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Di jaor zin we nie mir te haauwe, 
um in Blaosdonk un sgôn fisje te baauwe

Prins Frank dun UrstePrins Frank dun Urste
& Prinses Dinan& Prinses Dinan



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

G r a n d - c a f é

CAR d e  M o l e n b e r g

VAL
NA
2023

Haal de verkleedkleren maar van stal
want bij ons is het 4 dagen carnavalsbaL!
Vrijdag 17/2  •  Carnavalsbal “4 uurkes van stal”   
Zondag 19/2  •  Optochtbal 
Maandag 20/2  •  Kinderbal (middag) Hengstenbal (avond) 
Dinsdag 21/2  •  Het dak kan eraf!

Alle dagen een overheerlijk hamburgerbuffet!
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PASTOOR 
WIM VAN MEIJL

CARNAVAL, HE HE EINDELIJK 
WEER…

Het ziet er bij het schrijven van dit artikel (eind oktober 
‘22) naar uit dat we weer kunnen genieten van een 
enigszins “normale” carnaval. De afgelopen twee 
jaren was dat door de Coronaperikelen niet mogelijk.
We hebben ons als gemeentebestuur regelmatig 
afgevraagd wat voor negatieve effecten de Corona-
beperkingen zouden hebben voor diverse verenigingen, 
omdat die genoodzaakt waren hun activiteiten op een 
laag pitje te zetten. De eerste conclusies zijn dat het 
carnavalsvirus aanzienlijk hardnekkiger is dan het 
Coronavirus. Immers alle gerelateerde activiteiten 
barsten weer los en het enthousiasme is er gelukkig 
niet minder op geworden. 

En begrijpelijk want we zijn er weer aan toe. Benieuwd 
zijn we ook wie in dit carnavalsseizoen de scepter 
gaat zwaaien over Blaosdonk. Wie had in 2020 kunnen 
bedenken dat Prins Hans dun Twidde maar liefst twee 
jaar in functie zou blijven. Het heeft waarschijnlijk 
zo moeten zijn want niemand anders had dat beter 
kunnen doen dan Hans. Vanzelfsprekend gaat mijn 
waardering uit naar het bestuur van de Lindse Blaos 
en al die vele vrijwilligers die zich enorm inzetten en 
het mogelijk maken dat u aanstaande carnaval kunt 
genieten. Chapeau!

Mocht u na drie jaar wat primaire carnavalsuitingen 
zoals een polonaise, vergeten zijn dan heb ik 
hierboven ter herinnering nog even een afbeelding 
van een polonaise. Doe er uw voordeel mee!

O ja, voordat ik het vergeet te vermelden, de 
sleuteloverdracht zal op vrijdag 17 februari 2023 om 
19.00 uur in de Valentijn te Sterksel, ook u bent van 
harte welkom!

Tot slot, het zal best wel weer even wennen zijn en 
voor de nieuwe prins en prinses en hun gevolg een 
hele uitdaging worden om carnaval weer op gang te 
brengen en tot een succes te maken. Laten we daar 
allemaal aan meewerken dan wordt het vast weer 
volop genieten. Alaaf!

BURGEMEESTER 
PAUL VERHOEVEN

BESTE BLAOZERS EN 
BLAOZERINNEKES

Carnaval is un fist van tradisies. De menier warrup 
weij âs verriniging umgân meej os prinsepaor, os 
Raod van Èllef, os ordes… we doen ut allemal al jaore 
up dezèlfde menier… umdè we dè altied zô doew. Ik 
wit detter ok veul carnavalsvierders ieder jaor ut zèlde 
riedelke vollege. Up wellike daog dur up wellike plâtse 
carnaval wordt gevierd en zèllefs de gerèchte die dan 
genuttigd worre stân up vurháánd al váást.

Mer veul zaoke die altied zô vanzèllefsprèkend waore, 
zin nao 2 aorige coronajaore toch in de vergètelhied 
geraokt. Hoew zaot ut ok alwir, hoew deeje weij dè 
altied? Mer ok: waorum deeje weij di toch altied zô? 
Dè moet toch áánders kanne.

Wa dè betrèft waore de carnavalsdaog van vurrig jaor 
èrreg veul werd. Hááls uvver kop hebbe we samme 
meej de Schammert un carnavalspregramma in 
mekaar gezèt, zodè we áálsnog 4 daog carnaval konne 
viere in os neij Blaospeleijs. Un fentáásties fist wa os 
veul heej gelèrd.

In ozze sammewèrking meej de Schammert ging er 
veul goe… mer zaoge we ok wal detter dinge bitter 
konne. Gedwonge dur de règels ven ut RIVM hadde 
we 2 fistlocasies ingericht. Up veul daog was dè toch 
wal wa veul van ut goeie. Dèrum magge we vanááf di 
sezoen als carnavalsverinniging de carnaval in hil de 
Schammert organizère. Meejr infermassie hieruvver 
kande vèrderup in dizze prachtige Blaospieper vinde. 
Netuurlik brèngt dizze neije upzèt wa eujtdaoginge 
meej, mer ik heb er áálle vertraauwe in dè weij dè 
samme meej al os vreijwilligers up un gewèldige 
weejze vur mekaar gân kreejge.

Of ut ok ècht un succès geej wore, háángt netuurlik ok 
ááf van de bezoekers. Dus ik zaauw wille zegge, trekt 
oew kóólderpèkske ân en gèr tot ziens beij een van os 
activiteejte!

VORST 
JAN-WILLEM REILING

Vurwoorde
DAG BLAOZERS EN 
BLAOZERINNEKES

Het mag weer!  Het kan weer! Carnaval vieren in Blaosdonk! 
Naar we hopen komt de tijd van vóór de coronapandemie 
weer terug en mogen we een fijne periode tegemoet zien. 

Als ik aan carnaval denk, denk ik aan twee aspecten. 
Carnaval is het feest van de gezelligheid, van plezier 
maken, van even iets anders doen, de vrolijke kant van 
het leven laten zien en beleven. Je verkleedt je, je zet een 
ander gezicht op, er heerst opeens een andere stemming. 
Met carnaval zie je dat jong en oud plezier maken en van 
het leven genieten. Als De Lindse Blaos wil je de mensen 
erbij betrekken en uitnodigen om mee te doen. We 
hebben alle waardering voor de carnavalsvereniging die 
elk jaar opnieuw een prachtig programma aanbiedt en de 
mensen wil laten genieten van die verbondenheid.

Carnaval vieren doe je met elkaar. Vandaar dat carnaval 
ook het feest is van saamhorigheid, van verbinding, van 
verbroedering. Samen ga je op stap, samen maak je 
muziek en trek je mee in de optocht. Je wil er een gezellig 
feest van maken, en dat laat je ook zien en horen. 

Die gezelligheid en verbondenheid zijn heel belangrijke 
waarden in ons leven, niet alleen met carnaval, maar het 
hele leven door. Met elkaar kunnen we immers iets fijns 
tot stand brengen, waarvan mensen kunnen genieten en 
waardoor ze energie krijgen in hun leven.

Zo wil ik alle carnavalvierders van harte uitnodigen voor 
de carnavalsviering in onze prachtige monumentale kerk, 
onze Lindse Blaos, op zaterdag 18 februari 2023 om 19.30 
uur. Het belooft een feest te worden van verbondenheid 
en sfeer, van muziek en teksten, waarbij we Gods zegen 
willen vragen over de komende carnavalsdagen. 

En als het feest is afgelopen, nodig ik alle carnavals-
vierders uit om op Aswoensdag,  22 februari 2023 naar 
de heilige mis van 19.00 uur te komen én een askruisje te 
ontvangen. Het gewone leven gaat dan verder.

Zo wens ik allen fijne en gezellige carnavalsdagen toe, 
met de nieuwe prins in ons midden, met zijn prinses aan 
zijn zijde, de Raad van Elf en het bestuur van de Lindse 
Blaos én ook met de jeugdprins en prinses en heel de 
Raad van Elf. Dat het onvergetelijke dagen mogen 
worden. Alaaf.
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Voor het hele gezin!
Hofpad 8     5595 EP Leende     Tel. 040 - 206 3309     www.kapsalon-leenderhof.nl

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

Gesloten
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 18.00 uur

Donderdag:
Vrijdag:
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Efkes vurstelle:Efkes vurstelle:
Het prinsenpaarHet prinsenpaar

BESTE BLAOZERS & BLAOZERINNEKES,

Ik ben Frank van Gastel, 49 jaar, geboren en getogen aan de Zevenhuizen in Leende. 
Na enkele jaren in het centrum van Leende te hebben gewoond, heb ik in 2011 toch 
weer terug mijn vertrouwde plekje op de Zevenhuizen opgezocht, samen met ons 
Dinan en onze twee dochters Jony en Nine. Na jaren verbouwen is ons fijne huis 
bijna op orde en genieten we er samen met volle teugen van.

Ik (Frank) heb sinds 2001 mijn eigen tegelzettersbedrijf. Het persoonlijk begeleiden 
van projecten voor een aannemer of particulier is waar mijn hart ligt. Samenwerken 

naar een mooi eindresultaat en een tevreden klant. Verder heb ik naast mijn 
bedrijf nog enkele bezigheden voor in de vrije uren. Ik ben graag bezig in en 
rondom ons huis en wij zijn lid van diverse verenigingen. We houden samen 
van een hapje en een drankje en genieten van alle fijne mensen om ons heen, 
waardoor we vaak de tijd vergeten. Un lèèste rondje kenne weij nie.

Naast Frank staat Dinan, 46 jaar en geboren als Bessemerinneke in het 
land van de Keijepaol (Someren-Heide). Als enige dochter, met 2 broers, 
ben ik opgegroeid in de horeca en heb ik al jong kennis mogen maken met 
carnaval. Vanaf mijn 14de kom ik al in Leende en ben hier uiteindelijk ook 
gesetteld. Ik geniet samen met Frank en de meiden van ons mooie plekje 

aan de Zevenhuizen, van waaruit ik ook mijn praktijk run. Ik heb sinds 2009 mijn 
eigen praktijk in Voetreflexzonetherapie en heb dit in de afgelopen jaren uitgebreid 
met diverse andere therapieën. Mijn passie is om kennis te delen, vandaar dat ik ben 
gestart met het geven van cursussen in mijn vakgebied. Jongstleden september ben 
ik toegetreden als algemeen bestuurslid van de Ondernemers Vereniging  in Leende, 
een mooie vereniging die veel doet voor onze gemeenschap. Verbinden en mensen 
samenbrengen, daar kan ik enorm van genieten.

Onze meiden zijn onze hobby zeggen wij altijd: Dinan is altijd erg actief geweest op 
basisschool de St.Jan. Later gingen onze meiden paardrijden en waren we 
veel te zien bij Ponyclub de Doorzettertjes, waar Dinan nog enkele jaren in het 
bestuur heeft gezeten. Vanuit daar zijn we doorgestroomd naar Rijvereniging 
St. Petrus, waarvan we, ondanks dat onze dochters niet meer paardrijden, 
nog steeds lid zijn. We kijken elk jaar weer uit naar het concours hippique. 
Ook zaten onze dochters bij de Koninklijke Fanfare en hebben we vaak op de 
zondagochtend genoten van het jeugdorkest. Samen met de fanfare hebben 
we in 2015/2016 een geweldige jeugdcarnaval mogen beleven. De eerste 
kennismaking met onze mooie carnavalsvereniging was in 2014 toen onze 
Jony en Nine samen in de Jeugdraad van Elf zaten. We hebben toen samen 
met de ouders van de jeugdraad en I-Musical een super gave carnaval gehad. 
Beide jaren zullen wij nooit vergeten, het was geweldig!

Het jaar daarop (2016) belde vorst Jan Bekkers op of hij langs mocht komen. Hij 
kwam samen met Niels van Lieshout en wij konden wel raden wat ze kwamen 
doen. We hebben gezellig zitten kletsen met een hapje en een drankje bij ons 
buiten op het terras. En al snel was het beklonken; wij werden lid van de Raad van 
Elf! We genieten er elk seizoen weer van, het is echt onze hobby geworden. Een 
gezamenlijke hobby waar we beiden veel voldoening uithalen en waardoor we vele 
leuke mensen hebben mogen leren kennen. Frank als penningmeester en Dinan in 

de commissies jeugd en penningenverkoop. Maar dit seizoen is alles anders: 
We mogen voorop in de polonaise! Wie had dat gedacht? Wij niet, maar we 
voelen ons vereerd dat wij dit jaar voorop mogen gaan, zeker omdat we de 
afgelopen jaren geen normale carnaval hebben kunnen vieren, gaan we nu 
flink knallen samen met jullie, onze familie, vrienden, de jeugdraad en de 
grote Raad van Elf maken we er weer een sgôn fisje van! 

“Di jaor zin we nie mir te haauwe, um in Blaosdonk un sgôn fisje te baauwe!”
Alaaf!!!

Prins Frank I & Prinses Dinan
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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 .  

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

C V - K E T E L S  W A R M T E P O M P E N  R E G E L I N G E N
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De HochheejeDe Hochheeje

TitelsTitels

WIJ, PRINS FRANK DUN URSTE EN PRINSES DINAN, MAOKE ER MEEJ DE GRASSIE 

VAN UT BESTUUR EN HIL DE RAOD VAN ÈLLEF, SAMME MEEJ ALLE BLAOZERS EN 

BLAOZERINNEKES OK DI JAOR WIR UN GEWELDIG CARNAVALSSEZOEN VAN.

> Heersers uvver de sgônste plâts tijdes de vier sgônste daog van ut 
jaor;

> De trotse Baron en Barones van dun zeujvehuus, di jaor ut kloppend 
middelpunt van carnaval in Blaosdonk;
 
> Hertog en Hertogin van de bult uvver de snelweg tot ân de brug uvver 
de Aao en van de Meujlenbèrreg tot ân de ponyclub;

> Graof van áál teejgels van kleijn tot groot mer vural van ut bier dè ge 
noddig het um de teejgellijm goe smeuïg te maoke;

> Gravin van áál voetreflèkse, mer beujvenal van de reflèkse um zummer de 
polonaise te gân leujpe of carnavalsmeziek te zingen;

> Keijzer en keijzerin van áál carnavalsconsumptiepenningen, mer ok van áál 
ut geld dè binnekumt as de penningen wir zen verkóócht ân áál blaozers en 
blaozerinnekes;

> Beschèrrumheejr en beschèrrumvraauw van de durzètterkes, mer ok van 
ieder áánder die un sport eujtvoert, zôlang dè mer nie meej de carnaval is;

> Mer beujvenal beschèrrumheejr en beschèrrumvraauw van áál Blaozers 
en Blaozerinnekes van kleijn tot groot.

ReceptieReceptie
OP ZONDAG 15 JANUARI 2023 ZULLEN 

ONZE DORSTLUSTIGE HOOGHEDEN

PRINS FRANK DUN URSTE EN PRINSES DINAN 

MET DE RAAD VAN ELF VAN DE LINDSE BLAOS 

RECIPIËREN IN DE SCHAMMERT TE LEENDE VAN

13.00 TOT 17.00 

UW AANWEZIGHEID WORDT BIJZONDER 

OP PRIJS GESTELD.

INFORMATIE OVER DEZE RECEPTIE: SECRETARIAAT@DELINDSEBLAOS.NL | 06 51393435
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ORDE VAN HET GEMENE LEVE

2022 - Jan Groenen
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

2022 - Ad van Vugt
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

Jan GroenenJan Groenen

> Carnaval in Blaosdonk al jârre lââng un wèrrum hart toe draogt;

> Al meer âs 11 jaor actief lid is van Stichting Behoud Tonpraot Leende;

> De ââfgelope jârre meej veul verschillende acts up ut podium heej gestao 
  tijdes ôzze Tonpraotersavonden;

> Dan ôk altied wir zèlluf de atriebuute heej bedââcht en ôk nog gemâkt;

> Sins 1999 vier kirre meej stukses in de ton heej gestao, mar ôk buuts  
  heej geschrééve vur âânder tonpraoters;

> Jârre actief gewèèst is bij verschillende buurte en in allerleij creejaasies  
  mèèj gedao heej ân ôzze Blaosdonkse uptocht;

> Eén van de kâârtrekkers is gewèèst van F.Z.C of te wel Fiets en Zuip Club 
  de urste vriendegroep, die grote waoges ginge bââuwe en al gââuw dun 
  urste pries in de wââcht slipte;

> En nie te vergète up un geweldige wijze ut podium van ôs neij Blaospaleis 
  zodanig heej ângepâsse, zôdè wij ur âs vereniginge tot in lengte van daog 
  meej vureut kenne.

ORDE VAN HET GEMENE LEVE

> De gemeenschap in Lind/Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt;

> 45 jaor geleeje ut klimrek heej gemâkt in de ââuw Kleuterschool;

> 40 jaor trug ut logo van ponnieclub de Doorzettertjes heej 
   gefabrieseerd;

> Ongeveer 40 jaor geleeje de ”neije” speultuun van de buurtschap 
   Obelisk in de Lindelaon meej heej ângeleed en onderhââuwe;

> Vurantewoorluk is vur ut tegelwèrrik van ut neij schutsgebouw van ut 
   Gilde Sint Jan Baptista in Leenderstrijp, of te wel Stréép;

> Ôk vurantwoordeluk is vur ut tegelwèrrik van ut iets minder neij 
  schutsgebouw van de “jôông schut” ut Gilde van Sint Catharina en Sint 
  Barbara in Lind;

> 35 jaor geleeje al heej getegeld in ut clubgebââuw van Pijl en Boog
   vereniging Willem Tell;

> Zun eijge dag en nââcht heej ingezet vur de verbââuwing van ut 
   Kloosterhof, ut ”eijge onderkumme” van de Koninklijke Fanfare 
   Philharmonie;

> Dun Tunnel tussen Lind en Stréép heej meej upgeknapt vur ”Lind 
   Verbindt”;

> Mééj heej gehôllepe bij ut plââtse en vurplââtse van de bewèègtuun vur 
  de Lindse Seniore.

> Zurrug heej gedraoge vur de renovatie van de vingers van ut heiligbild up 
   ut pleintje (ut Rietje) up Boschöve;

> Al jârrelang mèèjhelpt en de regie up zich nèmt tijdes ut upzette van de 
  Kiosk up ut mertpleijn in Lind, mar ôk up veul âânder plââtse of durrepe;

> Resent inniesjatiefnèmmer is van Bomen Behoud Centrum Leende;

> En nie te vergète sâmme meej zun vrââuw Christien pââst up kindere 
  van asielzoekers eut Syrië en Eritrea um ze zô te laote integrere in de 
  Lindse geminschap;

ORDE VAN VERDIENSTE

Ad van VugtAd van Vugt
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Voetreflexzonetherapie Cyclustherapie 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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Dûrpskwis 1Dûrpskwis 1

1. Per consumptie wijzer
2. KNAL
3. De bakkersbende
4. Quiztvannix
5. Mafketels
6. Snollebollekes ft. The Pomperghetto
7. Familie Vermeer
8. Blaossisters
9. CG De Plekzakken
10. De Fistbisten
11. Obelisk
11. Blaost um up!
12. Slagerij van Alphen
12. Goed Gek
13. Voor spek en bonen
14. Het Benkske
14. Regtonderduntorre

15. De Jong Schut
16. De Sputjes
17. TweedeKansje
18. Cafe Roothans
19. PC de Durpszettertjes
20. ‘t Rietje
21. Buurtschap Zevenhuizen
21. De to(o)n is gezet
22. Iets met Maria
23. Auw schut
24. Ratjetoelind
25. CV Hatseflats
26. CV Total Loss
27. Klein duimpje en de zeven dwergen
28. Sjannemanne
29. Flinke beuker
30. Voor spek en boontjes

EujtslààgEujtslààg

AL ZIN IN DE VOLGENDE EDITIE? ZET 4 NOV 2023 IN JE AGENDA!AL ZIN IN DE VOLGENDE EDITIE? ZET 4 NOV 2023 IN JE AGENDA!
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Dûrpskwis 2Dûrpskwis 2
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Wil jij niet iedere dag
in de file staan voor 

je werk of stage?

Bekijk de uiteenlopende vacatures op
W W W.V E R H O E V E N B V. C O M / VA CAT U R E S

Solliciteer bij Verhoeven 
in Maarheeze! 
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JeugdtonpraotenJeugdtonpraoten
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Naam:     Denise Groenen

Leeftijd:   27 jaar  Geboorteplaats:   Geldrop, maar getogen Leendenaar 

Deze superkracht zou ik willen bezitten:   Dat ik kan vliegen

Nutteloos talentje van mij:   Ik kan nooit wat vinden in de uitverkoop maar 

wel in de nieuwe collectie die 20 keer zo duur is

Deze historische gebeurtenis had ik willen meemaken:   De Elfstedentocht

Hier ben ik waardeloos in:   Op tijd naar huis gaan

Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit:   Uitslapen en een dag voor mijzelf

Hier kun je me voor wakker maken:   Ergens 5 minuten gratis shoppen

Efkes vurstelleEfkes vurstelle
Raod van ÈllefRaod van Èllef

C
on

ta
ct

en
bo

ek

Dun elfde van dun elfde is natuurlijk 
het officiële begin van het nieuwe 
carnavalsseizoen. Dat vieren we in 
Blaosdonk al sinds jaar en dag met 
ons openingsbal. De laatste jaren in de 
vorm van de prijsuitreiking van onze 
Durpskwis. Maar dit jaar hebben we 
met een speciaal openingsweekend 
extra aandacht besteed aan het 
begin van het nieuwe seizoen. Dat 
begon op vrijdag met onze algemene 
ledenvergadering in de zaal van 
ons Blaospaleis. Na afloop van de 
vergadering werd de inhoud nog een 
keer goed doorgesproken in het grand 
café, waardoor het zo laat was. 

Op zaterdag was het weer tijd voor 
de feestelijke prijsuitreiking van de 
Durpskwis. Met veel geschminke Kiss 
leden in de zaal en Dinges en Dj Gunza 
op het podium was het weer hartstikke 
gezellig. Nadat Per Consumptie 
Wijzer, ook al bijna traditiegetrouw, 
de hoofdprijs mee naar huis had 
genomen, kon het feest beginnen. En 
zoals zo vaak was het weer snel laat 
en konden we niet naar huis voordat 
de tap gesloten was.

De zondag die was voor de jeugd. Want 
voor de allereerste keer presenteerden 
wij het Jeugdtonpraoten aan ons 
Blaosdonkse publiek. Niemand wist 
natuurlijk precies wat ervan kon 
worden verwacht. Maar onze artiesten 
zorgden ervoor dat het een middag 
werd om niet meer te vergeten. Met 
een afwisselend programma op 
het podium onder leiding van onze 
jeugdige ceremoniemeester en met 
geweldige ondersteuning van onze 
jeugdveldwachter, jeugdhofober 
en jeugdinspeciënt werd het een 
doorslaand succes. Alle vriendjes 
en vriendinnetjes, familieleden en 
andere belangstellenden hadden in 
een bomvolle zaal een fantastische 
middag. 

Nadat we met de Raad van Elf en 
veel andere betrokken vrijwilligers 
het weekend hadden afgesloten 
bij Luo, konden we maar één ding 
concluderen: het was een geweldig 
openingsweekend, dat doen we 
volgend jaar maar weer eens dunnetjes 
over!

Na jaren van afwachten, mogen we dit jaar 
eindelijk weer vier dagen carnaval vieren 
zonder beperkingen. En dat betekent 
ook dat we voor het eerst ons nieuwe 
Blaospaleis vier dagen volle bak in kunnen 
zetten. Dat betekent dat we dit jaar gebruik 
kunnen maken van de zaal en van het 
grand cafe, dat voor de gelegenheid wordt 
omgedoopt tot onze Blaosbar.

Carnaval van Blaosdonk gaat echt van 
start als we na de carnavalsmis naar onze 
feestzaal gaan. Daar beginnen we, zoals 
we vroeger altijd deden, met ut bènkse en 
de uitreiking van de Orde van ut Gemene 
Leve en de Orde van Verdiensten. Als het 
officiële gedeelte afgelopen is zetten we 
het feest tot in de late uurtjes voort in onze 
Blaosbar. 

Zondag is natuurlijk de dag van onze grote 
optocht. En waar kan je die nou beter 
bekijken dan voor bij onze Blaosbar. Die is 
dan ook de hele middag open. Na afloop 
van de optocht gaat ook de feestzaal weer 
open. Net als vorig jaar zullen dan in het 
achterste gedeelte van het Blaospaleis 
Springkussens worden geplaatst voor de 
allerkleinste Blaozers en Blaozerinnekes. 
En natuurlijk hebben we voor hongerige 
carnavalsvierders ook wat te eten!

Zondagavond is dan natuurlijk de 
prijsuitreiking van onze grote optocht. 
Waarbij de hele feestzaal en de Blaosbar 
samen worden omgetoverd tot één grote 
feestlocatie. 

Maandagmiddag vervolgen we ons 
programma in het Blaospaleis met de 
inschrijvingen voor de jeugdoptocht 
voor in onze Blaosbar. Na afloop van 
de jeugdoptocht is iedereen van harte 
welkom in onze feestzaal. Daar zullen 
onze jeugdige hoogheden samen met de 
jeugdraad van 11 hun receptie houden. 
Bovendien is er aansluitend natuurlijk ook 
de prijsuitreiking van de jeugdoptocht. 
Net als op zondag hebben we daarbij 
ook weer springkussens en andere leuke 
jeugdactiviteiten in het achterste gedeelte 
van ons Blaospaleis. Op maandagavond is 
ons Blaospaleis gesloten zodat we samen 
met jullie carnaval kunnen vieren bij de 
andere Lindse horecagelegenheden. 

Op dinsdag starten we traditiegetrouw 
met ons groot katerontbijt. Iedereen is 
weer van harte welkom om een gebakken 
eitje te nuttigen in de feestzaal van ons 
Blaospaleis. Na afloop van het katerontbijt 
beginnen we met de nieuwe opzet van 
Dweile onder dun Tôrre. Met natuurlijk 
een groot feest op het plein onder onze 
toren, waarbij onze Blaosbar natuurlijk 
ook geopend is. ’s Avonds gaan we nog 
een keer op kroegentocht, waarna we om 
00.00 de pop verbranden op het plein voor 
onze Blaosbar. 

Dus tot ziens met de carnaval in ons 
nieuwe Blaospaleis!

Ôs eujpeningsbal Ôs eujpeningsbal 
in un neij jááskein un neij jááske

Carnaval in ut BlaospalijsCarnaval in ut Blaospalijs
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t b r y k k a z a h

p r e g r a m m a l
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Un stukske eujt de aauw doosUn stukske eujt de aauw doos

HEB JIJ NOG EEN GEWELDIG LEUK VERHAAL 

(LIGGEN) WAT JE WEL EENS MET LIND ZOU 

WILLEN DELEN?

OF BEN JE OF KEN JE IEMAND DIE GEWOON 

GOED IS IN HET VERTELLEN VAN ONZIN? 

LAAT HET ONS DAN WETEN! WE ZIJN ALTIJD 

OP ZOEK NAAR LEUKE VERHALEN VOOR IN DE 

CARNAVALSKRANT.

SPREEK IEMAND VAN DE REDACTIE AAN OF 

STUUR EEN E-MAIL NAAR

SECRETARIAAT@DELINDSEBLAOS.NL

Hedde gij nog un Hedde gij nog un 
sgôn verhaol?sgôn verhaol?

Ge heurt tiggewôrrig wel es zegge dè wij erbeijers ut 
vort zo goe hebbe. Wi zien nou wel voort verzurgd van 
de wieg tot ut graf, zo as ge tot vervèles toe uvver den 
tilleviesie heurt, mar as we wa ekstras wille dan moete 
saoves zwart up den bouw gán werke of oew vrouw moet 
vur haalf daog de deur uijt um in de Kerkakkers of in de 
Bungalows wa bij te verdienen. Ik zie ut uvveral um me 
hêne: summers gân ze mar nar Spanje of nar ut Garda 
meer, mâr dur ut jaor hênne kumme de kiendies um 12 
ure uijt school thuus mi de sleutel ân un touwke um durre 
nek. Moeder is wèrke en up de toffel ligt dan vieftig sente 
vur un buuleke friet, en zo worre de kiendjes tiggeworrig 
grootgebrocht. Dè nume ze dan de welvaartsstaat. 

Zo wônt er bij ôs in de buurt dè weejfke van Klotte. 
Klot zèllef hi in zun haand gekapt bij ut beum sneujen 
bij de geminte en hij hi nauw un arig erremke. Hij werkt 
nouw vur 60 persent as in zun handgekapte. Nie in het 
infraliedefebriekske mar as portier in un kleijn febriekske. 
Hij is wà sjacherijnig geworre van dè handkapsel en hij wil 
ôk wel us unne keer kolér tillievisie en zun weejfke wil ôk 
wel us unne senturrefuus in de keujke. Mar ze zien gin van 
beije in staot um bij te gân verdiene. 

,,We vatte inne kostgènger” zeej vrouw Klot. Ze viete inne 
mens uijt Hèjs, inne die er thuus uijt gevronge was en die 
den aord ôk nie mir há in Hèjs. 
Hij hiete Romp. Vrouw Klot hâlde Rompe binne as inne 

Kônning. Mâr Klot zèllef wier verrèkes neutelik toe ie zag 
dè Romp de hil schaol middegète leejg aot. Dè ging zo un 
pár daog dur. Ut was krek of dè dieje Romp hillemâl hooi 
was. As ie zo zou blijve ète dan moester iedere wèjk inne 
kwak geld bij inpláts dè ze dur ân zouwe verdiene. Vrouw 
Klot prâtte dur mi de buurt uvver en die zeej: ,,gèft um 
mar dreug eppelkes te ète, dâr hittie zo genôg van. Mar 
dieje Hezeren Romp at die eppelkes as of ut stuk vur stuk 
bonbons ware en mâkte zun komplemente dè ut zo’n goei 
kokkin war. 
,,Ge moet um es uijtheure” zeej de buurt, „dur zal altied 
wel iets zien dettie nie lust, en dè moete um dan gève”. En 
dè déj ze dan. Romp moes laang naodenke: „Eigelik lus ik 
ut gelèk” zeej den Hezeren allesèter, „allin brun bône kan 
ik nie dur mun kèl kriege! 

Dè konnie schônner want Klot zèllef was hartstikke gek 
up bruun bône zoas vrouw Klot die klaor kôs make: mèj 
blukskes maoger spek, kleijn kumkummerkes en ân 
gebraoje juun. Nauw, ze moesse Rompe mèj perd en kaar 
vasthauwe anders hattie al de bruun bône alleen upgeëte 
zo vreed wassie dur mee. „En ge zeeit...” begos vrouw 
Klot. ,,Ja”, zee Romp, „zo uut ut buileke vin ik er niks aon, 
zo hard en zo dreug, ze blieve mar an oew tand hange. 
Már zoas gij kôkt, zo doen ze dè in Hèjs nie”. 

Umdè  Klot zèlluf tot de gehandkapte beheurde wasie 
toch al unne zoere geworre en nauw mi dieje Romp 

wierie nog zoerder. Vrouw Klot kôkte steeds schraoler en 
erremoeiiegger en toen ze up innen aovend wir sammen 
mi de kostgenger an ut ète ware en Romp, al was ut ète 
nog ze schraol, hillemal nie zaot te pitse mar gewoon 
deur fraot en smekte, toen viet Klot zun bord up, mèj ète 
en al en kwakte dè in den hoek van den herd. Hij kwèkte 
ut hâst uijt: ,,Des gin ète mir, dès vèrrekesvoejer”. Vrouw 
Klot die anders zô kalm as un iespinneke kon zien, kôs ut 
ôk nie mir verkroppe, viet dur burd en smeettet mi duvel 
en geweld in dezelfde heuk van den herd en ze wiekte: 
,,Ik vinder zellef ôk niks mir ân. Vur die pár onneuzele 
rotsente kan ik gin dinée klaormaoke zo as ze dè bij de 
Kempen in Hèjs doen.”

En wa deej Romp? Urst hattie heel rustig zitte kèjke 
wa vadder en moeder Klot allemâl deje en toen viet ie 
zun bord ôk up en zwierde ut in dezelfden heuk war de 
Klotten dur al unne vèrrekestroep van gemâkt hadde. ,,Wa 
makte me nauw klaor” krijste Klot zelluf. „Nauw” zeej den 
Hezerik, ,,nauw, ik docht dè we daor wiejer ginge ète?”

Kostgengers? Niks werd as ge ut mij vraogt!!

UN STUKSKE EUJT 

DE KRÁÁNT VAN 1971

Kande gij de zeujve Lindse woorde vinde? Kande gij de zeujve Lindse woorde vinde? 
Ze zin allemal in de kráánt te vinde.Ze zin allemal in de kráánt te vinde.
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Afgelopen jaar was het voor de jeugd een bijzonder jaar: zij stonden 
namelijk aan het hoofd van de carnaval, zonder volwassen prins. Omdat 
de regels rondom Corona voor de kinderen soepeler waren, is er vorig jaar 
gekozen om de jeugd aan het hoofd van de carnaval te plaatsen en met 
hen wel te vieren wat er allemaal mogelijk was. Een jaar zonder optocht, 
maar met een zeepkistenrace en met uiteindelijk wel een paar gezellige 
carnavalsdagen. We spraken Prins Bram en Prinses Iris om met hen terug 
te kijken op hun seizoen. 

IK HOOPTE HET WEL
Zowel Prins Bram als Prinses Iris wisten van tevoren niet dat zij het 
jeugdprinsenpaar van Blaosdonk zouden vormen. “De ochtend van het 
jeugdprinsenbal stond er een kaart op tafel waarop stond dat ik prins zou 
worden, super leuk en natuurlijk hoopte ik dat al wel!” zegt Prins Bram 
hierover. Prinses Iris kreeg die ochtend het kroontje als cadeautje en kwam 
er zo achter dat zij de nieuwe prinses zou worden: “Ik had gehoopt dat ik 
prinses zou worden en de verrassing was op die zondagmorgen erg groot!”. 
Omdat ze het beiden pas een paar uur van tevoren zelf wisten, hoefden 
ze het gelukkig niet lang geheim te houden. Maar hoe zit het dan met die 
speciale outfits van het Prinsenpaar vragen we ons af? Gelukkig komen 
daar de ouders om de hoek kijken. Prinses Iris: “Mama heeft mijn jurk 
uitgekozen en daar was ik heel blij mee!”. En ook Bram’s moeder was alvast 
stiekem op pad gegaan voor een witte blouse, giletje en strikje. 

Als groep gezamenlijk oefenden alle kinderen van de jeugdraad de opkomst 
voor tijdens het jeugdbal. Prins Bram: “We hebben twee keer samen kunnen 
oefenen en de dans was gelukkig niet moeilijk”. Voor Prins Bram was dit 
ook het leukste moment van carnaval: “De opkomst en de bekendmaking 
en het moment waarop iedereen wist dat ik prins was vond ik super!”. Voor 
Prinses Iris was alles aan carnaval leuk: “Carnaval vierden we met z’n allen 
en we hebben veel plezier gehad!”.

DIT GEBEURT BIJNA NOOIT
Dit jaar was er geen “grote” prins, wat het een ander seizoen maakte. Het 
prinsenpaar vond dit dan ook erg bijzonder en stiekem ook wel gaaf: “Dit 
gebeurt bijna nooit, dus dan heb je wel geluk dat jij het dan bent.”, aldus 
Prins Bram.

Tijdens de receptie werd er flink gefeliciteerd, Prinses Iris: “Dit was heel 
leuk om samen met Prins Bram, adjudant Jans en de hele Raad van Elf 
mee te maken. Het was fijn dat mensen voor ons kwamen en we hebben 
stiekem heel veel cadeautjes gekregen”. Ook Prins Bram is flink verwend, 
met een bioscoopbon en vooral heel veel snoep.

Omdat er het afgelopen jaar in Leende geen optocht was, mocht onze hele 
jeugdraad samen met Prins Bram en Prinses Iris deelnemen aan de optocht 
in Budel. Prinses Iris: “Ik vond het heel fijn dat we mee konden doen met 
de optocht in Budel. Bovenop de prinsenwagen staan is erg bijzonder maar 
was ook heel gezellig”. Prins Bram voegt hier nog aan toe: “We mochten 
helaas geen snoepjes uitdelen of confetti gooien, maar zwaaien naar alle 
bekenden langs de kant en swingen op de muziek was ook heel erg leuk!”. 
Op de vraag of ze nog wel een keer jeugdprins en jeugdprinses zouden 
willen zijn antwoordden ze allebei met een volmondig ‘ja’, “Maar dan wel 
met een grote optocht door ons eigen dorp” eindigt Prins Bram.

Voor de prins en prinses van komend seizoen hebben ze nog een laatste 
tip: Maak plezier, geniet ervan en blijf lachen! Alaaf!

Aàfscheijd jeugdprinsepaor
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HET KAN NIET GEKKER
WIJ DOEN ALLES MET EEN STEKKER

GELUID - LICHT - VIDEO - FX - SIGNING - PODIUM
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Carnaval up TVCarnaval up TV
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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

staat hier 

volgend 

jaar jouw 

advertentie?

ADVERTENTIES@DELINDSEBLAOS.NL
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KrààntekoppenKrààntekoppen

Het Panda virus rukt 
op!
Leendenaar Gijs van de Sande neemt 
samen met zijn vader en twee van diens 
jeugdvrienden deel aan de Panda Raid 
Rally, een Parijs-Dakar voor klassieke 
Fiat Panda’s. Er wordt veel gesleuteld 
in Leende en later sluiten er nog meer 
mensen aan bij deze rally.

Rv11 lid bekritiseerd 
in afscheidswoordje.
Op de jaarvergadering werd afscheid 
genomen RV11 lid; William Pompen, 
waarbij William de primeur had door 
zelf een ludiek afscheidswoord te 
geven, in plaats van te ontvangen.

Een mooie sh*tzooi 
hier in Leende!
Op dinsdag 24 mei reikten 2 
wethouders, samen met de Werkgroep 
Toegankelijkheid van de Adviesraad 
Sociaal Domein, een Hoge Nood sticker 
uit aan de heer W. Smetsers van Plus 
te Leende.  Mensen die gebruik willen 
maken van een openbaar toilet, mogen 
hiervoor in de supermarkt zijn, wanneer 
deze geopend is. 

Lolmakers laten zich 
niet (zeep)kisten.
Gelukkig kon er met de carnaval 
nog wel wat georganiseerd worden. 
De eerste ‘the Blaos and the Furious’ 
zeepkistenrace. Daarbij was de 
opdracht om binnen de gestelde tijd 
een heuse zeepkist te bouwen, waarmee 
een week later aan de race deelgenomen 
moest worden. Uiteindelijk gingen de 
Lolmakers met de 1e prijs naar huis.

De gezelligheid thuis 
is groter dan in het 
Blaospaleis.
DLB komt voor het eerst met een 
uitzending van Blaosdonk TV. Via 
een livestream wordt een compleet 
verzorgde TV middag uitgezonden, 
met acts, reporters en interviews. 
Amusement in de huiskamers 
gegarandeerd! De bezoekers bevinden 
zich in de studio en om de uitzending 
niet te storen kunnen zij alleen 
meeluisteren middels een soort van 
silent disco.

Buurtschap 
Breedvennen zit met 
de ballen in het zand.
Een leuke actieve buurt kun je het 
wel noemen daar op de Breedvennen. 
De verschillende activiteiten houden 
de buurt levendig. Nu hebben ze de 
handen inéén geslagen voor een jeu de 
boules baan. Samen zetten ze de baan 
uit en Hans Hulsen helpt mee met het 
speciale zand.

Jeugdoptocht in 
Blaosdonk is ver te 
zoeken!
De maandag staat tijdens carnaval 
traditiegetrouw in het teken van de 
jeugd. Ook afgelopen jaar, maar niet 
met een jeugdoptocht. Er werd gekozen 
om de jeugd flink te laten zoeken tijdens 
een mooie lange speurtocht.

Verkeerde 
ingrediënten doen 
apotheek stoppen.
Jaren lang was de apotheek Leende een 
vertrouwd gezicht in het straatbeeld. 
Maar helaas zijn personeelstekorten en 
bezuinigingen van de zorgverzekering 
niet de juiste ‘ingrediënten’ voor een 
hoopvolle toekomst. Daarom sluit de 
apotheek haar deuren.

Grote hoeveelheid 
Salamanders in 
Blaospaleis.
Onze ceremoniemeester Wouter mag 
tijdens de Prinsenbingo middag enorm 
veel leuke kleine prijsjes weggeven, 
waaronder heuse (speelgoed) 
salamanders. Bij elke bingo gonst het 
woord ‘Salamandersssss!!!” met veel 
sfeer door de zaal.

Schieten in Leende, 
de schrik zit er goed 
in!
Willem Tell, de plaatselijke handboog 
vereniging viert Halloween met 
een gethematiseerde wedstrijd. 
Aansluitend is er een lekkere kop 
pompoensoep voor de deelnemers.

Tonpraotavond 
Leende: “Artiesten 
vallen in herhaling!”
De vraag was er al langer, maar nu is 
het eindelijk opgepakt. Peer Beelen 
en William Pompen brengen Lindse 
Tonpraoters met ervaring bijeen die 
hun leukste buut van de afgelopen jaren 
nog eens ten gehore brengen. Zelfs nu… 
jaren later vallen de ‘oude grappen’ nog 
steeds goed!

De Koninklijke 
Fanfare Philharmonie 
is goed van slag…
Op vrijdag 4 november 2022 
presenteerde de slagwerkgroep van 
de Koninklijke Fanfare Philharmonie 
Leende in samenwerking met 
coverband Qnøt de 2e editie van ‘Goed 
van Slag’. Met een drankje in de hand 
kon je genieten van deze verrassende en 
unieke muzikale show in de Schammert 
in Leende.

Onvolwassen 
tonpraoters komen 
met kinderlijke 
grappen.
Op 13 november organiseerde DLB voor 
het eerst het Jeugdtonpraoten. Een 
goede combinatie van dans-, muziek en 
tonpraottalent weet jong en oud meer 
dan prima te vermaken in een goed 
gevuld Blaospaleis.

Jong Nederland 
speelt geen 
blufpoker.
Op maandagmiddag, tijdens Leende 
kermis, organiseerde Jong Nederland 
weer haar jaarlijkse toeptoernooi  bij 
café Roothans. Een middag die in het 
teken staat van toernooitjes toepen 
met wedstrijdelement en natuurlijk een 
drankje.

Drugcriminaliteit; 
Gemeente zelf de 
grote organisator van 
ondermijning.
Gemeente Heeze-Leende besteed 
aandacht aan het herkennen van 
Drugscriminaliteit in de dorpen en 
komt met een heus spel om signalen 
van drugscriminaliteit te leren 
herkennen. Via een speciale krant wordt 
dit verder uitgelegd.

Verstoten ouderen 
zonder huiskamer 
opgevangen in 
huisartenpraktijk.
De Huiskamer van Leende - 
ontmoetingsruimte van  Zorgcoöperatie 
Graaggedaan - neemt met ingang van 
het najaar haar intrek in de voormalige 
huisartsenpraktijk in Leenderhof. 
Voorheen zaten zij in een ander pand 
aan de markt waar ze tijdelijke een 
aantal jaar gebruik van hebben mogen 
maken.

Dood-doener in 
Leende; “Oh kom 
maar eens kijken…”
Voor uitvaartcentrum Rustven in 
Leende is het werken met overledenen 
een dagelijkse taak en niets geks. 
Om de drempel te verlagen en de 
mogelijkheden te kunnen  laten zien 
organiseerden zij een open dag op 
zondag 17 juli.

Sexpaar in het 
Leenderbos; “Hop 
erop”!
In juni werd door boswachters van 
Staatsbosbeheer het nest van een Hop 
ontdekt in het Leenderbos. De Hop 
is een zeldzame vogel in Nederland 
en broedgevallen zijn zeer zeldzaam. 
“De aanwezigheid van het broedpaar 
hebben we stil gehouden om verstoring 
te voorkomen. Nu de jongen zijn 
uitgevlogen kunnen we dit nieuws 
delen”, aldus Erik Schram boswachter 
van Staatsbosbeheer.

Johan Bax; Trots op 
Chinese giga fabriek 
in Leenderstrijp!
Toneelvereniging Knal brengt hun 
jaarlijkse wagenspel met als titel: 
‘Hèdde ’t al geheurd’. De komedie gaat 
over chinese inversteerders die in 
onze sgônste plâts een grote fabriek 
willen neerzetten. Johan Bax speelt de 
burgemeester en is in éérste instantie 
een groot voorstander van dit idee.

Het zijn kleuters bij 
de Lindse brandweer.
In juni worden de kleuters van de school 
rondgeleid door enkele professionele 
brandweermannen van het korps uit 
Leende. Vol verbazing wordt er naar het 
grote materieel gekeken! 

BN’ers spreken zich 
uit: Twijfels over 
Linds zangtalent! 
Freek Nijpels uit Leende doet mee aan 
het RTL programma ‘I Can See Your 
Voice’ waarin bekende Nederlanders 
moeten raden of de betreffende zanger 
of zangeres wel of niet kan zingen. Met 
een prachtig gezongen chanson laat hij 
de twijfelaars versteld staan van zijn 
zangkunsten.
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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
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AANMELDINGEN 90+ ONTMOETING

Vroeger, toen Corona nog niet bestond, hadden we een geweldig leuke 
traditie op de donderdag voor carnaval. Dit jaar zijn we blij dat we deze 
traditie weer voort kunnen zetten met onze oudste inwoners van het 
dorp. Alle inwoners van ons dorp die 90 jaar of ouder zijn, zijn deze 
dag welkom in de pastorie voor een gezellige middag met taart, koffie 
en natuurlijk ons prinsenpaar en de Raad van Elf.

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

Bent u, of kent u een 90-plusser die graag eens wil aanschuiven 
deze middag? Dan kunt u zich/hen aanmelden voor deze gezellige 
bijeenkomst. Voor wie niet meer zelf in de gelegenheid is naar 
de pastorie toe te komen regelen wij vervoer van en naar huis. 
Aanmelden kan via secretariaat@delindseblaos.nl, of door te bellen 
naar 0651393435.

Aauwe  buuts aovendAauwe  buuts aovend

Uvver aauwd gesprokeUvver aauwd gesproke
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1.  JÜRGEN BOVÉE
2.  LENNERT GODSCHALX
3.  ANITA VAN DOOREN
4.  ZENNA KERKHOFS
5.  NINA STROUS
6.  KOEN VAN MENSVOORT
7.  PEER BAX
8.  JARIE GERRIS
9.  ANGELIEN JUTTEN

10.  LOTTE DAS
11.  NIENKE GERLINGS
12.  MARJOLEIN UITJENS
13.  ROBIN VAN DE SANDE
14.  JAN WILLEM REILING
15.  SELWYN GIJSBERTS
16.  FRANS VAN DOOREN
17.  INGRID HOVENS
18.  DINAN VAN GASTEL

19.  FRANK VAN GASTEL
20. JOOST JUTTEN 
21.  PIET VERHOEVEN
22. SUZE GODSCHALX
23. INGE VAN WEERT
24. ERIC VAN OOIJEN
25. MARLIE VAN MENSVOORT
26. FRANS VAN DIJK
27.  LISANNE VAN DEN BROEK

28. KIM VAN DEN BROEK
29. DENISE GROENEN
30. GERRIE BAX
31.  ARNOLD VAN WEERT
32. WOUTER KERKHOFS
33. HANS HULSEN
34. STEVEN DAS
35.  WIM VAN DEN BROEK
36. MARIJN VAN DEN BOOMEN

Raod van ÈllefRaod van Èllef
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28. KIM VAN DEN BROEK
29. DENISE GROENEN
30. GERRIE BAX
31.  ARNOLD VAN WEERT
32. WOUTER KERKHOFS
33. HANS HULSEN
34. STEVEN DAS
35.  WIM VAN DEN BROEK
36. MARIJN VAN DEN BOOMEN

37.  BRIGITTE BOVÉE
38. HEIN GERRIS
39.  ROBYN REILING
40. NOUD VAN WEERT
41.  ROBERT SCHOONE

Iedereen van de Raad van Elf heeft wel 
een commissie onder zijn of haar hoede. 

Weet jij hoeveel commissies DLB heeft om 
onze carnaval te organiseren?

Test je kennis: 

Je kunt het antwoord in deze krant vinden
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U bent bij ons aan 
het juiste adres voor:

 APK

 Onderhoud & Reparatie

 Lease (Onderhoud)

 Schadeherstel 

 Occasions 

 Banden

 Uitleesapparatuur

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
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CarnavalCarnaval
zaoterig en zondigzaoterig en zondig
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Iets te diep in het
glaasje gekeken?

Maak zonder
hoofdpijn snel en
eenvoudig wijze
marketing
beslissingen!

Visuele marketing-
rapportages
Marketing analyses
Advies
Google Analytics 

hypotheken
verzekeringen
pensioenen
bankzaken

Dorpstraat 83, 
5595 CD Leende
info@finturo.nl
+31(0)40 226 56 27

finturo.nl

Financieel
advies
met visie

Finturo_Advertentie_135x90mm_Carnaval_v2.indd   1Finturo_Advertentie_135x90mm_Carnaval_v2.indd   1 01-12-2022   11:3101-12-2022   11:31
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Ieder jaar gaan we een avondje op visite bij iemand die 
veel heeft betekend voor carnaval in Blaosdonk of die een 
speciale band heeft met De Lindse Blaos. Dit jaar is ons 
reportersduo eropuit gegaan voor een interview met Nelly 
van Asten!

Nelly heeft een lange geschiedenis met carnaval in ons 
dorp, die begon in de jaren dat carnaval net in opkomst 
begon te raken en er een kleine optocht ontstond. 
Toen Nelly zo’n jaar of 15 was, vond ze het samen 
met een groep anderen tijd worden voor een eigen 
vereniging; de Naoblaozers. “Met de Naoblaozers werd 
een gebied bestreken van Boshoven tot aan 
de Valkenswaardseweg. Er werd een 
idee bedacht en de eerste wagen die 
meereed tijdens de optocht was 
meteen een “knaller”: op de wagen 
stond een grote boer, in zijn blote 
billen, die confetti knalde uit zijn…” 
U raadt het al. Vanaf dat moment 
was er geen ontkomen meer aan en 
deed deze groep vele jaren mee aan 
de optocht en bouwden zij de meest 
kleurrijke en mooie wagens. Niet 
altijd verliep alles helemaal vlekkeloos, 
zoals in 1972 toen ze een grote Catweazle 
bouwden. “De schuur was te laag om het hoofd van de pop 
binnen al te monteren dus reden we de kar naar buiten, 
werd de kop het dak op gesjouwd en lieten we de kop 
vervolgens vanaf het dak langzaam op de nek zakken. Dit 
leek goed te gaan… totdat de nek krakte en het hoofd er 
half schuin op kwam te staan!”. Gelukkig stond het hoofd 
wel stevig en paste het uiteindelijk zelfs nog beter bij het 
karakter, dus hebben ze het maar zo gelaten. 

In 1974 maakte de Naoblaozers twee carnavalswagens: 
een “gewone” wagen met als titel “Sluit ramen en ruiten” 
en de jeugdprinsenwagen. In die tijd kwam de jeugdprins 
uit de buurtverenigingen en bouwden zij ook zelf de 
wagen voor de optocht. Dat jaar dus voor Jeugdprins Will 
(Kissen), het neefje van de “grote” prins, en Jeugdprinses
Gertruud (Baudoin), de dochter van de “grote” 

prins. De Naoblaozers hebben maar één keer een 
jeugdprinsenwagen gebouwd.

Tijdens de beginjaren van carnaval in Blaosdonk gingen 
de mensen vooral verkleed als boeren en boerinnen en 
nog niet in de uitdossingen van nu. Na verloop van tijd 
begon dit wat te veranderen, werd de kleding uitbundiger 
en veranderde ook de optocht hierin mee. Wagens werden 
kleurrijker en er ontstond een heuse strijd om de beste plek 
in het klassement van de optocht te veroveren, iets wat 
we nog steeds herkennen uiteraard! Altijd is er een strijd 
tussen verschillende buurtschappen en verenigingen om 

die felbegeerde eerste plek. Zo ook tussen 
de Naoblaozers en het Oranjeplein. 

“ Wij waren hartstikke blij toen het 
tijdens een optocht begin jaren 
’70 flink sneeuwde, want dat 
zorgde  ervoor dat de wagen van 
het Oranjeplein met daarop een 
grote, witte, olifant lang niet zo 
opviel als onze “Bloody Mary” 
wagen van de Naoblaozers. Dat 
jaar eindigden we dan ook boven 

hen in het klassement!”.

Ook buiten de Naoblaozers heeft Nelly 
haar sporen verdiend binnen de Lindse carnaval. Na 
haar verhuizing naar de Halvenne stapte ze uit de 
Naoblaozers, maar niet zonder al een nieuwe activiteit te 
hebben opgepakt. Samen met Pieternell heeft Nelly een 
aantal keer opgetreden als duo “Truij en Trien” tijdens 
de tonpraotavonden. Als vrijgezelle dames hielden zij 
zich bezig met roddels uit de krant “Trouwbelangen” 
(een parodie op de krant Parelbelangen die toentertijd 
verspreid werd). Na dit een aantal jaar te hebben gedaan, 
heeft Nelly ook samen met Luc Simkens nog een aantal 
keer meegedaan met de tonpraotavonden, waarbij ze 
vooral de politiek lekker op de hak namen. Later volgde ’t 
bènkske, waarbij ze onder andere samen met Frans van 
Mierlo, Cis van Mierlo, Wim van den Broek en wederom 
Luc de nu traditionele act tijdens de opening van het 
carnaval startte. “Het bedenken van de verhalen van ’t 

bènkske was alleen nog niet zo makkelijk. Het is natuurlijk 
een terugblik op het hele afgelopen jaar en er mocht niets 
belangrijks over het hoofd worden gezien. Maar daar had 
ik al snel iets op gevonden! Naast het hele jaar door korte 
stukjes schrijven, bewaarde ik ook alle edities van de Parel 
(het huis aan huis blad), zodat we deze aan het einde van 
het jaar in een paar avonden nog eens kon doorbladeren 
voor nieuwe inspiratie!”.  

Zelfs toen ze na haar pensioen stopte met de actievere 
carnavalsrollen (Nelly was ook nog een tijd lid van de 
commissie Penningen bij De Lindse Blaos) is ze bezig 
gebleven. Uiteraard als fervent carnavalsvierder, maar 
sinds een aantal jaren ook als voorzitter van de commissie 
Archief van onze carnavalsvereniging. Door de jaren 
heen is er veel verzameld binnen de vereniging en door 
dorpsgenoten over alles dat met carnaval in Blaosdonk te 
maken heeft, en dat moest ergens verzameld en beheerd 
worden. Dus op een dag kwam Piet van Mierlo bij Nelly 
aan de deur met de vraag: “Hedde gij veul op de zolder 
stao?”. Hierop antwoorde Nelly: “Neuj, daar kende met 
perd en kar rondrijden, want er staot niks”, en voila; het 
archief van de carnavalsvereniging was geboren! 
Ieder jaar zoekt Nelly samen met Ronald Tax de leukste 
foto’s uit het archief op om te plaatsen in deze krant en 
zorgt ze dat andere zaken zoals papieren, alle jaargangen 
van de Blaospieper (goed om te weten voor de Durpskwis!) 
en oude onderscheidingen, netjes worden bewaard voor 
het nageslacht. Kijk gerust ook eens op onze website 
onder het kopje archief voor meer foto’s en informatie 
over voorgaande carnavalsjaren.

Op de vraag waar ze het leukst op terugkijkt van al haar 
carnavalsactiviteiten, antwoordt ze: “Dat is toch zeker het 
tonpraoten! Als ik het nog kon en ze zouden me vragen, 
zou ik het zo weer doen!”. 

Nelly, bedankt voor het leuke verhaal en jouw terugblik op 
vele jaren carnavalsplezier!

Un trugblik meejUn trugblik meej  
Nelly van AstenNelly van Asten

“Dat is 
toch zeker het 

tonpraoten! Als ik 
het nog kon en ze 

zouden me vragen, 
zou ik het zo weer 

doen!”
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CarnavalsdaogCarnavalsdaog

Ja blaozers en blaozerinne, up ut moment 
dè de kemmissie krant vraogt of wij 
un stukske wille schrééve vur in dun 
Blaospieper is ut hâlluf november.

En âs gullie um in de bus kried, stittur âs 
ut goe is, nao driej jaor wir ne grote prins 
meej of zonder prinses up de veurkant.
Sgôn dè we de tradiesie die al lôpt vanââf 
1994 up de ââuw vertrââuwde menier 
vôôrt kanne en magge zette.

Allemal ut kolderpèkske ân, de prinsepare 
hullemal veur in de kèrrik en ut gevolg 
dur ââchter, luustere nar sgôn lèèzinge 
en speesjaal vur dees viering geschrééve 
liedjes. En nie te vergète de intervjoes 
van Pastoor van Meijl meej de jeugdprins, 
jeugdprinses en jeugdadjudant. Die dan 
veur ânt altaar eut magge kumme legge, 
wârrum al die atriebuute daor ligge, die 
dur de siergroep up un creatieve wijze zin 
verpakt.

De mis word ôk al jârre upgeluusterd meej 
(Lindse) Blaosmeziek, di jaor zal dè vur dun 
twidde keer gedao wôrre dur Sambuca.
 

En nao dè pastoor van Meijl iedereen de 
zegen heej gegève, stèèke we sâmme de 
straot uvver vur ut heise van de vlag en de 
sleujteluvverdrââcht dur dun burgemister.

Dan ken ut fist hââst beginne, want ge 
heuft tegewôrrig nie mir wied te lope um 
in ut neij Blaospaleis te kumme, zôdè we 
meej zun alle kanne gân geniete van ut 
Bènkske. Beneijd of ur de ââfgelope jârre 
genog gebeurt is, um un verhaal in mekaar 
te braoje uvver ut wel en naoweeje van ôs 
Blaosdonk.

Één ding ken ik vast wel veraoje, dè we 
nie wete wie de bankzitters zin, want dè 
is zôâs gewôônluk nog un “groot geheim”. 
Di gâdde âs ut goe is allemal ziej en 
mèèjmaoke up zaoterig 18 febrewârrie, 
urst um hâlluf ââcht nar de kèrrik vur de 
carnavalsmis en nâdderhand dur nar 
Blaospaleis de Schammert um te geniete 
van ut Bènkske en vur de eutreiking van de 
orde van verdienste en ut gemèène lèève.
Dus hopeluk zien we jullie dan allemal 
verkleed en wel vur de eupening van 
carnaval ”tweeduuzend en driejentwintig”.

Kemmissie Heilge Mis en ut Bènkske

Zaoterig: EujpeningZaoterig: Eujpening
Doe meej ân dun Doe meej ân dun 

uptóócht up zondig!uptóócht up zondig!
SCHREEJF OE EIJGE IN VIA:WWW.DELINDSEBLAOS.NL

Doe meej ân dun Doe meej ân dun 

jeugduptóócht up mandig!jeugduptóócht up mandig!

SCHREEJF OE EIJGE IN VIA:

WWW.DELINDSEBLAOS.NL OF 

SMÈRREGES IN DUN BLAOSBaR

OP MAANDAG 20 FEBRUARI 2023 ZULLEN 

ONZE HOOGHEDEN PRINS JOB, 

PRINSES NEELTJE EN ADJUDANT BENTE

MET DE JEUGDRAAD RECIPIËREN IN 

BLAOSPALEIS DE SCHAMMERT TE LEENDE.

VAN 15.00 TOT 17.00UUR.

Een paar dagen carnaval vieren kan nogal eens wat energie 
vergen. Dat weten we allemaal. Gelukkig staan op dinsdag onze 
sterrenkoks weer gereed om het katerontbijt  te bereiden. Vanaf 
11.00 uur kan iedereen aanschuiven en kan er een stevige bodem 
worden gelegd voor deze laatste carnavalsdag. 

Hierna gaan we ons gereed maken voor het Blaosfestival! 
Het programma zit boordevol artiesten en acts! Diverse 
dweilorkesten zullen te horen zijn voor de Schammert en maken 
ook een uitstapje naar het plein bij Café Roothans. 

Maar het wordt ook dringen voor het podium, want met 
#nietdinges en Jaspers & Vermeer hebben we steengoede 
topartiesten in huis gehaald! Dit alles wordt afgewisseld met 
sets van onze plein DJ en acts van Miss Milly en Miss Patty. 
Een volledige middag vol top entertainment voor jong en oud! 
Tevens zijn er diverse eetgelegenheden op het festivalplein met 
een gevarieerd aanbod. 

Op beide locaties zullen er ook diverse activiteiten zijn voor de 
jeugd, is er muziek en genoeg te eten om het energieniveau op 
peil te houden. We hopen iedereen te zien en gaan er een mooie 
en verrassende laatste carnavalsmiddag van maken! 

dinsdag 21 februari
Ben erbij!

Ook dit jaar!
om 11 uur ‘s ochtends

KATERONTBIJTKATERONTBIJT

Plein SchammertPlein Schammert
› DWEILORKESTEN
› PLEIN DJ 80’S TOT NOW!
› MISS MILLY & MISS PATTY
› ¬NIETDINGES
› JASPERS EN VERMEER

Plein RoothansPlein Roothans
› STEPPENRACE
› SPRINGKUSSEN
› ETEN
› WILLEKE’S GOUD GEEL 
  VERNUFT

BIJ ZEER 
SLECHT WEER 

VINDEN 
ACTIVITEITEN 
PLAATS IN DE 
SCHAMMERT!

Dinsig: BlaosfestivalDinsig: Blaosfestival
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Hoe is dHoe is dèè oit gekumme?  oit gekumme? deejl 2deejl 2
‘Carnavalsdaog’‘Carnavalsdaog’

- SLEUTELOVERDRACHT

- POPVERBRANDING IN
  ANDERE DORPEN

- HELD CARNAVAL 

Vorig jaar stopten we met onderstaande tekst in het stuk 
in deze rubriek; ‘Hoe is dè ooit gekumme?’

BLAOSPIEPER 2022
Jammer dat we in dit deel je niet nog meer kunnen 
vertellen over onze gebruiken tijdens de carnaval, want 
het kladblaadje van deze schrijver is nog lang niet leeg 
en nog niet de helft is verteld… Hopelijk hebben we de 
volgende keer weer een kans en plaats voor deel 2!

Belofte maakt schuld, laten we dus maar vlug verder gaan 
met deel 2:

Laten we eens even voortborduren op deze historie en 
kijken wie eigenlijk de baas is tijdens de carnavalsdagen, 
want de sleutel van het dorp wordt natuurlijk niet zomaar 
overgedragen. Het is een gebaar vanuit de gemeentelijke 
bestuurders dat ze (al dan niet symbolisch) de macht 
tijdelijk overdragen aan de nieuwe baas van het dorp; de 
prins (of tegenwoordig ook prinses) carnaval. Vaak zie je 
in grote steden dat de Burgemeester ook zijn ambtsketting 
af doet en zijn deftige pak verruilt voor de boerenkiel om 
het symbool kracht bij te zetten. Vroeger had je in Leende 
tijdens de opening van carnaval zelfs nog een ludieke 
raadsvergadering waarin de draak werd gestoken met 
Lindse (politieke) onderwerpen. Later is hier ‘t Bènkse uit 
voortgekomen waarin een 3-tal dorpsgenoten alle actuele 
onderwerpen ludiek de revue laten passeren. 

Op dinsdagavond wordt op de meeste plekken met 
veel ceremonieel vertoon weer afscheid genomen van 
het carnavalsfeest. Vaak gaat dat gepaard met een 
popverbranding, waarbij de lokale carnavalssymbolen - 
vaak in de vorm van strooien poppen – in brand worden 
gestoken. Tijdens de popverbranding ‘rouwen’ de 
carnavalsvierders om het aanstaande afscheid van de 
prins en zijn gevolg. Uit ervaring kan ik vertellen dat er bij 
onze popverbranding ook vaak een traantje gelaten wordt 
door ‘jong’, maar ook zeker door ‘oud’. 

Of de as van het verbrande symbool vroeger ook werd 
gebruikt tijdens aswoensdag, zoals menig carnavals-

vierder wel eens beweert, lijkt me niet erg waarschijnlijk. 
Hier worden namelijk verbrande palmtakjes voor gebruikt. 
Het gebruiken van palmtakjes voor de as, in plaats van 
ander materiaal, heeft een liturgische betekenis. Deze 
takken kondigen de Goede Week aan, het lijden, de dood 
en de verrijzenis van Christus. Palmzondag is immers het 
begin van de Goede Week die ons naar Pasen leidt. 

ALLÁÁF, ALLÁÁF, ALLÁÁÁÁF
Hoewel de meesten onder ons deze uitdrukking wel zullen 
kennen, gebruiken wij de woorden in onze hedendaagse 
Lindse carnaval eigenlijk nooit. Het woord alaaf is 
waarschijnlijk overgenomen uit het Duits. Het Keulse (het 
dialect in Keulen) kent alaaf zeker al vanaf de achttiende 
eeuw. Het zou afkomstig zijn van de Duitse woordgroep 
all ab. Daarmee werd bedoeld: ‘alles aan de kant, alles uit 
de weg’.

Maar er zijn meerdere theorieën; zo zou er een verband zijn 
met het carnavals- en gekkengetal elf. Maar deze lijkt niet 
erg waarschijnlijk en lijkt meer ‘een verklaring achteraf’ te 
zijn. Een derde verklaring is dat er een verband is tussen 
alaaf en het Keltische woord alaf (‘geluk, heil’). Hoe dit 
Keltische woord dan in het hedendaagse Nederlands (en 
Duits) terecht is gekomen, blijft echter een mysterie.

Om nu uit te leggen waarom niet alle steden het woord 
‘Alaaf’ gebruiken is het goed om te weten dat er twee 
carnavalsstromingen zijn:

Het Rijnlandse (Keulse) carnaval en het Bourgondische 
carnaval. Het Bourgondisch carnavalsfeest is de variant 
die haar oorsprong vindt in de welvarende steden van 
het oude Hertogdom Brabant en Graafschap Vlaanderen 
ten tijde van de Bourgondische Nederlanden (nu; delen 
van Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant). De insteek 
van het Bourgondische carnaval was oorspronkelijk dat 
van een gekostumeerd eetfestijn waarbij men elkaar 
belachelijk maakte. 

De Rijnlandse variant van carnaval die in de hele provincie 
Limburg en het oosten van Noord-Brabant gevierd wordt, 

is gebaseerd op de carnavalsviering in steden in het 
westen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In 
Rijnland gebruikte ze het ‘Alaaf’ als toost bij een drankje, 
later is het overgegaan in een groet als je elkaar ziet. 

Veel stromingen, maar ook veel overeenkomsten. Veel 
gebruiken van carnaval hebben in de loop der tijd zijn 
eigen weg gevonden, maar hebben ergens ook wel 
weer met elkaar te maken. Zo trekken er in de meeste 
carnavalssteden en dorpen carnavalsoptochten door 
de straten. De traditie van de carnavalsoptochten 
is overgewaaid uit Keulen. Daar werd in 1823 een 
carnavalsstoet gehouden, om de nieuwe baas voor gek 
te zetten. Keulen hoorde, nadat het eerst in Frans bezit 
was geweest, vanaf 1815 bij Pruisen. Keulen was een 
belangrijke plaats in die tijd en kreeg zodoende bezoek 
van de keizer van het Duitse rijk. 

Een groep Keulse schrijvers, onder wie Goethe, kwam op 
het idee een optocht te houden gebaseerd op figuren uit 
een boekje over het Romeinse carnaval. Daarmee wilden 
zij de keizer te kakken zetten. Het hoogtepunt van de 
optocht was de wagen van ‘Held Karneval’, de voorloper 
van Prins Carnaval. Nu nog sluit de Prinsenwagen 
traditiegetrouw veel optochten af. 

Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben van deze 
deel 2 van; ‘Hoe is dè ooit gekumme?’. Natuurlijk is het 
niet allemaal parate kennis, maar een combinatie van 
uitzoekwerk in diverse openbare bronnen, informatie 
vanuit het carnavalsmuseum (in Den Bosch) en ‘verhalen 
van vruuger’ vanuit onze eigen Lindse medemens. 
Inmiddels is mijn kladblaadje een stuk leger geworden, 
maar met nog genoeg informatie voor een ‘deel 3’. Ik ga 
de redactie van deze Blaospieper toch maar eens vragen 
of ik er niet een drieluik van mag maken… Tot volgend jaar 
dan maar?

Raadsvergaderingen Leende Raadsvergaderingen Leende 
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info@joppen.nl www.joppen.nl

Joppen motoren wenst alle blaozers en blaozerinnekes unne sgonne carnaval toe!

Dragonder 39 Valkenswaard
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Katerontbijt + Katerontbijt + 
PrinsenbingoPrinsenbingo
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Hortensialaan 6  5582 CL  WaalreHortensialaan 6  5582 CL  Waalre
(040) 2222010    (040) 2222010    

www.peetersdrukenprint.nlwww.peetersdrukenprint.nl

Of ge nou carnaval viert Of ge nou carnaval viert 
in Rio of in Lind...in Rio of in Lind...

Kleurrijk is ‘t altijd Kleurrijk is ‘t altijd 
mee drukwerrek vanmee drukwerrek van

Of ge nou carnaval viert Of ge nou carnaval viert 
in Rio of in Lind...in Rio of in Lind...

Kleurrijk is ‘t altijd Kleurrijk is ‘t altijd 
mee drukwerrek vanmee 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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“Hoe kinderèchtig is ut um me èllek jaor anneniem te 
verscheujle ááchter dizze column” heur ik jullie dènke en 
daor hedde gullie netuurlik un punt. Gin goei punt, mer wal 
un punt. Ziej ut âs de wedstreejd Nederland – Ecuador up 
ut WK, wal un punt, mer gin goei punt, want wa waar dè 
sléécht hè?! Naauw heb ik nie veul voetbal kanne ziej want 
mun bâs vindt ut echt nie goe âs ik uvverdag voetbal gao 
zitte keejke. Ik snap dè geklaog uvver diej wèrrekgèvers 
daor in Qatar ok nie zô. As ze die vruuge eujtzèndinge 
daor normaol vinde dan heujve die daor uvverdag toch 
nie teveul te wèrreke.

Mer goe, eijgelik is zonne column un weejrspiegeling van 
de mâtscheppeij en daorum hedde gullie wal un punt mer 
ok wir gin punt. Net as beij de Karwei. Alles wa gullie vindt, 
teejge mekaar gezeejt het of ut ááfgeleujpe jaor gedao het 
kan hier ângehaold worre. Zô kan ik jullie gerúúst vertelle 
dè ik ok iets heul kinderèchtigs doew âs ik ’s nááchts van 
Freeke ááf kum. Meschien hedde gullie ut al wal us gedao 
of gadde ut naauw unne keejr prebère nao ut lèze van 
dizze column… Sins die neij heujs an de julianastraot stân 
is ut vur meij un spóórt geworre um zo veul meujgelik de 
stoep up te fietse, en krèk in ut senserbereejk van al die 
vurdeur lèmkes te komme. As ge dè heul gedissiplenèrd 
ânpakt en er up de juuste snelhied nèffe fietst kende krék 
un sgôn looplichje maoke. Schâmt oe eije nie en gao ut 
mer es prebère.

Ik kan netuurlik ok heul kinderèchtig gân beginne uvver 
áál die punte waor we de geminte vur gewaorschuwd 
hadde ten teejde van de ontwikkeling van de neij Meent 
die ge naauw toch begint te ziej nao de corona. Zô 
heej de Schammert un ‘O.K.’ sticker gekreejge, umdè 
ze ‘eujpenbaor wc vriendelik’ zin en ze zin supersesjaol 
vur mense meej un hendikep want unne hullepjoekel is 
gewôn welkum in de Schammert. Ge máácht dus wal ner 
binnen meej un rolstoel um te gân zeejke, alleen ken dè 
dan wir nie beij de hoofdingang want daor hebbe ze ginne 
rolstoelramp. Dus ok hier wir, wal un ramp, mer ginne 
ramp.

Mer effe tusse os gezeejd en trugkummend up diej 
eujpenbaor wc’s in ozze geminte hè… Hedde al us gekeejke 
up de websaaijt van de Geminte Heejs-Lind? Daor steej 
dus detter un ‘wèrrekgroep Toegankelikhied’ actief is. In 
dieje ‘wèrrek’ groep zitte un haffel ambessedeurs die de 
taok hebbe gekrigge um gebaauwe te tèste of die wc’s 
dan wal zô toegankelik zin. Ut zaauw van meij wal heul 
kinderèchtig zin um naauw te gân zegge dè die wal echt 
unne schijtbaon hebbe of dè ze dur werscheijnlik ok 
nog stinkend reejk van worre. Mer dè zaauw wal heul 
kinderèchtig zin.

Wal wil ik nog effe stilstân beij ut ááftreeje van ozze 
Lindse wethaauwer Frank de Win, want meej ut neij 
collège zonder ut CDA wasser ok gin plâts mir vur Frank 

ân de collègetoffel. Of dè wal of niej un gewin is vur ut 
durrep dè laot ik ân áánder uvver mer ân dieje toffel is 
naauw in èllek geváál gin ‘geWin’ mir.

We zalle dan ááfsleujte meej de kwoot eujt ut ED van 
20 meij 2022, die meij erg verbâsde. ‘Het is toch een 
bloody shame dat ik als 87-jarige, voorzitter ben van de 
dorpsraad’, zeej Los. En dè klopt, daor heej Los un goei 
punt, un heul goei punt zèllefs. Mer ik gao nie zegge dè we 
daor vurleujpig nog nie van ‘verLost’ zin, want de zaauw 
wal kinderèchtig zin, heul kinderèchtig.

COLUMN: KinderèchtigCOLUMN: Kinderèchtig

Wiste gij dè...Wiste gij dè...
... ER TIJDENS DE PRINSENBINGO MIDDAG MEER 
DAN 300 SALAMANDERS IN VERSCHILLENDE 
KLEUREN ZIJN UITGEDEELD?

... ER 18 SCHERMEN NODIG WAREN OM DE 
UITVOERING VAN BLAOSDONK TV IN GOEDE 
BANEN TE LEIDEN?

... ER 6 NIET OFFICIËLE PRINSENPAREN ZIJN 
GEKOZEN TIJDENS CARNAVAL 2022?

... ER 17,21 GB AAN CONTENT IS GEMAAKT VOOR 
BLAOSDONK TV?

... ER 277 FOTO’S IN DEZE KRANT STAAN?

... ER AL 3 KEER EEN LEKKERE TAART IS 
UITGEDEELD VOOR DE LEUKSTE ADVERTENTIE?

... ALLE COMMISIES VAN DE LINDSE BLAOS 
SAMEN MAARLIEFST 171 MENSEN TELLEN?

... ER 2437 FOTO’S ZIJN GEMAAKT DOOR DE 
LINDSE BLAOS IN HET VORIG SEIZOEN 2021 / 
2022?

... HET OFFICIËLE STARTSEIN VOOR DE BLAOS 
AND THE FURIOUS IS GEGEGEVEN OP OOSTRIK?

... ALLE DEELNEMERS AAN DE BLAOS AND THE 
FURIOUS DE BAAN EERST TE VOET HEBBEN 
KUNNEN VERKENNEN?

... IRIS RULKENS 16 TYPETJES HEEFT VERTOLKT 
TIJDENS BLAOSDONK TV?
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LEENDE    EERSEL    SOMEREN

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

Hét adres voor:Hét adres voor:

huwelijksreportageshuwelijksreportages
bedrijfsreportagesbedrijfsreportages
leuke fotoshootsleuke fotoshoots
rouwfotografierouwfotografie

hosting websites hosting websites 
    

Fotografie & lay-out Fotografie & lay-out 
Eugène SimkensEugène Simkens
Pr. Willem-Alexanderplein 1  Pr. Willem-Alexanderplein 1  
5595 EK  Leende5595 EK  Leende
Telefoon 06 2626 8794Telefoon 06 2626 8794
info@simkensfotografie.nlinfo@simkensfotografie.nl

EDITIE 59,  202346



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.

Anneke van Mierlo 
- Dielissen

In Memoriam

Lid van de raad van 11 van 1984 tot 1990

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

CHECK SNEL DE BESCHIKBAARHEID VIA

KAARTVERKOOP@DELINDSEBLAOS.NL

0622173203

OF KOM NAAR DE SCHAMMERT OP DE 

RESTERENDE VERKOOPDATA:

DINSDAG 10 JANUARI 20:00 - 22:00

ZATERDAG 14 JANUARI 13:00 - 14:30

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

Nog gin Nog gin 
tonpraotkaorte?tonpraotkaorte?

EDITIE 59,  2023 47



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 2022 - Leende.indd   1Carnaval 2022 - Leende.indd   1 19-10-2022   10:42:4319-10-2022   10:42:43

ALTIED KEI GEZELLIG!

4
DAOG

MEEJ CARNAVAL
FREEK
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CabaretaovendCabaretaovend

Waar gebeurd in mijn Raad van Elf tijd!Waar gebeurd in mijn Raad van Elf tijd!
Het is al weer een hele tijd geleden dat er begonnen is met een heilige carnavalsmis 
voorafgaande aan de carnaval op zaterdagavond. Ik weet zelf niet wanneer hiermee 
begonnen is maar dat zal vast iemand mij kunnen vertellen. 

Nu is het zo dat niet iedereen de mis kan bijwonen, dus werd deze ook live uitgezonden 
op radio Horizon.  Maar ook werd deze heilige mis vastgelegd op film, zodat deze 
op de volgende ochtend (zondag) om 10.00 uur in het bejaardenhuis kon worden 
getoond.

Klinkt allemaal heel eenvoudig maar soms gaat het toch mis. De bedoeling was dat 
ik de film zou monteren en op een dvd zou zetten. Waarna ik de dvd, voor 10.00 uur ’s 
ochtends, naar het bejaardenhuis zou brengen om deze af te spelen.

De cameraman had zijn best gedaan om de mis zo mooi mogelijk vast te leggen en 
overhandigde mij het geheugenkaartje met daarop de film. Het zat netjes opgeborgen 
in een klein smal doosje speciaal bedoeld voor deze geheugenkaartjes. Zoals altijd 
stopte ik deze in het borstzakje van mijn colbert.

Nu ben ik geen carnavalsvierder die stilstaat aan de zijkant. Nee, het liefst op de 
dansvloer en hoe drukker hoe liever. Ofwel “body-to-body“, HEERLIJK! En voor mij 
hoeft het echt niet altijd carnavalsmuziek te zijn. Muziek waarop je lekker kunt 
swingen of springen. Zo ging ik (en de rest) bij De Scheuter en Roothans dan ook 
helemaal uit onze bol op de muziek van “Rage Against the Machine” en Jump van Kris 
Kross. En gesprongen dat we hebben…. Poeh poeh, het zweet droop weer van mijn 
kop (en van mijn rug naar beneden).

Maar zoals altijd bij de RV11 verlieten we redelijk op tijd de kroeg om nog een broodje 
te eten met een kopje koffie in de kelder van de Meent. Daar kwam ik tot mijn grote 
schrik tot de ontdekking dat het doosje met de film van de heilige mis niet meer in 
mijn borstzak zat. 

Non de pie! Waar en wanneer moest ik die toch kwijt zijn geraakt? Op dat moment kon 
ik me niet voorstellen dat ik het kwijt was. Je gaat dan van alles denken. Heb ik deze 
wel in het zakje gestopt, heb ik deze niet ergens anders gelaten?. Ik kon het me niet 
meer herinneren. Ja, alcohol is niet goed voor het geheugen.

Dus toch maar huiswaarts gegaan zonder film. Maar wat nu? Wat moet ik morgen 
zeggen in het bejaardenhuis? Dat er geen film vertoond kon worden…nee dat was 
geen optie. Na een korte nacht en wat overpeinzingen heb ik het opgelost. 

De volgende ochtend, 10.00 uur in het bejaardenhuis zat het grand café vol met 
bejaarden gespannen te wachten op de film van de heilige mis. De grote tv stond al 
op het dvd-kanaal, dvd erin en spelen maar. Toen pastoor van Meijl in beeld kwam en 
de mis begon maakten de bejaarden een kruisje zoals het hoort.

Na een aantal minuten hoorde ik het personeel onder elkaar roezemoezen. Ik bewoog 
me langzaam naar hen toe om te horen waarover ze het hadden. Toen kwam de aap 
uit de mouw: “Hé, is dat niet de film van vorig jaar?”.

Geweetwelwie
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info@i-e-services.nl
www.i-e-services.nl

Equipment sales for exceptional transports

Wij willen uitbreiden,

wie komt er bij ons begeleiden?

Bij interesse horen 

we het graag +31-610884612
www.buntbegeleiding.nl

www.ab-designs.nl
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Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!

LEUKSTE ADVERTENTIE 2023LEUKSTE ADVERTENTIE 2023

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!

GP Equipment

Ken je hem? Deze ontnuchterende uitspraak. Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg. Is het een Brabantse uitdrukking, typisch Linds? Waarschijnlijk niet, maar het 
is een uitdrukking die een bepaalde norm lijkt aan te geven. Een norm van aanpassen, 
doen zoals de anderen en netjes in het rijtje lopen. 

Behalve met carnaval. Dé tijd van het jaar voor een beetje uitdossen en een beetje gek 
doen. Slingers, vlaggen en confetti voor de binnenboel. Hoedjes, schmink, pruiken en 
kleurrijke pakken voor onszelf. 

Ik begon altijd zo halverwege januari na te denken over hoe ik me dat seizoen wilde 
verkleden. Daar praatten we ook over met elkaar op school. Oude broeken werden 
verknutseld tot echt hippie broeken met gaten, stickers die we kochten bij Jan van Meijl 
en stoere teksten. Een paar oude schoenen spoot ik met verf in een felle kleur. Met 
blokken hout die we eronder schroefden maakten we echte plateau zolen. Lopen kon ik 
er niet fatsoenlijk op, maar ik hield ze aan, want het hoorde bij de look.  Een felgekleurde 
hanenkam die ons moeder met veel lak aan elkaar spoot maakte het geheel compleet. 
Ik was klaar om op pad te gaan. 

Zelf ben ik dus niet vies van me uitdossen en een beetje gek doen. Ik vind dat gewoon. 
Als klein kind al genoot ik ervan om mezelf te verkleden. De rode hakken van ons moeder 
zijn door mij vaker gedragen dan door haar en ook haar rokken stonden mij minstens 
zo goed. Lekker onbezonnen, zoals kinderen dat kunnen, liep ik ermee over straat. Ik 
voelde me de koning te rijk met iedere ketting, oorbel, ieder potje nagellak dat ik kreeg 
van Sinterklaas of voor mijn verjaardag. Als ik de kans had me uit te dossen, dan was ik 
van de partij. 

Afgelopen november zag ik in de Schammert dat meer mensen genieten van uitgedost 
vermaak. Een hele zaal vol mensen, zoals je alleen met het tonpraoten ziet, keek er naar 
de Grandioze Revue van Miss Milly en haar vriendinnen. Verschillende show queens 
stonden afwisselend op het podium en werden daarbij ondersteund door Leendse 
jonge talenten. Het was een show vol glitter, glamour, veren en pailletten. Een bonte 
verzameling van optredens waarbij de toeschouwers ludiek op de hak werden genomen. 
Zichtbaar genoot het publiek. Er werd gelachen en gedronken en de echte Leendse 
saamhorigheid was voelbaar. 

Plotseling zag ik het voor me. Carnaval, zoals dat in Leende altijd gaat. Honderden 
mensen op straat en in de kroeg. Maar dan iedereen en ik bedoel dan ook echt iedereen, 
uitbundig verkleed en afgewerkt met glitter, pailletten, schmink, pruiken, mooie jurken en 
prachtige kostuums. Ik pleit daarom voor nog meer uitbundigheid dit jaar.  Voor over de 
top en laten zien waarin een klein dorp als Leende groot kan zijn. 

Dream big en doe maar gek, dat is normaal genoeg!
Alaaf!

nun Bels

gp-equipment.com | attachments@gp-equipment.com | tracks@gp-equipment.com | Nederweert | Weert
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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
1966 & 20031966 & 2003
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www.shootyou.nl        carlie@shootyou.nl        Leende       0651776484

FOTOGRAFIE    ONTWERP    GEBOORTEKAART    KRAAMCADEAU
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WagensWagens
1. DE KLIEDERBOOT - LAAD DE KANONNEN,  

CARNAVAL IS BEGONNEN

2. KASTEEL MET DE PRINSESSEN

Leukst verkleedLeukst verkleed
1. DE FLOPJES - LOTTE, VIVIËNNE, ELOISE, BAUDINE

2. HIPPY MEISJE - STERRE VAN EERT

Tour d’n BlaosmaniaTour d’n Blaosmania

EujtslaageEujtslaage

Winnaar leukste Winnaar leukste 
advertentie 2022advertentie 2022

A
ge

nd
a

10, 14 jan 2023
Kaartverkoop 
tonpraotavonden

15 jan 2023 
Prinsenreceptie

20, 21, 27, 28 jan 2023 | 3, 4 feb 2023
Tonpraotavonden

18 feb 2023 
Opening carnaval
Openingsmis, sleuteloverdracht, vlag hijsen, ‘t bÈnkske 

19 feb 2023 
Optocht

20 feb 2023 
Jeugdoptocht en -carnaval
inschrijven, optocht, jeugdreceptie, prijsuitreiking

21 feb 2023 
Dweile onder d’n Tôrre
katerontbijt, dot festival

7 okt 2023 
CabaretavondRH Techniek

Doe ook mee volgend jaar en 
win een lekkere taart

SteppenraceSteppenrace
1e prijs groep 1-2  Seppe Koelink
2e prijs groep 1-2 Nore Polle
3e prijs groep 1-2 Mila van Velthoven
   
1e prijs groep 3-4 Niek van Eert
2e prijs groep 3-4 Guus Raaijmakers
3e prijs groep 3-4 Brent Bierings
   
1e prijs groep 5-6 Yara Pieters
2e prijs groep 5-6 Bente van Ooijen
3e prijs groep 5-6 Brent Raassens
   
1e prijs groep 7-8 Bas Jaspers
2e prijs groep 7-8 Ryan Looijmans
3e prijs groep 7-8 Esmee van Ooijen
   
1e prijs groep 8+  Nova Verhoeven
2e prijs groep 8+ Jasmijn Luijten
3e prijs groep 8+ Rosanne Bax

Winnaar speurtochtWinnaar speurtocht
LUUK EN STAN ZWANEVELD

ZeepkistenraceZeepkistenrace
1. CV DE LOLMAKERS

2. BUURTSCHAP OOSTRIK

3. BUURTSCHAP OBELISK
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Vur de jòòngVur de jòòng
Kun jij 3 uilen vinden?

puzzel
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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 
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HEILIGE MIS   KIM VAN DEN BROEK

OPBOUW TONPRAOTAVONDEN AD KEES

PRINSENBAL    ERIC VAN OOIJEN

BEGELEIDING DANSGARDE ZENNA KERKHOFS

HORECA    MARIJN VAN DEN BOOMEN

RECEPTIE    NIENKE GERLINGS

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    Jürgen Bovée

LINDSE DURPSKWIS  MARIJN VAN DEN BOOMEN

PENNINGEN    DINAN VAN GASTEL

JEUGDTONRAOTBAL  SELWYN GIJSBERTS

FOTO/FILM    HEIN GERRIS

VLAGGEN    HEIN GERRIS

KLEDING    ANITA VAN DOOREN

ARCHIEF    NELLY VAN ASTEN

VRIJWILLIGERS   NOUD VAN WEERT

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
Vrijwilligers  vrijwilligers@delindseblaos.nl

ColofonColofon

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
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