Die ik per ongeluk achterliet in de speeltuin. Eenmaal teruggevonden kon zelfs de poppendokter haar niet meer redden. Uiteindelijk heeft ze het veld moeten ruimen voor een verzorgpaard
Hier blijf ik voor thuis:   Formule 1 en nutteloze tv programma’s zoals Sister wives en Say yes to the dress
Mijn allerliefste bezit:   Onze twee katten, en mijn e-reader waarmee ik de bladzijdes met mijn neus kan ‘omtikken’ in bedFavoriete website:   Google, elk weetje, zo binnen handbereik!Mijn favoriete moment van de dag:   Als het maar geen ochtend is, ben ik tevreden

Naam:     Lennert Godschalx

Leeftijd:   41 jaar  Geboorteplaats:   Eindhoven (maar woonachtig in Lind)

Relatie:   Suze Kinderen:   Stan en Vera 

Mijn lievelingsspeelgoed was:   Mijn Nintendo NES spelcomputer, maar 

buitenspelen en sporten vond ik nog veel leuker.

Hier blijf ik voor thuis:   Voor vrijwel niets, maar ik heb genoten van onze 

held Max Verstappen. En vroeger van WK’s en EK’s. De successen van 

Oranje zijn echter zo schaars dat er nu volop tijd over is voor de Rv11

Mijn allerliefste bezit:   Mooie herinneringen aan de leuke vakanties die wij 

als gezin maken en ook is ons huis erg fijn

Favoriete website:   www.koalastothemax.com

Mijn favoriete moment van de dag:   Zaterdag ochtend, als het weekend 

lekker begint
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Efkes vurstelleEfkes vurstelle
Raod van ÈllefRaod van Èllef

Naam:     Ingrid Hovens

Leeftijd:   35 jaar  Geboorteplaats:   Stedje van lol en plezeer (Venlo)

Relatie:   Samenwonend met ‘11is’ en hondje Pipa

Ik heb spijt dat ik nooit:   Spijt hebben heeft geen zin, maar ik had 5 jaar 

geleden graag een huisje gekocht in Den Bosch

Hier ben ik waardeloos in:   Er nIet bij vriendlief Selwyn inwrijven dat hij 

van me heeft verloren met bowlen

Deze historische gebeurtenis had ik willen meemaken:   Ik was graag bij het 

wereldkampioenschap van Max Verstappen geweest in Abu Dhabi!!

Mijn favoriete huishoudelijke taak:   Het vullen van de droger met de 

handdoeken uit de wasmachine... lekker makkelijk

Mijn favoriete moment van de dag:   Lekker ‘s avonds onder een dekentje 

in slaap vallen op de bank, des te vervelender wel het moment dat je 

eronder vandaan moet komen om jezelf naar bed te slepen haha!

Naam:     Nina Strous

Leeftijd:   25 jaar  Geboorteplaats:   Weert

Relatie:   met Piet

Ik heb spijt van dat ik nooit:   Het is nergens te laat voor

Hier ben ik waardeloos in:   Opdrachten op tijd inleveren of af hebben, 

alles is het laatste moment

Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit:   Paardrijden en met de hond naar het 

bos

Hier kun je me voor wakker maken:   Limburgse vlaai

Wat ik zou willen doen, maar niet durf:   Bungeejumpen

Naam:     Piet Verhoeven

Leeftijd:   27 jaar  Geboorteplaats:   Geldrop. Maar getogen in Lind! Relatie:   Intussen alweer 5,5 jaar met Nina
Dit vind je op mijn nachtkastje:   Airpods. Ik luister graag naar podcastsMijn favoriete huishoudelijke taak:   Ik heb eigenlijk geen favoriete huishoudelijke taken. Maar anders alles buiten rondom het huis.Deze superkracht zou ik willen bezitten:   Ik zou graag kunnen vliegen om overal sneller te kunnen zijn
Nutteloos talentje van mij:   Ik kan nooit naar huis op feestjesDeze historische gebeurtenis had ik willen meemaken:   De Bevrijdingsdag in 1945. Ik ben namelijk zeer geïnteresseerd in de oorlog
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STERK
IN MAATWERK

 Interieurs 

martens adver hr.pdf   1   07-12-18   12:37

NA EEN LANGE 
BUITENLANDSE REIS KOMT 

EEN MAN ONVERWACHTS 
THUIS. HIJ LIGT NAAST 

ZIJN VROUW IN BED ALS 

DE TELEFOON BEGINT TE 

RINKELEN. HIJ NEEMT DE 
HOORN OP EN LUISTERT. 

EVEN LATER HOORT 
ZIJN VROUW HEM HET 

VOLGENDE ZEGGEN:

- “DAT WEET IK NIET. 
DAARVOOR MOET U BIJ BIJ 

DE MARINE INFORMEREN.”

- “WIE WAS DAT?”, VRAAGT 

ZIJN VROUW, NADAT HIJ 
DE HOORN NEERGELEGD 

HEEFT.

_ “IEMAND DIE VROEG OF 
DE KUST VEILIG IS...”.
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Vanwege Corona was het afgelopen carnavalsseizoen natuurlijk wat anders 
dan anders. Omdat er voor de jeugd nog wel een aantal activiteiten konden 
plaatsvinden en omdat het natuurlijk een unieke ervaring is voor de kinderen 
uit groep 7, hebben we afgelopen jaar een alternatief programma voor hen 
bedacht. Dit keer niet de grote prins op de voorkant van de Blaospieper, 
maar de jeugdprins, jeugdprinses en adjudant!

Het programma was natuurlijk wel iets anders en helaas konden we niet 
alles doen wat we graag wilden, maar Jeugdprins Mika en Jeugdprinses Evi 
kijken toch terug op een heel leuk seizoen!

HOE HOORDEN JULLIE DAT JULLIE PRINS EN 
PRINSES ZOUDEN WORDEN?

Prinses Evi: “We speelden een online Bingo spel met de jeugdraad en 
degene die in een bepaalde rij als eerste bingo had werd de prins of prinses. 
Toen ik Bingo had kon ik het bijna niet geloven! Ik hoopte het heel erg, maar 
had het niet verwacht!”. Ook Prins Mika had het niet zien aankomen, maar 
was heel erg blij: “Mijn ouders hadden nog niets gezegd en het kwam echt 
uit het niets, ik was heel erg blij!”

WAT GEBEURDE ER NADAT JULLIE WISTEN 
DAT JULLIE HET JEUGDPRINSENPAAR VAN 
LEENDE WAREN?

Prins Mika: “Na de bekendmaking hadden we direct de fotoshoot. Dit vond 
ik leuk om mee te maken, maar wel even wennen want normaal sta ik nooit 
zo voor de camera”. Voor de fotoshoot moest iedereen natuurlijk in een 
mooie outfit. Prinses Evi vertelt hierover: “Mama heeft nieuwe kleren voor 
me uitgekozen en ik was er super blij mee.”

ER WAS DIT JAAR NATUURLIJK GEEN GROTE 
OPTOCHT EN GEEN RECEPTIES, MAAR WAT 
HEBBEN JULLIE NOG WEL KUNNEN DOEN? 

Prins Mika: “We hebben gelukkig wel een paar dingen kunnen doen, zoals 
lasergamen in het bos. Er bleek ook nog een prins Mika te zijn, maar dan 
in Waalre. Tijdens carnaval hebben we hem ontmoet en mochten in een 
limo zitten. Ik heb ook mogen helpen met Koningsdag, dat vond ik ook 
een leuke ervaring. We zijn ook een keer met z’n allen met de partybus 
naar Leende-Noord geweest. Dit smaakte naar meer. Ik vond het leuk om 
herkend te worden als een eigen BN’er in Leende!” Prinses Evi vond ook 
vooral het rijden op de prinsenwagen erg leuk: “De optocht was dit jaar 
alleen de prinsenwagen maar ik vond het super. Vooral door de microfoon 
schreeuwen en zingen!”

WILLEN JULLIE TOT SLOT NOG IETS DELEN 
MET ONZE LEZERS? 

Prinses Evi: “Ik zou het heel graag nog eens overdoen buiten Corona. Maar 
voor het nieuwe paar zeg ik: geniet ervan, want het is zo voorbij!”. Prins 
Mika voegt daar nog aan toe: “Ik vind het best wel jammer dat we niet alles 
hebben kunnen doen, maar wat we wel hebben gedaan was heel gezellig!”

Aàfscheijd jeugdprinsepaor
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OOK TIJDENS CORONA

VOOR AL UW LICHT, GELUID EN VIDEO
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TonpraotaovendenTonpraotaovenden
dur de jaore hinnedur de jaore hinne
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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

DOKTER: “WEET U 

WAT IK IN UW MAAG 

GEVONDEN HEB, MENEER 

JANSEN? EENENTWINTIG 

THEELEPELS!’’ 

JANSEN: ‘’MAAR, DOKTER! 

DAT WAS UW EIGEN 

VOORSCHRIFT! DRIEMAAL 

DAAGS EEN THEELEPEL”
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KrààntekoppenKrààntekoppen

Film Leende 1969 op 
TV, maar niemand in 
de huiskamer kijkt.
De gezamenlijke Huiskamer van ZC 
Graaggedaan blijft gesloten door de 
coronamaatregelen en de lockdown. 
Wel zendt RTV Horizon een film uit van 
Leende in 1969 die iedereen thuis kan 
bekijken.

Fam. Engelen: Basta! 
Het is genoeg!
Na 45 jaar Scheuter Leende wordt 
het restaurant omgedoopt door Linda 
Rovers en Mathieu Faasen naar Cucina 
Basta. Louis en Thea Engelen dragen 
de zaak eerder over dan verwacht, mede 
door de coronacrisis.

Jeugd Leende en 
Leenderstrijp link!
Het jeugdprinsenbal vindt dit jaar 
digitaal plaats. Achter een link die op 
de website van c.v. de Lindse Blaos te 
vinden is, is een spetterende show te 
zien!

Vriendengroep ‘Op 
z’n Kantje’ neemt 
snipperdag na de 
kerstdagen.
Traditiegetrouw haalt c.v. Op zijn 
Kantje weer kerstbomen op om de kas 
te spekken. De bomen worden dit jaar 
niet verbrand, maar versnipperd.

Het VN-verdrag een 
handicap voor de 
Schammert.
Bouw Advies Toegankelijkheid 
(BAT) toetst de Schammert aan 
het door het rijk vastgestelde VN-
verdrag ‘Handicap’. Helaas scoort 
het gebouw maar een mager vijfje. 
Deurdrangers, een trap bij de ingang 
aan de Kerkstraat, draaideuren in 
plaats van automatische schuifdeuren. 
Het nieuwe dorpshuis De Schammert 
in Leende heeft verschillende drempels 
voor mindervaliden.

‘Kerncentrale’ in 
Leende?
De nieuwe bibliotheek is meer dan een 
verzameling boeken. Ook het opzetten 
van een lezingen- of cursusprogramma 
is een van de kernfuncties van de 
bibliotheek. De nieuwe bibliotheek 
zoekt hiervoor vrijwilligers.

Politiek op cursus 
om actief te 
worden…
Gemeente Heeze-Leende organiseert 
de cursus ‘Politiek actief voor de 
gemeente’. De gratis cursus is bedoeld 
voor alle inwoners om kennis te maken 
met de gemeentelijk politiek.

Man laat gas uit z’n 
gat ontsnappen en 
zorgt hiermee voor 
overlast.
De brandweer wordt gealarmeerd voor 
een melding van gaslekkage op de 
Langstraat in Leende. Ter plaatse bleek 
er tijdens het graven van een gat en 
andere werkzaamheden een gasleiding 
geraakt te zijn.

Spanning loopt hoog 
op bij ‘Brandweer 
Leende’.
Brandweer Leende is opzoek naar 
nieuwe vrijwilligers met de advertentie 
tekst: “Is het jouw droom om iets te 
kunnen betekenen voor anderen? 
En kun jij snel schakelen onder 
hoogspanning? Dan verzorgen wij graag 
je opleiding, zodat jij professioneel 
en deskundig kunt handelen in elke 
situatie.

Burgemeester roept 
Pastoor tot orde.
Burgemeester Paul Verhoeven eert 
Pastoor van Meijl en overhandigt hem 
namens het Koningshuis ‘de Orde van 
Oranje Nassau’.

Attentie! KBO lid 
krijgt de zak!
Afgelopen week heeft het bestuur 
van KBO Leende bij al hun leden 
een paasattentie afgegeven. Met dit 
presentje, een zakje met paaseieren, 
willen ze alle trouwe leden ondanks 
alles fijne Paasdagen wensen.

Gemeentelijke 
ergernissen 
afgekocht.
Elk jaar stelt de Gemeente geld 
beschikbaar voor kleine ergernissen in 
het dorp. Alle inwoners kunnen deze 
ergernissen doorgeven. De meldingen 
die direct gevaar opleveren worden 
meteen opgelost, maar minder urgente 
meldingen vragen niet meteen om een 
oplossing en worden dan opgenomen in 
het onderhoudsplan van de gemeente

Juist inwoners 
maken veel brokken 
in het dorp.
Halfvasten staat weer voor de deur, 
traditioneel de tijd van de Lindse 
Brokmoppen. Het brokmoppenseizoen 
duurt drie weken, met als afsluiting 
de halfvastenmarkt, waar de kraam 
van Van Weert altijd druk wordt 
bezocht. De afgelopen weken gingen 
de brokmoppen weer massaal over de 
toonbank. Daarnaast zijn er ook veel 
Leendse thuisbakkers die hun eigen 
brokken maken.

Schooljuf in Leende 
wordt achtervolgt!
Lieke Biemans, juf in Leende, 
combineert juf-zijn met populariteit op 
Instagram. Ze heeft inmiddels 60.000 
volgers verzameld en trakteert die 
regelmatig op mooie plaatjes. “Ik vind 
het leuk om mijn volgers te inspireren 
met leuke fashionlooks en food, en 
interieurcontent te delen.”

Vol Leende; “watt 
ledje om te komen?”
De gemeente Heeze-Leende stelt 
maximaal €210.000,- beschikbaar om 
onze gemeente te verduurzamen. 
Iedere inwoner mag ‘een tasje vol’ 
ledlampen komen halen t.w.v. €100,- om 
oude ‘watt’ lampen te vervangen door 
ledlampen.

Dokter van ‘Gezond 
Dorp’ zelf in een 
ruimer jasje.
Een toekomstbestendige huisartsen-
praktijk met een dorpse uitstraling. 
Dat is wat de huisartsen Sjef de Vocht, 
Norbert van den Hurk en Petra van 
der Linden nastreven met hun nieuwe 
onderkomen in het centrum van 
Leende. Ook rondom het gebouw zit de 
huisartsenpraktijk ruimer in het jasje. 
Van den Hurk (ook bekend als mede 
aanjager van ‘Gezond Dorp’): ’Straks is 
er parkeerruimte voor tien tot vijftien 
auto’s plus een speciale ambulanceplek’.

Politie legt beslag op 
grond in Leende!
Begin 2020 heeft de Politie zich gemeld 
bij de gemeente Heeze-Leende. Zij 
willen zich ook graag vestigen aan de 
Biesven. Er is echter geen bedrijfsgrond 
meer beschikbaar en daarom wil de 
gemeente dit gaan ontwikkelen op 
de Breedvennen. Deze oppervlakte 
bedraagt circa 7.400 m². Een gedeelte 
hiervan is dus al ‘gereserveerd’ voor de 
Politie.

Koopmans en 
Tefal? Een stelletje 
panenkoekenbakkers 
zijn het!
Op donderdag 25 maart vierde 
Leenderhof in Leende Nationale 
Pannenkoekdag in samenwerking 
met Pannenkoekrestaurant De Clown, 
basisschool de Triangel, Hart voor 
Leenderhof en De Wensboom.
Een door Koopmans en Tefal jaarlijks 
terugkerend feest voor jong en oud!

Kinderen openen de 
jacht op hazen in het 
centrum van Leende!
Leden van het #TOB team organiseren 
een heuse paasjacht door het dorp. 
Op hun website download je een 
woordzoeker en een kleurplaat, alle 
kinderen (ouders en begeleiders) mogen 
meedoen.

Vernieuwend!; 
Ambtenaren weten 
(voortaan?) waar 
het over gaat in 
vergaderingen
Om inzicht te geven in welke 
onderwerpen besproken worden in de 
gemeenteraad heeft de gemeenteraad 
een langetermijnagenda opgesteld. 
Zo weten ambtenaren wanneer hun 
onderwerpen en stukken besproken 
worden en weten raadsleden ver van 
tevoren op welke onderwerpen zij zich 
moeten inlezen.

Geen vrienden meer.
De uitbaters van Café Vrienden laten 
weten ook na de lockdown niet meer 
open te gaan met hun café. Het komt er 
gewoon op neer dat het door de corona 
financieel niet meer haalbaar was om 
door te gaan. 
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Meej sgôn hâând en voet, 
gân we carnaval teejgemoet ! 

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

MEDISCH PEDICURE & MANICURE

VoetGevoel

Ik 
maak het 
rond voor

jou!

Al 25 jaar dé partner 
in hypotheken
Roland van der Zwaag - Zelfstandig hypotheekadviseur. “Als adviseur ben 
ik al 25 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!”
 
Neem eens contact op

06 19 67 75 25
06 19 67 75 25
roland.van.der.zwaag@nbg.nl
Leende

�






SKÅL
C R A F T  B E E R  S I N C E  2 0 2 0  
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Verkrijgbaar bij:

@skalfamilybrewery 

Nelis Brabants Blond

SKÅL
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Jong gelèrd is Jong gelèrd is 
aauwd gedaoaauwd gedao



Hans prins?
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1.  ANGELIEN JUTTEN
2.  JOOST JUTTEN 
3.  ROBIN VAN DE SANDE
4.  ROBYN REILING
5.  JAN WILLEM REILING
6.  ARNOLD VAN WEERT
7.  INGE VAN WEERT
8.  BRIGITTE BOVÉE

9.  JÜRGEN BOVÉE
10.  ZENNA KERKHOFS
11.  WOUTER KERKHOFS
12.  SELWYN GIJSBERTS
13.  INGRID HOVENS
14.  LENNERT GODSCHALX
15.  SUZE GODSCHALX
16.  KOEN VAN MENSVOORT

17.  MARLIE VAN MENSVOORT
18.  GERRIE BAX
19.  PEER BAX
20. FRANK VAN GASTEL
21.  DINAN VAN GASTEL
22. STEVEN DAS
23. LOTTE DAS
24. MARIJN VAN DEN BOOMEN

25. KIM VAN DEN BROEK
26. ERIC VAN OOIJEN
27.  NOUD VAN WEERT
28. FRANS VAN DOOREN
29. ANITA VAN DOOREN
30. NINA STROUS
31.  PIET VERHOEVEN
32. JARIE GERRIS

Raod van ÈllefRaod van Èllef

1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6.

20.20.19.19.18.18.17.17.16.16.15.15.14.14.

27.27. 28.28. 29.29. 30.30. 31.31. 32.32.
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25. KIM VAN DEN BROEK
26. ERIC VAN OOIJEN
27.  NOUD VAN WEERT
28. FRANS VAN DOOREN
29. ANITA VAN DOOREN
30. NINA STROUS
31.  PIET VERHOEVEN
32. JARIE GERRIS

33. HEIN GERRIS
34. MARJOLEIN UITJENS
35.  HANS HULSEN
36. ROBERT SCHOONE
37.  NIENKE GERLINGS
38. LISANNE VAN DEN BROEK
39.  WIM VAN DEN BROEK
40. FRANS VAN DIJK

Kun jij bij iedereen aangeven 
hoe lang hij/zij lid is van de 

raad van 11?

7.7. 8.8. 9.9. 10.10. 11.11. 12.12. 13.13.

26.26.25.25.24.24.23.23.22.22.21.21.

33.33. 34.34. 35.35. 36.36. 37.37. 38.38. 39.39.

Aàntwoorde up paogina 55

Efkes un spelleke: 
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U bent bij ons aan 
het juiste adres voor:

 APK

 Onderhoud & Reparatie

 Lease

 Schadeherstel 

 Occasions 

 Banden

 Uitleesapparatuur

 Gratis leenauto

Rondven 15  |  6026 PX Maarheeze  |  T 0495 - 593 345  |  info@vakgarageschepens.nl  |  www.vakgarageschepens.nl

SCHEPENS

van oudsher een begrip

UW WARMTE
BARON

verhoevenverwarming.nl

adv 135x280mm.indd   1 22-10-18   10:12

Wenst iedereen 
een supermooie

Stationsstraat 4a | Maarheeze | www.onslieske.nl



Eujpening carnaval Eujpening carnaval 
dur de jaore hinnedur de jaore hinne
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Een belangrijk onderdeel van carnaval is natuurlijk 
het drinken van een lekker glaasje bier, wijn of fris met 
gezellige mensen om je heen. Dat daar tijdens een 
tonpraotavond een leger obers zich de benen voor onder 
het lijf vandaan loopt en tijdens de carnavalsdagen het 
barpersoneel daar lamme armen van het tappen van krijgt, 
dat zullen de meesten van jullie wel begrijpen. Maar hoe 
betalen al deze carnavalsvierders voor deze drankjes? En 
wat gebeurt er met al die munten en bonnetjes op zo’n 
avond? Daar willen we in dit artikel samen eens induiken! 

Op een gure avond in november spraken onze reporters 
met Thea Janssen en Wienand van der Laak en blikten 
ze samen terug op de tijd die zij hebben meegemaakt bij 
de Commissie Penningen van onze carnavalsvereniging. 
Thea als één van de bekendste gezichten aan de kassa’s 
en Wienand als voorzitter van de commissie tijdens zijn 
tijd bij de Raad van Elf. 

Tegenwoordig kopen (of moeten we helaas zeggen 
kochten, hopelijk komt daar snel weer verandering in) 
we muntjes tijdens een avondje carnaval, prinsenbal of 
tonpraoten om ons drankje mee te betalen, maar vruuger 
ging dit nog gewoon met contant geld. De obers inden 
het geld per drankje en aan het einde van de avond werd 
alles geteld en verwerkt in de administratie. Dat tellen, 
zou je denken, gebeurde dan “even” na afloop van een 
gezellige avond, maar niets is minder waar. Er waren vele 
avonden bij dat het tellen wel doorging tot een uur of half 
6 ’s ochtends. Daaruit blijkt maar weer hoeveel er op zo’n 
avond geconsumeerd wordt… Na het tellen moest het geld 
snel gestort worden bij de Rabobank en ging iedereen 
naar bed, om tegen half 10 weer te komen helpen met het 
opruimen en poetsen van de feestzaal.

De Lindse Blaos was een van de eerste verenigingen die 
in 1998-1999 overstapte op het gebruik van bonnen en 
muntjes om een drankje mee te betalen. Dat scheelde 
tijdens het afrekenen veel tijd en bracht gemak omdat er 
niet meer snel gerekend, betaald en gewisseld hoefde te 
worden. Vijf biertjes is vijf muntjes; makkelijk en snel. Veel 
van het werk werd hierdoor al iets gemakkelijker, maar 
ook de muntjes zelf moesten natuurlijk gekocht worden 
tijdens de avond. Gelukkig werd ook dat iets makkelijker, 
nu veel van de muntjes direct worden gepind en er minder 
contant geld hoeft te worden geteld aan het einde van de 
avond. 

En dat is maar goed ook, want sinds het verdwijnen van 
eerst de Rabobank in Leende, en nu ook in Heeze, is het 
storten van het geld niet meer zo gemakkelijk. Vroeger 
was dit nog best wel eens spannend, er moest immers 
altijd iemand midden in de nacht over straat met een 
flinke hoeveelheid contant geld. Tijdens de echt drukke 
avonden werd er dan ook al wel gedurende de avonden 
geteld en meteen afgestort, om het risico te verkleinen 
dat er ergens een keer iets mis ging. 

Niet alleen het kopen van de penningen werd 
langzaamaan steeds digitaler, ook het uitreiken van 
het prijzengeld na de optocht wordt tegenwoordig 
digitaal overgemaakt. Het was namelijk nog wel eens 

een risico om de wagenbouwers een flinke som geld te 
overhandigen terwijl deze natuurlijk hun overwinning nog 
flink gingen vieren. Gelukkig is daar weinig misgegaan, 
maar tegenwoordig worden ook hier alle risico’s zo veel 
mogelijk vermeden.

We vroegen Wienand en Thea om een leuke herinnering 
uit deze tijd: de carnavalsverenigingen die ons bezoeken 
en bepaalde groepen binnen de vereniging kregen altijd 
een aantal consumpties. In de tijd dat er net met munten 
werd gewerkt was er een verschil tussen rode en blauwe 
munten, waarbij de blauwe munten hetzelfde waard 
waren als 5 rode munten. Tijdens een avond werden per 
ongeluk de blauwe munten uitgedeeld als rode, waardoor 
een groep wel heel veel munten kreeg! Gelukkig werd dit 
snel gezien en opgelost, zodat andere groepen niet ook 
per ongeluk blauwe in plaats van rode munten ontvingen. 
Anders had het de vereniging een aardige duit gekost!

We hopen allemaal snel weer een keer in de gelegenheid 
te zijn om tijdens een feestje een stapel muntjes te kunnen 
kopen bij deze commissie! Bedankt Thea en Wienand

Un trugblik meej Un trugblik meej 
de ‘Commissie Penningen’de ‘Commissie Penningen’

WIST U DAT
Naast het verkopen van de penningen was de commissie ook verantwoordelijk voor 
het verkopen van de tonpraotkaartjes. In de beginjaren gebeurde het nog wel eens 
dat mensen honderden kaartjes per keer wilden aanschaffen, waardoor een avond 
in één klap uitverkocht kon zijn. Om dat te voorkomen werd het aantal kaartjes dat 
gekocht mocht worden per persoon gelimiteerd tot 25 en later zelfs tot 10, zoals 
het nu nog steeds is. 
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“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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EDITIE 58,  2022 37

Naauw, daor zaot ik dan, up carnavalszondig vur de tillevisie. Ôzze Cis waar nog 
druk meej zun deujf. Die hâ ginnen tied… docht ie. De lozzie. Hittie naauw nog nie 
gesnope dettie moet doew wa ik um zeej?

Hij kwaamp er krèk up tied bij zitte en toen kos ut beginne. Sjongejonge wa hebben 
we genote! Al die sgôn creaties, kollessaol! Ik geleujf detter nog noit unne uptòòcht 
is gewist war zô veul mensen zonder schoen ân meej hebben gedao. En ondanks 
ut wèr hitter toch niemes kaauw geleeje. Wij ôk nie traauwes. Ut waar un uptòòcht 
um trots up te zèn!

Mèr heul irlek? Ut waar geweldig… vur inne kir. Di jaor trek ik toch wir liever mun 
bòòrstrok ân en gân ôzze Cis en ik wir sgôn beujte zitte. Meej un thermoskan koffie 
en twee gevulde koeke. En dan de romme en de suukerpot nie vergète, want anders 
zuujpt ôzze Cis zunne koffie nie up.

En dan mèr heujpe detter dan un èchte uptòòcht dur Blaosdonk kumt. En ôk detter 
dizze kir gín camera teejgenuvver ôs huus steej. Want dè waar naauw, ààchterààf 
gezie, wal ut geval. Waare we zelluf meej ozze snuffert up de tillevisie te ziej. 
Sjongejonge hâ ik dè gewète dan hâ ik munne zondigse jurrek ângetrokke.  

Dus blaozers en blaozerinnekes, nimt mèr van Marie ân: trekt altied oew sgônste 
pèkske ân. Veural meej dees daog! Alaaf!

Cis en MarieCis en Marie

NOG MEER CIS EN MARIE? NOG MEER CIS EN MARIE? 
ZOEK NAAR KNAL LEENDE OP WWW.YOUTUBE.COMZOEK NAAR KNAL LEENDE OP WWW.YOUTUBE.COM
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Hoe is dHoe is dèè oit gekumme? oit gekumme?
‘Carnavalsdaog’‘Carnavalsdaog’

- CARNAVAL IN RIO

- DE BOERENKIEL IN LEENDE

- SCHILDERIJ VAN PIETER BREUGEL, 
GEVECHT TUSSEN VASTEN EN 
VASTENAVOND

EDITIE 58,  2022 39

In Blaosdonk vieren we al zo lang onze generatie weet, 
vijf dagen carnaval en staat vol het van tradities. Maar 
elke generatie brengt (gelukkig) ook weer nieuwe 
veranderingen met zich mee en zo blijft carnaval levendig 
en aantrekkelijk voor iedereen. Wat nooit zal verdwijnen 
is dat carnaval een volksfeest is, iedereen is welkom en 
iedereen is gelijk. Het feest samen vieren en beleven is het 
mooiste wat er is!  De boerenkiel is een mooi symbolisch 
kledingstuk wat hier altijd aan heeft bijgedragen. Of je nu 
een belangrijke was of een boerenburger, iedereen had 
hetzelfde aan en was dus gelijk tijdens deze dagen van 
eten, drinken en feestvieren. 

Maar wat vieren we nu eigenlijk? Wij starten in Blaosdonk 
onze carnaval met onze openingsmis, maar wat zijn de 
raakvlakken met de kerk eigenlijk? En waarom openen 
we de carnaval op 11 november? Allemaal vragen waar 
menigeen niet meteen een antwoord op zal hebben, we 
proberen je van enkele gebruiken hieronder een verklaring 
mee te geven. 

Als eerst natuurlijk de vraag waar carnaval vandaan komt. 
Maar deze vraag is moeilijker te beantwoorden dan je 
misschien denkt. Wat wel zeker is, is dat het feest zeker 
niet altijd omarmd werd door de katholieke kerk. Bij de 
opkomst van het katholieke geloof verbood de kerk de 
meeste heidense feesten. Toch gingen mensen door 
met feestvieren en dit deden ze vaak verkleed met een 
lappenkleed of lakens over het hoofd om niet herkend 
te worden. Later werd het volksfeest door de katholieke 
kerk omarmd en werd het een traditie met een katholiek 
tintje. Tijdens de hervorming in de zeventiende eeuw 
werd carnaval in de ban gedaan door de protestanten en 
was het zelfs in veel plaatsen decennialang verboden om 
te vieren. 

Carnaval is een feest dat wereldwijd op veel plekken 
gevierd wordt, zoals bijvoorbeeld ook in Rio de Janeiro 
in Brazilië, maar bijvoorbeeld ook in landen binnen Afrika. 
Vaak zijn dit volksfeesten vanuit de katholieke traditie, 
maar er zijn ook andere gekostumeerde of gemaskerde 

feesten die mogelijk weer van het traditionele carnaval 
zijn afgeleid. De maskers zoals wij die nu kennen hebben 
ook weer raakvlakken met de maskers die vroeger werden 
gebruikt om geesten te verjagen of goden te aanbidden 
en zo bijvoorbeeld een zegen te vragen voor een goede 
oogst. Zo zie je dat er veel raakvlakken zijn met gebruiken 
van vroeger, maar dat er niet persé één enkele afkomst is 
te noemen.

In Blaosdonk starten we ons volksfeest in de kerk en 
sluiten we na 5 dagen het volksfeest weer af in de kerk. 
Vijf dagen lang feest en daar zijn we trots op! Toch is 
dit iets wat in de loop van de tijden zo is gegroeid. Van 
oorsprong was er alleen een Vastenavond, ook wel ‘vette 
dinsdag’ genoemd. Als goed katholiek moest je veertig 
dagen vasten en als Brabantse bourgondiër ging je jezelf 
natuurlijk de avond ervoor nog even goed te buiten aan 
drank en lekkernijen. Het vermoeden bestaat dat carnaval 
afkomstig is van het Latijnse ‘carne vale’, wat betekent: 
vaarwel aan het vlees. Maar goed, niet alle bronnen 
bevestigen dit.

Een mooie traditie (ook) in Blaosdonk is dat we een prins 
en een gevolg hebben; de Raad van Elf. Het cijfer 11 is 
onlosmakelijk verbonden met carnaval en wordt ook wel 
‘het gekkengetal’ genoemd. Toch is de datum ‘de 11e van 
de 11e’ pas later toegevoegd aan het volksfeest.

Vroeger hadden veel cijfers een symbolische betekenis, 
zo was het cijfer 10 het getal van de perfectie en het cijfer 
12 het heilige (volmaakte) getal. Het getal 11 vinden we 
ook terug in de voetballerij, waarbij je gestraft wordt als 
de bal ‘op 11 meter’ gelegd wordt. In de bijbel lezen we 
dat Jezus 12 apostelen had (= volmaakt), maar na zijn 
verraad er nog maar 11 overbleven.

Elf was een getal dat niet deugde, was de gedachte. 
Zo zijn er middeleeuwse schilderijen waarbij de wijzer 
(vroeger hadden klokken vaak maar 1 wijzer) naar de 11 
wijst, wat dan weer betekende dat wie niet snel zijn leven 
beterde was verloren. Later, toen de klokken 2 wijzers 

kregen, is dit veranderd in “het is vijf voor 12” als mensen 
aan willen duiden dat het bijna te laat is.  

Het getal 11 stond vroeger dus zeker niet symbool 
voor iets geks of ludieks, maar het werd het getal van 
de dwazen en narren genoemd. Hierbij moet je weten 
dat het personage ‘de nar’ vroeger werd gezien als een 
godloochenaar, hij werd zelfs vereenzelvigd met de 
duivel. Later is dit in het Christendom pas een domoor 
en clowneske figuur geworden. Een ludiek persoon die 
soms spottend met roddels/waarheden komt en dat 
vaak tijdens Vastenovend. In Blaosdonk kennen wij deze 
traditie met een nar niet zozeer.

Waarom werd de 11e van de 11e dan toch zo belangrijk 
voor dit volksfeest? Vroeger werd elf november 
beschouwd als het einde van een boerenseizoen. Het 
graan zat in de schuren en de wijn in vaten. De boeren 
moesten hun pacht betalen en wisten wat ze (wel of niet) 
verdiend hadden dat seizoen. Ze konden even stoom 
afblazen (of hun verdriet verdrinken); het was een reden 
om even los te gaan.

Vanaf 12 november begon in de beginperiode van het 
Christendom de vastenperiode van 40 dagen, tot aan de 
Driekoningen. De snelle rekenaars zullen zeggen dat dit 
meer dan 40 dagen zijn, maar naar verluidt hoefde je op 
zaterdag en zondag niet te vasten en deze telde dus niet 
mee. Vaak vonden volksfeesten ook plaats op heilige 
feestdagen, 11 november is natuurlijk ook de feestdag 
van Sint Maarten, een belangrijke grondlegger van het 
katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien één 
van de populairste heiligen in de middeleeuwen, omdat hij 
een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname 
positie.

Jammer dat we in dit deel je niet nog meer kunnen 
vertellen over onze gebruiken tijdens carnaval, want het 
kladblaadje van deze schrijver is nog lang niet leeg en nog 
niet de helft is verteld… Hopelijk hebben we volgend keer 
weer een kans en plaats voor deel 2! 

De klok op 11 uurDe klok op 11 uur
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Joppen motoren wenst alle blaozers en blaozerinnekes unne sgonne carnaval toe!

Dragonder 39 Valkenswaard
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(040) 2222010    
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Of ge nou carnaval viert 
in Rio of in Lind...

Kleurrijk is ‘t altijd 
mee drukwerrek van

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



Un eijge huus, un plâts onder de zon. Zô zong René 
Froger in 1989. Di zurregde destieds vur zun durbraok in 
de Nidderlààndse meziekwirreld. Anno 2022 is ut hier in 
Blaosdonk mir: Un eijge huus? Gin plâts in ozze kom.

Sjaauwde dur ut durrep dan kàànde up enkele zeldzamme 
plâtse ziej detter nog un par woninge gebaauwd gân worre, 
mèr veul is ut nie. Zô kumme er ân ut Marijkeplein nog 
zès 65+ duurzamme-, huurwoninge die… ‘lèvesbestendig’ 
zaauwe zin. Dè mag ik heujpe! Âs ze teejgeworrig al 
woninge gân baauwe die nie làànger meej gân dan un 
menselève… dan is ut hek wal van de dam.

Kort in de buurt, in ut lèste dil van ut cènterrumplan, 
moete nog 26 neije woninge gebaauwd worre. Èllef beujm 
hebben er moete weijke vur di plan. De eijkels valle nie ver 
van de boom zalle we mar zègge. Ut preject hiet ‘ààchter 
ut lint’ mèr ze hân ut bitter ‘ààchter ut net’ kanne noeme. 
Veul van ôs durrepsgenote viste ààchter ut net nammelik. 
Al wa ut mirwerrek eujtvinkte umdettie dè zellef ôk wal 
kos, kwam ‘toevallig’ nie eujt de willekeurige loting.

Ut scheijnt dè ontwikkelaor Bots ene Sepp Blatter heej 
ângenomme vur die lotingen. Die hâ nog wal tied uvver en 
hâ al eejnige ervâring meej creatieve lotingen.

Ik denk dè dizze Blatter ôk de maokelaor is gewist beij 
de schôlwoninge up de Breedvennen. Daor moete ôk 
wal heujl creatief zin um dur de berreg wèrrek hinne 
te keejke en ut tòch 3,5 ton wérd te vinde. Er wier flink 

upgebôje zeeje ze, naauw ken ik nie alle biejers mèr ik 
heb vernomme detter ôk un maokelaor eujt ôs geminte 
interèsse hâ. Hij hâ up bekant alle woninge wal gebôje 
mèr ut moch toch nie baote.

Ik war traauwes nie van plan um meej dizze column 
un nègatief sfeer ààchter te laote. Laote we derrum 
ôk de positieve punte benoemen zô âs bevurbild 
dieje vèrrekesboer up de hoek broekerstraot / 
julianastraot. War detter uvveral pretest is teejge 
te klenne vèrrekesstalle, heej dizze boer ut bèste 
vur meej zun vee. Hij hetter toch verrekt luxe hokke 
nirgezet naauw. Ieder vèrreke heej zelfs un eijge tv en 
badkammerke.

Âs ge bij ôs geminte gi klaoge uvver de woningenood in 
Lind en Streejp dan kreejgde te heure dè iedere inwôner 
welkom is neffe dieje neije randweg richting Gelderrup 
war ge tiggeworrig uvver hinne kàànt bulderen. 
Vandaor de naom warscheijnlik. Âmmehoela, meij 
nie gezie. Wal fijn dè ze dieje randweg geleejd 
hebbe traauwes, ik prebeerde Heejs al joare te 
ontweejke. Fijn dè de geminte daor in ieder geval nog 
in meejgedocht heej.

Zo ziede mèr, eijndigge we dizze column toch nog 
pôsitief. Ut gâ jullie goe en bleejf gezond!

Houdoe.
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COLUMN: UN EIJGE HUUSCOLUMN: UN EIJGE HUUS

Wiste gij dè...Wiste gij dè...
... FREEK EN WILLEKE RUIM 250 BIERPAKKETTEN 
HEBBEN VERKOCHT MET DE ARCHIEF TV AVOND 
2021.

... DE JEUGDCOMMISSIE VAN ELF DE VLAAI VAN 
DE MAAND HEEFT GEKREGEN VAN 
HEEZE-LEENDE24.

... WE RUIM 2600 STREAMS HEBBEN GEHAALD 
MET ARCHIEF TV 2021.

... ER 1177 FOTO’S ZIJN GEMAAKT VAN DE RAAD 
VAN ELF IN DE KRATTEN ZODAT ER ZEKER GOEDE 
TUSSEN TE VINDEN ZIJN. 

... ER RUIM 169GB AAN OPTOCHT FILM IS 
VERZAMELD EN RUIM 277GB AAN TONPRAOT 
FILM.

... DE CABARETAVOND IS ONTSTAAN IN DE 
SCHEUTER. 

... DE RAAD VAN 11 SAMEN 260 JAAR AAN 
ERVARING TELT.

... ER 70 PERSONEN ZIJN DIE 11 JAAR OF LANGER 
LID VAN DE RAAD VAN 11 ZIJN GEWEEST.

... DE OPTOCHT VROEGER EEN STUK LANGER WAS 
ZODAT DEZE NOG LANGS HET BEJAARDENHUIS 
TROK.

... DE CARNAVALSMIS IS ONTSTAAN OP 
INITIATIEF VAN PASTOOR DE VRIES.
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LEENDE    EERSEL    SOMEREN

24/7 Tel: 040 - 206 1239 
www.sprankenis.nl

JANTJE IS NA LANG 
STUDEREN EINDELIJK 
GEPROMOVEERD EN 

PROFESSOR GEWORDEN. 
NA LANGE TIJD KOMT 
HIJ EINDELIJK EENS 
WEER EENS BIJ ZIJN 
OUDE OPA OP BEZOEK. 

JANTJE VERTELT 
HEM ENTHOUSIAST 
OVER DE NIEUWSTE 
ONTWIKKELINGEN OP 

MEDISCH GEBIED.

“DENKT U ZICH TOCH 
EENS IN, OPA! WE ZIJN 
INMIDDELS IN STAAT 
OM VIA KUNSTMATIGE 

WEG MENSEN TE 
VERWEKKEN. DAT IS TOCH 

FANTASTISCH?!”

OPA KRABT ZICH EENS 
ACHTER ZIJN OOR EN 

ZEGT: “ALS IK HEEL 
EERLIJK MAG ZIJN”, 

ZEGT HIJ, “GEEF MIJ DAN 
MAAR DE OUDERWETSE 

MANIER....”



DOT & Tour d’n Blaos DOT & Tour d’n Blaos 
dur de jaore hinnedur de jaore hinne
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www.simkensfotografie.nl

Hét adres voor:

huwelijksreportages

bedrijfsreportages

leuke fotoshoots

rouwfotografie

hosting websites 
  

PASFOTO’S
op afspraak 

(ook ‘s avonds en in het weekend mogeli jk)

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



In gedachtenis van de ex-prinsen, ex-prinsessen en oud Rv11-leden die ons 
in het voorbije carnavalsseizoen zijn ontvallen. Opdat zij en hun verdiensten 
voor de carnaval in Blaosdonk niet vergeten worden.

EDITIE 58,  2022 47

Henk van der 
Heijden

Lia Liebregts-
Compen

Mia Rutten-
Umans

In Memoriam

Prins van Blaosdonk in het Seizoen 1977-1978

   Lid van de raad van 11 van 1977 tot 1989

      Lid van de orde van het gemene Leve sinds 1982

Prinses van Blaosdonk in het seizoen 1990-1991

   Lid van de raad van 11 van 1990 tot 2004

Prinses van Blaosdonk in het seizoen 1980-1981

   Lid van de raad van 11 van 1980 tot 1994

      Lid van de Orde van het Gemene Leve sinds 1993
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Dorpstraat 37 Leende  T. 0613417766   t-loo.nl

Different Doors wenst jou
een geweldige carnaval toe!

��

Specialist in garagedeuren op maat
Different Doors B.V. | T: +31 (0)495 470 000

E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl

Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code voor actuele vacatures!

Carnaval 2021 - Leende.indd   1Carnaval 2021 - Leende.indd   1 13-10-2021   09:45:4713-10-2021   09:45:47

ALTIED KEI GEZELLIG!

4
DAOG

MEEJ CARNAVAL
FREEK



CabaretaovendCabaretaovend

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

We kanne altied We kanne altied 
hullep gebreujke!hullep gebreujke!

Ôs eijge taolÔs eijge taol
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Wie kent het nog? Onze Lindse taal. Bij 
veel mensen thuis hangt een poster 
van ‘Hoe zègde dè up z’n Linds’. Verder 
komt het nog voor in deze krant en af 
en toe bij een sporadische Leendenaar 
die nog wel eens Whatsappjes of 
verhaaltjes in het Linds typt. Maar 
eigenlijk is het toch veel te mooi om te 
laten verwateren. Neem bijvoorbeeld 
de Limburgers. Niet dat ik persé een 
grote fan van het Limburgs ben maar 
ik vind het wel mooi dat hun dialect 
onderling in ere wordt gehouden. 

Daarom wil ik bij deze ook eens een 
pleidooi houden voor het Linds. Wist je 
namelijk dat Linds een van de weinige 
talen is met een ‘sterk meervoud’. Je 
weet wel, zoals sterke werkwoorden 
die in de verleden tijd enkel van klank 
veranderen zonder dat er wat achter bij 
komt. Ik loop, hij liep. Ik roep, hij riep… 
dat dus! Dat hebben wij in Lind met 
meervoud… één boom, twee beujm. Eén 
hond, twee hùùnd. Of zelfs nog sterker, 
één hàànd, twee hàànd, drie hàànd. Dè 
is toch prachtig!

De een schrijft met wat meer tekens op 
de letters dan de ander omdat er binnen 
het Linds dan ook nog verschillende 
soorten dialect zijn. Of waarschijnlijker, 
weet eigenlijk niemand het precies en 
houdt iedereen maar gewoon zijn eigen 
schrijfwijze aan. 

Wat duidelijk is, is dat je het gewoon 
hardop moet zeggen en het vervolgens 
vrij fonetisch op kunt schrijven. Ge moet 
ut gewôn vreij fonètiejs upschreejve. 
Waarbij het dakje betekent dat het 
nòg korter uitgesproken moet worden. 
Vandaar dat bijvoorbeeld ‘tôrre’ eigenlijk 
maar raar is. ‘Torre’ kon al niet anders 
uitgesproken worden. Maar goed.

Ik zou zeggen, zoek eens een aantal 
oude kranten terug en lees eens door 
een paar Lindse teksten heen. Probeer 
het zelf dan ook eens een keer. Dat we 
net als de Limburgers vaker in het Linds 
in onze groepsapps gân schreejve of 
schrèève. Wa ge wilt. Succès en ik ziej 
ut wal vurbeij kumme up mun tillefoon.

Een van de redacteuren



EDITIE 58,  202250



Met een zeer divers gezelschap gaan de ex-prinsen al een 
paar jaar na afloop van het drukke carnavalsseizoen even 
in een andere stad cultuur snuiven, bloemetjes kijken en 
soms ook buiten zetten. En als het volle programma dit 
toelaat pakken ze natuurlijk ook een klein pilsje. “Wel 
zonder de dames erbij want winkelen is niet echt ons 
ding.” 

Het idee voor deze stedentrips is ooit spontaan geboren 
na een avond optreden bij het tonpraoten. Niet iedereen 
was direct enthousiast, maar een kleine meerderheid kon 
de verleiding niet weerstaan en ging mee.

Om geen problemen met de Raad van Elf te krijgen hebben 
ze Prins Marc dat eerste jaar ook meteen meegenomen: 
“Marc paste uitstekend bij dit clubke en gaf ook meteen 
aan om het jaar daarop mee te doen aan de tonpraotact 
(2e Hansje je bent gewaarschuwd).”

De eerste trip vond plaats in 2015 in Barcelona, sindsdien 
zijn ook Ibiza (2017), Praag (2018), Budapest (2019) en 
Lissabon (2021) aangedaan. Van deze laatste trip zijn de 
prinsen zo vrij geweest een verslag te maken wat wij hier 
in de krant mogen plaatsen. Zo krijgt heel Lind en Streejp 
een klein kijkje achter de schermen van wat er eigenlijk 
allemaal gebeurt tijdens deze reizen! 

LISSABON 2021
We hebben nu net de laatste trip in oktober naar 
Lissabon gehad, deze reis was door corona anderhalf 
jaar uitgesteld. Helaas kon Hans I niet mee maar 2e Hans 

bood zich onder lichte druk spontaan aan. Dit jaar met 8 
personen en na de zegening door Pastoor van Meijl, om 
06.00 uur vertrokken naar Eindhoven. Iedereen moest 
allerlei zaken printen voor vertrek, en uiteraard de QR-
code op internationaal zetten. Maar pas bij inchecken 
voor de terugreis werden we om deze code gevraagd. 

Wederom een prachtig hotel, in het centrum van 
Lissabon. Lissabon is zeer heuvelachtig en de plaatselijke 
stoepleggers hebben veel “maandagmorgen” werk 
gedaan. Het ligt niet allemaal even vlak, wat voor ons 
“nog net zonder rollators”, niet altijd even makkelijk was. 
Dit is wel de stad voor Frank van Gastel. Veel gevels zijn 
betegeld maar niet met de kwaliteit van Frank. 

Op 20 meter van het hotel was de ingang naar de metro. 
Natuurlijk wilde iedereen aan het raam zitten, maar dat 
viel een beetje tegen. Wel kun je in no time heel Lissabon 
bekijken.

Op dinsdag brachten we een bezoek aan de dievenmarkt, 
waar we weinig tot niets hebben meegenomen. Erik was 
wel op zoek naar spullen maar nadat we nog een keer 
uitgelegd hadden dat je niet meer dan 10kg bagage mocht 
hebben ging Erik ook mee naar het terras. Vlak bij het 
hotel vonden we weer een gezellig cafeetje op rolafstand 
van ons bed. 

Na de eerste avond werden de obers al wat spraakzamer 
en wilden ze graag weten wat voor een groep we waren. 
Dit hebben we op z’n Linds uitgelegd en het werd nog 

begrepen ook. Ze gingen op zoek naar een originele 
prinsensteek voor 2e Hans en deze mocht hij niet meer 
afzetten. Erik had zijn koffer weer vol kunnen laden 
met spullen voor zijn bierhok (we wachten nog op een 
uitnodiging…) en zo hebben we ook hier weer gezellig de 
deur op slot gedaan. 

De volgende dag weer verder gaan kijken in Lissabon 
en met de pont over de rivier gegaan. De opzet was om 
naar Christus del Rei te lopen maar bij het eerste terras 
moesten we toch even stoppen. Soms is het moeilijk om 
een keuze te maken.

Met een uitgedunde groep toch naar dit gigantische 
beeld (110 meter hoog) gelopen. Gelukkig was er een 
lift en het moet gezegd worden wat een prachtig uitzicht 
over Lissabon. Peer en Jac zaten onder de parasol zodat 
we deze net niet zagen. Daarna nog naar de voormalige 
expo geweest en helaas was het toen al weer tijd om te 
vertrekken. Na een vlotte terugreis (waarbij de meeste 
oogjes bijna niet meer open zijn geweest) terug naar 
Eindhoven en weer over tot de orde van de dag. 

We gaan weer naar onze dames, die vol smart op ons 
wachten dachten we…

Waar de volgende trip naar toe gaat is nog niet bekend 
maar dat we wel weer iets zullen verzinnen is zo goed als 
zeker. 

Up reejs meej de ex-prinsenUp reejs meej de ex-prinsen

LEUKSTE ADVERTENTIE 2022LEUKSTE ADVERTENTIE 2022
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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.

Proficiat!

RH techniek
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Beauty & 
Permanente make-up

Collega 
gezocht!

Miranda van Raaij - de Haas | Maarheeze
www.schoonheid-elegance.nl | 06-23710705

Adoore 
memory concepts

maakt herinneringen tastbaar

Met zorg, respect en liefde
verwerk ik kleding en kleine 
meubelen tot een mooie, 
unieke, persoonlijke en troostrijke 
tastbare herinnering: 
een kussen, deken, knuffel, tas,
shawl, vlaggenlijn.......alles om 
jouw hartenpijn te verzachten.

www.adoore.nl

06 28 57 92 98

anita@adoore.nl

adoore

@adooreconcepts
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Eujt de aauw doosEujt de aauw doos
1965 & 20041965 & 2004
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www.shootyou.nl        carlie@shootyou.nl        Leende       0651776484

FOTOGRAFIE    ONTWERP    GEBOORTEKAART    KRAAMCADEAU

Shootyou.nl



Winnaar jeugdWinnaar jeugd
DIRK EMMERS - DIT JAAR GEEN PUBLIEKSTREKKER

Winnaar volwassenenWinnaar volwassenen
ERIK KERKHOFS - BEREN BAND(E)

Winnaar individueelWinnaar individueel
JOHAN BAX - IK BEN NOG IN DE LEER

Best versierde huisBest versierde huis
QUINT SCHELLEKES

Digitaole uptochtDigitaole uptocht

EujtslaageEujtslaage

Aantwoorde van un aauw kwisAantwoorde van un aauw kwis
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A
ge

nd
a

08 jan   15 jan   28 jan   20 feb

Jeugdprinsenbal

20, 21, 28, 29 jan | 04, 05 feb

Tonpraotaovenden
  - Matinnee editie?
* Digitale editie

12 feb

Zeepkisten bouwwedstrijd

19 feb

- Zeepkisten wedstrijd (opnamens)
- Tonpraoten archief TV Live

26, 27, 28, 29 feb

Carnaval??????
 - Openingsmis (TV)?? 
  - 26 feb, Blaosdonk TV Live
 - 27 feb, Optocht archief TV Live

* Houd voor recente informatie de website 
     en socials in de gaten!

1. a
2. b
3. a
4. a
5. b
6. c
7. c
8. b
9. b
10. a

11. c
12. a
13. b
14. a
15. c
16. c
17. c
18. a
19. a
20. b

21. a
22. c
23. c
24. a
25. a
26. c
27. b

Aantwoorde rv11 jaren lidAantwoorde rv11 jaren lid

1. 12 jaar
2. 12 jaar
3. 4 jaar
4. 12 jaar
5. 12 jaar
6. 4 jaar
7. 4 jaar
8. 7 jaar
9. 7 jaar
10. 10 jaar

11. 11 jaar
12. 3 jaar
13. 1 jaar
14. 1 jaar
15. 1 jaar
16. 3 jaar
17. 3 jaar
18. 6 jaar
19. 6 jaar
20. 6 jaar

21. 6 jaar
22. 2 jaar
23. 2 jaar
24. 8 jaar
25. 10 jaar
26. 10 jaar
27. 9 jaar
28. 9 jaar
29. 9 jaar
30. 1 jaar

31. 1 jaar
32. 13 jaar
33. 13 jaar
34. 1 jaar
35. 15 jaar
36. 5 jaar
37. 5 jaar
38. 4 jaar
39. 4 jaar
40. (8 jaar)
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Vur de jòòngVur de jòòng
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Kun je de pinguin vinden tussen de toekans?



EDITIE 58,  202258

arcodex
van Ham     Budel

Architectuur - Grootformaat Repro
www.arcodex.nl   info@arcodex.nl

0495 - 491574

Luuk Schepens  06 - 20 87 91 03

info@schepenskraanverhuur.nl
www.schepenskraanverhuur.nl

Kraanverhuur 
voor bedrijven 
én particulieren 



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

OPTOCHT    JOOST JUTTEN

FINANCIËN    FRANK VAN GASTEL

KRANT    INGE VAN WEERT

TONPRAOTEN   MARLIES JANSEN

MEDIA    NOUD VAN WEERT

LINDSE DURPSKWIS  MARIJN VAN DEN BOOMEN

PENNINGENVERKOOP  DINAN VAN GASTEL

JEUGDTONRAOTBAL  SELWYN GIJSBERTS

FOTO/FILM    HEIN GERRIS

VLAGGEN    HEIN GERRIS

KemmissiesKemmissies

“Vrijwilligers worden niet 

betaald, niet omdat ze 

waardeloos zijn maar omdat ze 

onbetaalbaar zijn”

de_lindse_blaos

delindseblaos

@de_lindse_blaos

C.V. De Lindse Blaos 
Media Archief

Sesjaole meejdiaSesjaole meejdia

Inge van Weert  Brigitte Bovée
Mart van der Kruis  Jürgen Bovée
Laurine Simkens  Erwin Geurts
Linda Heijmans  Noud van Weert

MailadressenMailadressen
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

ColofonColofon
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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.

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



Uptòòcht Uptòòcht 
dur de jaore hinnedur de jaore hinne


