
Offiesjeel Staatsblèèike vur ‘t Meerpoelrijk

Verschijnt inne keier per jaor mi de Carnaval
Vierenvirtigste jaorgang 2008 nummer ein.

PPrrooccllaammaattiiee

Aan allen die deze proclamatie, horen,
zien en meemaken:

AAllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaff  !!!!!!

Op zaterdag 17 november 2007 is in
zalencentrum ‘Centraal’, gesteund door
Prinses Anita, in het bijzijn van de
burgemeester van Someren, Alfred
Veltman, door Vorst Martie en Adjudant
Peter, geflankeerd door het Bestuur, onder
auspiciën van Beschermvrouw Marij,
begeleid door de wijze Raad van Elf,
goedgekeurd door de Prinsengarde,
omringd door d’n Anhang, gadegeslagen
door Goud van Oud, muzikaal omlijst door
de Prinselijke Hofkapel, in het bijzijn van
Meermannen en lieftallige Meerminnekes,
onder ingehouden spanning en
schuimende glazen bier, voorgesteld
als de 44ste Regent van ‘De Meerpoel’:

Prins Theo IPrins Theo I
ZIJNE DORSTLUSTIGE HOOGHEID

• Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Theo I
• Nazaat van Postelstraat tot Verdonckstraat
• Grootversierder van ’t Kaauw Voetenland
• Grootgrondbezitter van d’n Heuvel
• Sleutelbewaarder van Sonnemans Warenhuis
• Ambassadeur van DOK
• Grootadviseur van de OVS
• Ridder in de Orde van de Duurloop
• Markies van Crescendo tot Iederwijs
• Beschermheer van ‘t Zùmmerse verenigingsleven
• Initiator van de Funshopgids
• President van Financiële Zaken

Proclameer en verordeneer:

1. Dè op vraidig 1 fibberworrie, Meermanne en
Meerminne, ‘t fist der zotheid zal beginne;

2. Dè ge as Zùmmerenaar in hart en niere,
carnaval in onze Meerpoel dient te viere;

3. Dè al ’t gezang oit ieders kèl, begeleid wordt
dur ons geweldige Hofkupèl; 

4. Dè de leej van de Raod van Ellef, ze mage
d’r zijn, wir ’n grouwt aondil zalle hebbe in ‘t
jubileumfestijn;

5. Dè we mi carnaval nie denke aon obligaties,
opties of spaore, mer vur de afwisseling ‘s ’n
aander koers gaon vaore;

6. Dè mi die daag vol leut en gein, elke etalage
versierd zal zijn;

7. Dè de Flodderbône di jaor naor ’t Kaauw
Voetenland zijn gegao en durmi de Prinses ’n
grauwt plezier hebbe gedao;

8. Dè de Vriendenclub van de Prins, ’t zijn maote
vur ’t lève, di jaor nog ‘s extra gas zalle gève;

9. Dè we mi deez daag in plaots van hard te
loupe in de bosse, fit bliéve dur ‘s flink te gaon
hosse;

10. Dè de kasteleins pas hoeve te sloite, as ’t uurste
vuggelke begéént te floite;

11. Dè de lijfspreuk van de Prins durrum zal zijn;

““EEffkkeess  ggiinnnnee  ttiijjdd  uumm  ddee  wwiinnkkeell  ttee  bbeessttiieerree,,
wwaanntt  ddii  jjaaoorr  hheebbbbee  wwaaii  wwaa  ttee  4444””

Oitgespróke en afgespróke op d’n aovend van
de 17e november 2007

Geteikend,

Prins Theo d’n Uurste



COLOFON

RIDDER
In de Orde van het Meerpoelrijk

Wim Deenen

IN  MEMORIAM
Op 1 maart 2007 ontvingen wij het droevige bericht dat Tiny van Doorn,
een dag voor zijn 68ste verjaardag, was overleden. Tiny was in 1967
onze 3e Regent. Hij hield van gezelligheid en was er trots op om lid te
zijn van ‘De Meerpoel’. Tiny bezocht altijd trouw onze activiteiten en ook
in de periode van zijn ziekte probeerde hij zoveel mogelijk aanwezig te
zijn. We hopen dan ook dat hij over onze schouders blijft meekijken en
meegenieten van onze carnavalsactiviteiten.
Tiny, je was een voorbeeld voor velen, alaaf!

Op 10 november overleed na een noodlottig ongeval Carolijn van
Otterdijk-van Kol.  Ze was pas 40 jaar en had nog zoveel verwachtingen
van het leven.
Samen met Twan was zij jarenlang een heel gewaardeerd lid van onze
Prinselijke Hofkapel. Carolijn, vrolijk en optimistisch van aard, kon intens
van het leven genieten en hield van feesten met de mensen die haar
lief waren. 
Carolijn, bedankt voor alles!

EREVORSTEN
Van Carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’

Adriaan Venmans 1969-1981
Louis van den Bosch 1982-1997
Johan Smits 1998-2006

GROOTMEESTER
Van ‘De Meerpoel’

Harrie Aarts

Geïllustreerd jaorblad

44ste jaorgang - nr. 1
Oplage 3.000 ex.
Carnavalskrant
„‘t Meerminneke”
geft onpurtijdig nieuws,
zonder gebonde te zijn
aon ein of aander purtij,
kerrekelukke richting
of belangegeminschap,
oitsloitend in dienst
van Zùmmers belang.
Artikel 11 van de statute.

•
HHooooffddrruuddddaakkssiiee::
Anja Vossen 
Angela van den Eijnden
Jos Haerkens
Johan Smits
Gerard Slegers

•
OOppmmaaaakk::
Angela van den Eijnden

•
VVaaaassttee  mmeeddeewweerrkkeerrss::
Leej van de verinniging.

•
CChheeff  rreeppoorrttaaggeess::
‘t Hil jaor op pad.

•
FFoottooggrraaffiiee::
Eric Driessen, Pia Lomans en
George Gofers.
Statiefoto: John Hulster

•
BBaaii  ddee  ffoottoo’’ss::
Meerminne of Meermanne, die
in dizze krant erregus op ‘n foto
staon en z’n aige nie terugken-
ne, waore toen zat.

LLeeee--OOuutt::
Zie opmaak

•
VVeeuurrppllaaoott::
De nèie Prins

•
AAddrreesswwiijjzziiggiinnggee::
Al vierenvirtig jaor gin.

•
AAbboonnnneemmeennttsspprriijjzzee::
Pur jaor:
niks
Pur hallef jaor:
ók niks
Losse nummers:
hillemaol niks

•
DDrruukk::
Drukkerij Claessens
Zùmmere Bee Vee

•
KKooppppiieerraaiitt::
Alles uit deze krant
mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt
door middel van druk,
fotocopie, microfilm of
op welke andere wijze ook,
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming.
Wai hebbe gezié dè ‘t
al gebeurt.

•
KKllaacchhttee::
Tillefoon 49 52 06

•
RRuuddddaakkssiiee--aaddrreess::
Gerard Slegers
Kerkstraat 54
5711 GW Someren

•
VVeerraannttwwoooorrddiinngg::
De ruddaksie is nie
verantwoordelijk vur
verlóre gerakte
klirre mi de
carnavalsdaag.

GROOTOFFICIEREN
In de Orde van het Meerpoelrijk

Henny Arendsen - van de Graft
Harrie Aarts
Wim Wijnen
Adriaan Venmans
Mien van den Bosch - Smits

Louis van den Bosch
Toon Bennenbroek
Gerard Lomans
Malou de Rooij
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ERELEDEN
Van Carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’

G.J.A.M. Geraads, arts, Someren
M.C.A.M. van der Linden, voormalig arts, Someren
W. Manders, ex-Prins van “de Meerpoel”
H.P.J.M. Meulendijks, arts, Someren
J.M.M. Widlak, voormalig arts, Someren
M.G. Wijlaars, ex-Prins van “de Meerpoel”

Staand v.l.n.r.:
Adjudant Peter Swinkels, Johan Smits,

Joost van den Heuvel, Ad de Jongh en
Vorst Martie Jeuken.

Zittend v.l.n.r.:
Beschermvrouwe Marij Haerkens,

Louis Swinkels, Mariëlle Strik en
Albert van den Bosch.

UUTT  BBEESSTTUUUURR
VVAANN  CCVV  DDEE
MMEEEERRPPOOEELL



Wai hebbe wa te 44” is het thema in het vieren-
veertigste jubileumjaar van ‘De Meerpoel’. Ik

vind het een grote eer dat ik gevraagd ben als
Prins, zeker in een jubileumjaar. Na een vergade-
ring van onze beleggingsclub DOK, eind
augustus, ging Louis Swinkels even mee naar de
Heuvel om zomaar wat te bespreken. Het hoge
woord kwam eruit: “We willen jullie vragen als
Prinsenpaar in ons jubileumjaar.” Ik zeg tegen
Louis: “Ge moet aon d’n andere kant van d’n
Heuvel zijn, bij onze Antoon en Anita!” “Nee”,
zei Louis: “We willen jullie vragen, denk er
maar eens over na!” Dat denken begon
meteen. Anita sliep al en ik wilde haar niet
wakker maken, omdat ze dan waar-
schijnlijk niet meer zou slapen. De vol-
gende ochtend was ik natuurlijk vroeg
wakker. Ik zeg tegen Anita: “Louis is
gisteren nog bij ons geweest. Ze heb-
ben ons gevraagd als Prinsenpaar.” De
reactie van Anita was: “Oh, nee toch!”,
om effe later te veranderen in “Oh ja,
da’s leuk.” Die dag loop je wat anders
door het huis dan anders en kijk je ook
anders naar je kinderen. 
Een paar dagen later hadden we een
afspraak met Louis en Martie bij ons op d’n
Heuvel: “We komen apart en zorg ervoor
dat de poort op slot kan als we binnen
zijn!” We hadden besloten om ‘Ja’ te zeg-
gen. Toen begon het stilhouden tot aan het Prinsenbal: we
hadden het alleen aan Geert in Hongkong laten weten. 

We hadden wat te 44! Ome Dave werd 44 jaar en de ouders
van Anita waren 44 jaar getrouwd: daarom gingen we met
z’n allen op 17 november in Mierlo bowlen. Dus wisten we in
ieder geval zeker dat zij erbij konden zijn tijdens de onthul-
ling. Tijdens het bowlen werden we gebeld door Louis dat we
meteen naar Centraal moesten komen, want onze Antoon
zou Prins worden. Daarna hoefden we niet meer te liegen
over ons grote geheim (theoloog) en kwam de ontlading.
Veel felicitaties van een volle zaal, veel foto’s, Harrie van
Horik voor radio Siris: allemaal geweldig om mee te maken. 

Al 44 jaar verandert Someren tijdens het carnaval in
‘Meerpoelland’. We zetten de dagelijkse bezigheden even
aan de kant en gaan samen feesten. Vroeger was dat zo en

nu nog steeds. In mijn herinneringen aan carnaval in
‘De Meerpoel’ denk ik aan: voorbereidingen

met onze buurt voor de optocht met een
postkoets, die later nog jaren in onze tuin

in de Postelstraat als speelhuisje heeft
gediend. Later samen met vrienden mee-

doen aan de optocht. ‘BejaardenHouse’:
radio op de schouder en verkleed als opa’s

housend door de straten. De Boerenbruiloft bij
‘’t Roadhoiske’ en het filmen in de bruidssuite

van ‘Hotel Centraal’. De zaonikaovenden en
daarna thuis steeds weer het herhalen van de
vertelde grappen. Als Alex en Maxima verkleed
in oranje pakken en jurken op stap voor het
Prinsenpaar Louis I en Wendy. De herinnerin-
gen aan Gerard de Bont van onze beleg-
gingsclub met zijn pilotenpet. ‘Het Reundje
Meerpoel’ met de kinderen. Piet Wijnen in
een ‘fout’ roze pak aantreffen bij Centraal. 
Samen vieren, daar gaat het om: met vrien-
den, familie, buurt en bekenden, meestal uit
Someren. Ik heb het geluk veel in Someren
te kunnen zijn: wonen, werken en feesten.
Met carnaval laten we het werken natuur-
lijk ff zitten: de winkel is dan gesloten!! 

De afgelopen dagen hebben we heel
veel aandacht ontvangen van mensen die ook

feesten in Someren. De kinderen hebben zich op ‘Iederwijs’
al kunnen voorbereiden. Rico is 2 jaar geleden al Prins
geweest, dus hij weet hoe dat gaat. Zijn prinses Eva wilde
meteen weer komen logeren in het huis van de Prinsen. Van
het vorige Prinsenpaar, Frans en Els, hebben we al vernomen
hoe zij het afgelopen jaar beleefd hebben: “Denk eraan:
geniet ervan, want het is o zo snel weer voorbij.” of  “Ge komt
in een warm nest.” We verheugen ons erop om de hele car-
navalsvereniging nog beter te leren kennen. Samen met de
Jeugdprinses Lorraine I en Adjudant Alex gaan we er een
geweldig carnavalsjaar van maken:

““EEffkkeess  ggiinnnnee  ttiijjdd  uumm  ddee  wwiinnkkeell  ttee  bbeessttiieerree,,
wwaanntt  ddii  jjaaoorr  hheebbbbee  wwaaii  wwaa  ttee  4444!!””

Alaaf!!!!

Prins Theo I, Prinses Anita,
Prinsjes Joey, Danny en Rico
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“

este carnavalsvierders,

Nog even en dan barst beneden de rivieren het car-
naval weer los. Voor ‘De Meerpoel’, als een echte car-

navalsvereniging rekenend met elftallen, is het komende
carnaval een jubileumjaar: 44 jaar ‘De Meerpoel’. In die
afgelopen 44 jaar heeft de vereniging haar bestaansrecht
wel bewezen. Carnaval in Someren-Dorp is een feest ‘van
iedereen, voor iedereen’ met veel hoogte-
punten. Enerzijds massaal, voor de totale
gemeenschap, anderzijds individueel of in
klein verband, bijvoorbeeld door het
bezoeken van ouderen en zieken. 

De leden van de carnavalsverenigingen
zorgen traditiegetrouw voor de creatie-
ve inhoud van het vier dagen durende
feest. Oude gewoontes combineren zij
met frisse ideeën. Maar ook úw inspan-
ning en creativiteit zijn van groot
belang. Zonder het enthousiasme van
u allen zijn er geen zanikavonden, is er geen
muziek en geen optocht.

Mijn dank gaat naar de oprichters en alle betrokkenen voor
de geestdrift waarmee zij zich de afgelopen jaren hebben
ingezet voor de vereniging. Mijn dank ook voor wat zij tot
stand hebben gebracht en in stand hebben gehouden.
Carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’ biedt Someren al jaren
een prachtig feest voor jong en oud!!

Dit jubileumjaar zwaait Prins Theo I de scepter bij ‘De
Meerpoel’. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij deze taak op
hoffelijke wijze zal vervullen en ik wens hem dan ook samen

met Prinses Anita een fijn carnavalsfeest toe.

Tenslotte feliciteer ik alle betrokkenen met
het 44-jarig jubileum van carnavalsvereni-
ging ‘De Meerpoel’. Alle Meerminnen en
Meermannen wens ik, samen met feestvie-
rend Someren, een heel geslaagd en ple-
zierig carnaval toe. Alaaf!

Met carnavaleske groet,

De burgemeester van Someren,
Alfred Veltman

B
WITTE  WA  D  N  BURGER  ZI  ...

WITTE  WA  ONZE  NEIE  PRINS  ZI  ...



WITTE  WA  DE  VEURZITTER  ZI  ...
ai hebbe wa te 44’ is het motto
waarmee carnavalsvereniging
‘De Meerpoel’ dit jaar carnaval

gaat vieren. 4 x 11 jaar Meerpoel is
speciaal en dat willen we weten ook!
Dat gaan we vieren. Het normale sei-
zoen is erg kort: ongeveer 5 weken. Het
wordt dus een heel compact program-
ma.
Dat is de reden geweest om ons jubi-
leum over het hele jaar uit te smeren
met diverse jubileumactiviteiten. En
laten we eerlijk zijn: het is ook veel leu-
ker om elkaar het hele jaar door steeds
weer te ontmoeten. De Jubileumcom-
missie is al een hele tijd bezig om van
alles te organiseren. We hebben een
programma met voor elk wat wils: het
zal waarschijnlijk iedereen wel ergens
een keer aanspreken. Het programma
vindt u in deze krant. U bent van harte
uitgenodigd om wanneer het u schikt
aan te sluiten en het feest gezellig mee
te vieren.

‘Carpe Diem’ zou ik willen zeggen.
‘Doe vandaag wat je leuk vindt en
maak gein. Morgen als je wakker
wordt, kan het er al niet meer zijn’, zei
een wijze man eens tegen me. Ik sluit
me daar van harte bij aan. Ons leven
raast voorbij en daar staan we mis-
schien niet zo bij stil. Er zijn weinig
momenten dat je voor jezelf eens even
de balans opmaakt. En als we dat al
doen, is er meestal een aanleiding
voor die minder leuk is. De kunst is, vind
ik, om het vaker te doen en te beseffen
hoe goed we het hebben. Oké, het
kan altijd beter, maar toch, waar is de

tevredenheid? Wanneer is het nou
eens gewoon goed? Alleen kunnen we
niets, we hebben elkaar nodig, maar
wanneer durven we dat ook tegen
elkaar te zeggen?

Beste Meerminnen en Meermannen, ik
durf dat wel……. “Ik heb jullie nodig!!”
En ik meen het uit de grond van m’n
hart. Zonder jullie allemaal ben ik niets.
Heb ik niets te buurten, kan ik geen
pilske weggeven en weet ik zeker
dat ik er ook geen terug krijg.
Zonder jullie is er geen carnaval
en geen gezelligheid. Voor wie
maken we dan muziek? Zonder
jullie allemaal kan onze
Jubileumprins Theo d’n Uurste
helemaal niets beginnen.
Tegen wie moet hij zwaaien
en Alaaaaf roepen?
Dat we een goeie Prins
hebben is zeker. Een telg uit
een familie die al generaties lang
in Someren laat zien wat ondernemen
is. Iemand die samen met zijn Prinses
midden tussen de mensen staat, van
mensen houdt, met mensen deelt en
eerlijk is. Goed is niet goed genoeg.
Nee, het moet beter, steeds weer
opnieuw. Prins Theo en Prinses Anita,
keigoed dat we jullie in ons midden
hebben dit jaar. Dat doet me deugd.
Maak er wat van en laat zien wat wij
bedoelen met carnaval vie-
ren…………. Ik doe mee, dat is
beloofd!!

Meerminnen en Meermannen, ik nodig
u allemaal uit om dit jaar met ‘De

Meerpoel’ mee op te trekken. Er zijn
vele mogelijkheden: het programma
vindt u ook in alle details op onze web-
site www.cvdemeerpoel.nl, die steeds
actueel wordt bijgewerkt.
U kunt ook lid worden van de Club van
111, of heeft u interesse om bij de
Raad van Elf te komen, kaart het aan.
Wilt u iets anders betekenen voor ‘De
Meerpoel’ of er meer van weten? Vertel
het ons of schrijf het op. Wij hebben u
nodig! Alleen kunnen we niets en dan

is carnaval een lege huls.

Samen met Prins Theo,
Prinses Anita en de

Prinsenkinderen Joey,
Danny en Rico, maar ook

samen met Jeugdprinses
Lorraine en Adjudant Alex

gaan we een supermooi jaar
tegemoet, een feestelijk jubi-

leumjaar. Ik besef dat ik als
voorzitter erg bevoorrecht ben

om een dergelijk jaar mee te
mogen maken. Wat 44 jaar geleden
met goedkeuring van Pastoor van den
Heuvel is begonnen door de samen-
smelting van de Martijnen, Martinnekes
en de Viswammessen en waaruit ‘De
Meerpoel’ toen is geboren, levert dit
jaar een fantastisch jubileumjaar op.
Daar gaan wij met volle teugen van
genieten. Ik hoop u ook, want ‘Wai
hebbe wa te 44!!’
Alaaaf

Louis Swinkels,

Voorzitter
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W

este Meermannnen,
lieve Meerminnen,

Tijdens het Regentschap van
Prins Frans d’n Derde beleef-
de ik de vuurdoop als Vorst
van carnavalsvereniging ‘De
Meerpoel’. Het was een
prachtig seizoen met heel veel
hoogtepunten, waarbij ik intens
betrokken ben geweest. In zo’n
eerste carnavalsseizoen in een
nieuwe functie is het belangrijk
dat de samenwerking met het
Prinsenpaar soepeltjes verloopt.
De klik met Prins Frans en Prinses Els
was er en het voelde vanaf het
Prinsenbal zeer vertrouwd aan. Mede
dankzij hen en het vertrouwen en de
ondersteuning van de vereniging heb

ik genoten van het afgelopen seizoen.
Maar de trein dendert voort. “Wai heb-

be wa te 44” is het motto van
ons jubileumjaar. ‘De
Meerpoel’ 4 x 11 jaor.
Inmiddels hebben we al
met volle teugen kunnen
genieten van de eerste
jubileumactiviteiten. De
rode draad wordt
gevormd door het lekker
vlotte jubileumlied en de
ode aan ons
Meerminneke. Deze
zullen het komende

jaar nog vele malen klin-
ken. We gaan met z’n allen een zeer
druk jaar tegemoet. Met onze 44ste
Regent en de medewerking van al
onze geledingen gaat dat zeker luk-

ken. Ik hoop in november 2008 samen
met alle Meermannen en Meerminnen
terug te kunnen kijken op een succes-
vol verlopen jubileumjaar. 
Ik heb er in ieder geval weer heel veel
zin in en hoop jullie het komende jaar
bij vele activiteiten te mogen ontmoe-
ten. Samen met Prins Theo I, Prinses
Anita, de Prinsenkinderen, Jeugd-
prinses Lorraine, Adjudant Alex en u,
Meermannen en Meerminnen, zal
carnaval 2008 zeker slagen. Want
zoals in het jubileumlied wordt gezon-
gen: ‘De Meerpoel’ is een club voor
iedereen.
En samen hebbe wai wa te 44.

Alaaf!!

Vorst Martie

B
WITTE  WA  DE  VORST  ZI  ...
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SCHOLENBEZOEK  CARNAVAL  2007

namens de redactie bedankt voor het enthousiasme,
de medewerking en

de meer dan voortreffelijke ondersteuning.

Haerkens

v.o.f.

e vijf dolle dagen van carnaval begonnen traditioneel
met een bezoek aan diverse basisscholen. Prins Frans
d’n Derde en Prinses Els togen met een grote delega-
tie van CV ‘De Meerpoel’ naar drie scholen die een bij-

zondere relatie met het Prinsenpaar hebben. Ook zorgtuin-
derij Wijnen aan de Vaarselstraat werd nog met een bezoek
vereerd, omdat hun medewerkers ervoor gezorgd hadden
dat het bezoek aan ‘Varsel’, eerder die maand, in een
prachtig versierde hal kon plaatsvinden.

De Mariaschool die het carnavalsfeest in een bomvolle zaal
in de Ruchte vierde, werd als eerste door de delegatie van
CV ‘De Meerpoel’ bezocht. Dit is de school waar Jeugdprinses
Annick dagelijks naar toe gaat, maar dat was niet de enige
reden waarom we er naar toe gingen. Twee leerkrachten
van deze school hebben namelijk een speciale band met
Prins Frans en Prinses Els. Juf Anke heeft gedurende tien jaar
elk weekend en in de vakanties als oppas gefungeerd van
Prinsesje Daniëlle en Prinsje Geert, de kinderen van onze Prins
en Prinses. En meester Pieter is de oudste broer van Prinses Els.
Na het welkomstwoord door de ceremoniemeester van de
school volgden enkele leuke optredens. Enkele leerlingen
van de Mariaschool hadden een heus carnavalsorkest
opgericht, dat leuke carnavalsnummers ten gehore bracht.
Daarna kreeg Prins Frans het woord. Hij sprak alle carnavals-
vierders toe en reikte onderscheidingen uit aan Juf Anke,
Meester Pieter en natuurlijk de Carnavalsprinses van de
Mariaschool, Prinses Aris. Het werd tijd om flink te gaan hos-
sen met zijn allen en Vorst Martie en ex-Prins Joost werden uit-
genodigd het carnavalslied van Prins Frans te zingen. Prinses
Aris ging met haar gevolg voor in de grote polonaise, waar-
bij iedereen enthousiast aansloot. Na ruim een uur vertrok het
hele gevolg naar de volgende school.
Dat was de Paulusschool, de school waar Prins Frans zelf

ongeveer veertig jaar geleden leerling is geweest en waar
ook de kinderen uit de Prinsenbuurt dagelijks naar toe gaan.
Daar werden we ontvangen door een heus Prinsenpaar:
Prinses Billy en Prins Max. Ook hier werden enkele optredens
door de leerlingen ten tonele gebracht en gingen we met z’n
allen in een grote polonaise door de aula. In zijn toespraak
memoreerde Prins Frans o.a. aan het leuke interview dat de
kinderen van groep 8 bij hem gehouden hadden voor de
schoolkrant van de Paulusschool. Er werd nog volop gela-
chen over de foto van de Prins met de twee varkenskoppen
(Wie van de drie?), die de leerlingen stiekem geplaatst had-
den. Ook hier was het een groot feest en de tijd om verder te
trekken, kwam eerder dan verwacht.

Na de middag werd een bezoek gebracht aan de school
van Jeugdadjudante Elieke, De Brigantijn. Voor CV ‘De
Meerpoel’ was het de eerste keer dat deze school bezocht
werd en de leerkrachten hadden er samen met de leerlin-
gen een geweldig programma in elkaar gezet. We werden
door Prinses Diede, Adjudant Robert en hun Raad van Elf
heel hartelijk ontvangen. Na het uitwisselen van de diverse
onderscheidingen namen ook hier Vorst Martie en ex-Prins
Joost de microfoon om enkele liedjes van de Meerpoel-CD
te zingen. Een massale polonaise door de gymzaal was het
gevolg. Enkele leerlingen hadden een optreden ingestu-
deerd, dat ze voor het dolenthousiaste publiek opvoerden.
Vooral de act van Ruud v.d. Voort verdient een speciale ver-
melding. Ook dit bezoek werd met een heel voldaan gevoel
afgesloten. 

Het moge wel duidelijk zijn: carnaval leeft in Someren. Als je
ziet met welke beleving de kinderen zich inzetten, kunnen we
de toekomst zonnig tegemoet zien. Deze kinderen zijn immers
de carnavalsvierders van de toekomst.

D

EEffkkeess  llaacchhee
Unne Klot kumt unne Meerman tege en hai zi: “Elke keier

as ik ’n stom gezéécht zie, moet ik altijd zó verschrikkelijk

lache!” Reactie van de Meerman: “En hoe schèèrde gai

oew aige dan?”

EEffkkeess  llaacchhee
‘n Vrouw oit Zùmmere li in Hellemund in ’t ziekenhoisbai de gynaecoloog in de bekènde hawding. D’r kumtne mens in ne witte jas binne, kiekt ’s tusse d’r bein enknikt. Efkes laotter kumt ‘r n’n andere en wir laotter noginne. As ze aon de vierde vraogt  wannèèr ze naw ain-delijk behandeld kan worre, zi die vierde: “Gin fláuwidee, wai zijn hier de gang aon ’t schildere!”

EEffkkeess  llaacchhee

Zùmmere hi net ne voetbalwedstrijd verlórre.

Supporter Frans de Lau gi nao de scheidsrechter en zi:

“’t was ne goeie wedstrijd scheids, ’t is nog seund dè

gai ‘m nie gezié het!”
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DE  RAAD  VAN  ELF  MEDAILLE
inds 1973 wordt iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Raad van Elf onderscheiden met een medaille.
Dit gebeurt altijd op de receptie van de nieuwe Prins. Onderstaande personen ontvingen deze medaille voor hun goede
diensten:

1973 Adriaan Venmans
1974 Nel en Gerrit Wijnen
1975 Henny Arendsen - van de Graft
1976 Martien Schmitz
1977 Stef Velings
1978 Wim Wijnen
1979 Nel Schmitz - Hilverda
1980 Louis van den Bosch
1981 Nico van den Boomen
1982 Mien van den Bosch - Smits

1983 Harry Aarts
1984 Hans Raijmakers
1985 Harrie Swinkels
1986 Huub Lemmen / Tonny Schmitz
1987 Jan Wijnen
1988 Piet van Lieshout /

Ton van Enckevort
1989 Toon Swinkels / Thieu Wijlaars
1991 Marcel van der Weerden
1993 Adriaan Janssen

1996 Frans Isbouts
1997 Jan Sleegers
1998 Frans Cuunders
1999 Ad de Jongh
2001 Jos en Marij Haerkens - de Lau
2002 Martie Jeuken
2003 Johan Smits
2004 Toon Bukkems
2005 Han van Slooten

S

DE  RAAD  VAN  ELF

OIT    DE  MEERPOEL    BORRELDE  OP  .  .  .
• Dè Prins Frans III, Prinses Els en de Prinsekeinder Daniëlle en

Geert ’n schón Prinselijke femilie waore;
• Dè wai di jaor hil wa te viere hebbe …….
• Dè Martie Jeuken ’n lekker vlot jubileumlied hi geschrivve à

la Rowwen Hèze: ’t hait: ‘Wai hebbe wa te 44’;
• Dè de muziek van Martie en Harrie Peeters is en dè die

tweie ’t lied same mi Evert-Jan Swinkels net zó schón kanne
zinge as ne knorrie;

• Dè ex-Jeugdprinses Marsha van Santvoort in ons jubileum-
jaor zal actere as Meerminneke en dè ze dan ók ’n ode zal
brenge vur ’t vollek;

• Dettur op de website www.cvdemeerpoel.nl sinds kort ’n
Prinsengalerij te zié is. Daor kaande ge van alles lèze ouver
alle aaw Prinse en ouver de geschiedenis van ‘De
Meerpoel’;

• Dè wai nie minder as 16 jubilarisse hebbe in di jubileumja-
or; 

• Dè ’t 44 jaor geléje is dè Prins Willy I (Manders) t’n blakke
kwam as d’n uurste Prins van ‘De Meerpoel’. Dè ók Piet van
Lieshout, Marini Wijlaars en Jan Wijnen 44 jaor lid zijn van
onze jubilerende verinniging;

• Dè Jan Swinkels 33 jaor geléje as Prins Jan I mi Prinses Maria
regeerde ouver ‘’t Meerpoelrijk’;

• Dè Henk van de Goor 22 jaor geléje nie wó kiéke op ’n uns-
ke gein, umdè ’t geréust iets meier kos zijn. Dè Frank
Sanders en Paul v.d. Weerden ók al 22 jaor lid zijn van ‘De
Meerpoel’; 

• Dè ’t al 11 jaor geléje is dè Prins Karel mi Prinses Corien de
scepter zwaaide ouver ‘De Meerpoel’. Dè ‘t ’n goei jaor

was, want ók Ard Hoppenbrouwers, Albert v.d. Bosch, Theo
v.d. Mortel, Stan van Enckevort, Simon Peeters, Monique
van de Vossenberg en Beschermvrouw Marij Haerkens-de
Lau zijn 11 jaor lid;

• Dè ons redactielid Anja Vossen en William van Eijk ‘n kiend-
je hebbe gekrigge. ‘t Menneke hait Wouter en umdettie in
Aaste wónt, is ’t dus ’n Klotmenneke;

• Dè ók hofkupèllid Els Peeters en Jakko Vervlossen ne zoon
hebbe opgezet (= gekrigge). Hun kiendje hait Tijs en wai
zijn de ‘h’ nie vergète;

• Dè onze ‘vidioot’ Han van Slooten op 17 september
afscheid hi genómme van ‘De Meerpoel’, um ’n nei lève te
beginne in Tsjechië;

• Dè ons Prinselijke Hofkupèl twidde is geworre bai ‘’t Pulle
Vulle’ in Klotland;

• Dè ’n grouwte groep Meerminne en Meermanne ’n him-
mels wiekendje hi gehad in Valkeswird. Op zondigemèrge
moes iederein al vruug nao de mis van pestouwer Dirk. D’r
ware fistvierders bai die op dè moment zunnen todhoup
nog amper gezié haan; 

• Detter bai ‘t derde Reundje Meerpoel meier dilnemers
waore as vurgaonde jaorre. Dè wai di jaor nog meier
Meerminne en Meermanne verwaachte;

• Dè ’t Flodderbôneconcert di jaor vur d’n 28ste keier wordt
gehawe in ‘t Wapen van Zùmmere. Di jaor gaon de
Flodderbône op reis nao Lierup;

• Dè wai aon ’t aind Prins Theo I, Prinses Anita en de
Prinsekeinder veul succes toewense;

• En dè wai dur naw mi oitschaaie.

Staand v.l.n.r.:
Hennie Driessen, Peter Verhees,

Frans Maas, Carel Raijmakers,
Wilfred Smits, Jos Verberne,

Frans-Jozef Knapen, Jan van
der Heijden, Peter Swinkels.

Zittend v.l.n.r.:
Ken Boerenkamp, Erik Maas,

Evert-Jan Swinkels, Gerard Berkers,
Theo van de Mortel, Jos Verberne.

EEffkkeess  llaacchhee
‘n Dikke vróuw zi tigge hur dunnemens: "As ik jaw zie, dan denk ikaltijd detter in Nidderland hongers-noud hirst."

Hai: "En als ik jaw zie, dan denk ikdè dè jaw schéuld is!"
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p dinsdag 18 septem-
ber was het Prinsjes-
dag in Den Haag
maar ook in Someren.

Voor het zevende jaar op rij
vierden de ‘aauw’ Prinsen
van ‘De Meerpoel’ hun eigen
alternatieve Prinsjesdag. 
De organisatoren, Hans
Geers en Gerard Slegers,
hadden dit jaar gekozen
voor het thema ‘Van
Zùmmere en nie baang!’ ’s
Middags vertrok het gezel-
schap met de bus vanaf ‘’t
Summers Kontakt’. Al na
100 meter hield de bus
even halt bij de Lau Mode.
De 29 aanwezige leden
van de Prinsengarde stap-
ten even binnen voor een
‘stille tocht’ bij Prins Frans III.
Hij is nog geen lid van de
Prinsengarde en had dus
een gewone werkdag!
Daarna ging het gezelschap op weg
naar sportpark ‘de Potacker’, waar
enkele leden van P.V. ’t Ackertje onze
ex-Prinsen wegwijs maakten in het
edele Petanquespel. Ex-Prins Frans II
werd dit jaar samen met zijn broer
petanquekampioen van Groot-
Someren en alle andere ex-Prinsen
waren er op gebrand om de
Somerense kampioen deze middag te
verslaan. Het scheelde maar een
haartje of dat was gelukt, maar Ad van
Seggelen en Louis Swinkels kwamen
net één puntje tekort! Het gevolg was
dat ex-Prins Frans II ook deze keer won
en gekroond werd tot ‘Kunning’! Onze
ex-Prinsen Gabriël I en Harrie I moch-
ten - als hekkensluiters - de ‘wangen
van Fanny’ kussen. Bij het afsluitende
onderdeel ‘klompgooien’ toonde ex-
Grootvorst Louis zich de beste. 
Na deze sportieve middag stond het
traditionele bezoek aan het gemeen-

tehuis
op het programma. Burgemeester
Veltman en de wethouders Thijs, Van
der Velden en Kusters zaten al klaar in
de raadszaal om het symbolische kof-
fertje met wensen en bedenkingen in
ontvangst te nemen. Zaken die aan de
orde kwamen, waren o.a. het boven-
matige alcoholgebruik in Someren, de
Comeet (Kom ète), de gemeentelijke
reorganisatie, de nieuwe inrichting van
het gemeentehuis en het te vaak uit-
reiken van koninklijke onderscheidin-
gen aan ‘aauw’ Prinsen. “Aander men-
se moete ók ’n kans kriége!”
Het College deed ook mee aan een
kwis. Aan de hand van dia’s moesten
ze straten herkennen en werden ze
getest op hun kennis van het Zùmmers.
Winnaar van de kwis, wethouder M.
Kusters, ontving een Tussen kunst-en-
kitschschilderij voor in de raadszaal.
Voor burgemeester A. Veltman was er

een Zit-ze-achter-de-
voddenpakket,
een dreigpakket
voor ambtena-
ren met te wei-
nig producti-
viteit. ‘n Taang
om ze ’s goe aon
te vatte, ‘n (gloei-
ende) pook um
ze vuroit te bran-
de, ‘n schup vur
onder de kont as
ze nie werke en
as ze ’t dan nog
nie snappe:
unnen bessem
um ze boite te
v è è g e ! ! !
Wethouder A. Thijs
kreeg een Politiek-
mag-stinke-pak-
ket, een verwijzing
naar de proble-
men met de
geplande nertsen-

farm aan de Dellerweg. Tot slot ontving
wethouder A. v.d. Velden als matig
alcoholgebruikster een Geniet-met-
mate(n)-pakket!
Na een lekkere barbecue in de resi-
dentie stond er ’s avonds een goo-
chelavond op het programma.
Goochelaar Rich Magic toonde enke-
le van zijn ongelooflijke goocheltrucs,
maar daarnaast lichtte hij ook een
paar tipjes van de ‘goochelsluier’ op.
Met die wetenschap werden groepjes
aan het werk gezet om zelf een goo-
cheloptreden voor te bereiden. Binnen
een half uur waren er diverse ludieke
en grappige goocheloptredens te
zien! Daarna kwam er een einde aan
een leuke dag die volgend jaar voor
de achtste keer georganiseerd zal wor-
den. Aan Koning Frans II de eer om er
samen met één of meer anderen weer
iets moois van te maken! Succes!

O
7E PRINSJESDAG  2007  
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Voor de 15e keer met  Ad en Aggie Carnaval vieren
n de Residentie van C.V. ‘De Meerpoel’,

CCaafféé  ‘‘’’tt  SSuummmmeerrss  KKoonnttaakktt’’

Alle Carnavalsdagen geopend vanaf 11.00 uur
en op dinsdag al om 10.00 uur.

CCaarrnnaavvaallsszzaatteerrddaagg
’s Middags omstreeks 17.30 uur aankomst van C.V. ‘De
Meerpoel’ en aansluitend koffietafel.
Omstreeks 20.30 uur vinden: ‘De Ode aan het Meerminneke’
en ‘De Alternatieve Proclamatie’ plaats. Welke geheimen
gaan er schuil achter Prins Theo I?  Dat mag natuurlijk nie-
mand missen! Iedereen is dan ook van harte welkom!
Afsluiting van de avond met C.V. ‘De Meerpoel’.

CCaarrnnaavvaallsszzoonnddaagg
’s Middags ‘Reundje Meerpoel’. 
Na afloop medaille-uitreiking en uitreiking van een fantasti-
sche wisselbeker. De meest carnavalesk uitgedoste groep of
persoon wint de-
ze wisselbeker
plus 50 con-
sumpties. De win-
naar wordt in de
Residentie be-
kend gemaakt
door Zijne Dors-
tlustige Hoog-
heid Prins Theo I.
Afsluiting van de
avond met C.V. ‘De Meerpoel’.

CCaarrnnaavvaallssmmaaaannddaagg
Voor en na de Carnavalsoptocht gezellig met zijn allen feest-
vieren in een sfeervolle ambiance.
Afsluiting van de avond met C.V. ‘De Meerpoel’.

CCaarrnnaavvaallssddiinnssddaagg
Vanaf 10.11 uur spek ètè voor de liefhebbers.
Om 19.30 uur vindt in gezelschap van C.V. ‘De Meerpoel’ de
onthulling plaats van ‘’t Lief Meerminneke’. U doet toch ook
mee aan deze prijsvraag? Uit de goede inzendingen wordt
de winnaar getrokken. Zorg dat je aanwezig bent, zodat je
ter plekke je prijs in ontvangst kan nemen. 
Vanaf 22.30 uur afsluiting van het Carnaval met C.V. ‘De
Meerpoel’.

AAsswwooeennssddaagg
Vanaf 20.15 uur gratis haringhappen voor iedereen. Samen
met de leden van ‘De Meerpoel’ nakaarten over alle zotte en
leuke belevenissen tijdens de vier Dolle Dagen onder het
genot van een goed glas bier en lekkere haring.
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PPrrooggrraammmmaa  CCaarrnnaavvaall  22000088

ZZaatteerrddaaggaavvoonndd  

Plankenkoorts Café 4
ZZoonnddaaggaavvoonndd

!! De Tobbers on Tour 2008 !! 
Een anderhalf uur durende Meezingmedley

met de 3 Tobbers.

MMaaaannddaaggmmiiddddaagg  

Kindermiddag 
Optreden B3 (met de bekende snoepzak)

MMaaaannddaaggnnaammiiddddaagg  

Uitreiking prijzen van de optocht 2008
MMaaaannddaaggaavvoonndd

D.I.S.C.O.
80’s and 90’s muziek en lichtshow

DDiinnssddaaggoocchhtteenndd

Theeconcert 
De Flodderbône featuring Guuske

DDiinnssddaaggmmiiddddaagg//aavvoonndd  

Hollandse middag 
Met Ronald van der Lee

OOookk  ddeezzee  ccaarrnnaavvaall  mmooeett  jjee  bbiijj  HHeett  WWaappeenn  zziijjnn..
HHeett  WWaappeenn  vvaann  SSoommeerreenn,,  ggeehheeeell  nniieeuuww  eenn  ttoocchh  vveerrttrroouuwwdd..

ZZaatteerrddaagg::

IMPACT
om de zaak eens flink in beweging te zetten!

ZZoonnddaagg::

MEERMINNEN
MIDDAG!

Only for women…….
Trek je dansschoenen aan voor

ouderwets Dansspektakel …., waarover later meer.

MMaaaannddaagg::

DIEP TRIEST II
zelfde opzet, andere band, nieuw geluid,

maar wel zo leuk!!

Op alle andere dagen van het jaar
kunt u bij ons terecht voor uw

bruiloften, partijen, jubileumfeesten, koffietafels,
een lekker hapje eten in ons restaurant of

eens lekker bij buurten in het café …..

Graag tot ziens!

Wilhelminaplein 3 Someren
www. Hotelcentraal.nl
info@hotelcentraal.nl
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VVrriijjddaaggaavvoonndd
Vrijdagavond beginnen we de carnaval met een
Borrelfestijn. Borrels op vrijdag € 1,00.

ZZaatteerrddaaggaavvoonndd
Dan is het gewoon lekker ouwerwets carnavallen met goeie
sfeermuziek waarbij je je lekker kan uitleven, niks moet, alles
mag als we maar plezier hebben met elkaar.

ZZoonnddaaggmmiiddddaagg
Natuurlijk ! ! ! De Boerenbruiloft. Wie wordt het
Boerenbruidspaar, dat in de onecht wordt verbonden? Dit

moet je echt meemaken. Maar dit keer wordt het echt te dol,
want we gaan rondtrekken onder de muzikale begeleiding
van NAPOLEON’S HIJSKAPEL HARD ZAT en VALS !!
Om 13.00 uur is het verzamelen in ut Roadhoiske, daarna
trekken we met bruidspaar, de kapel en de hele bruiloftsstoet
over het plein en doen daarbij de andere café’s aan. Terug
in ut Roadhoiske wordt dan de onecht voltrokken. En daarna
is het Boerenbruiloft vieren tot het dak er af gaat.

MMaaaannddaaggmmiiddddaagg
Meedoen in de optocht is een belevenis op zich. Wil je dat
ook eens meemaken? Dat kan, want iedereen die mooi, ori-
gineel of doldwaas is verkleed, kan aansluiten achter de
wagen van ut Roadhoiske. 
Gewoon eens doen !!! En na de optocht gaan we natuurlijk
met z’n allen uit de bol.

DDiinnssddaaggmmiiddddaagg//aavvoonndd
Dan vieren we weer het traditionele Halve Zolenbal.
De gast met de meest originele outfit wacht dan een grote
verrassing, want alle gasten zullen worden bekeken door een
deskundige jury die bestaat uit vakkundige zolenplakkers
met een jarenlange ervaring in de schoenlapperij.
En de prijs voor de meest originele outfit is: 50 consumptie-
bonnen. En wat de winnaar of winnares daarmee doet, moet
hij of zij zelf weten. Drinkt ie hem zelf uit of deelt ie hem met
zijn vrienden. Wel uiteraard dinsdag met de carnaval op te
maken!

Zo zie je maar, in ut Roadhoiske weten ze wat carnavallen is
BEN ERBIJ!!!

Residentie van

We vieren alweer het 25ste carna-
valsjaar van Carnavalsvereniging
‘De Pompers’. Deze keer onder lei-
ding van Prins Toon II en Prinses
Sandra, samen met onze 22ste
Jeugdprinses Simone, Nar Ben en
Adjudante Luna.

PPrrooggrraammmmaa  ccaarrnnaavvaall  22000088::

ZZóótteerriigg:: Receptie van 16.30-17.30 uur voor onze 22ste
Jeugdprinses Simone.
Receptie van 17.30-19.30 uur voor Prins Toon II en Prinses
Sandra.
Aansluitend openingsbal met
Brassband ‘Moi Zat’ en DJ Janne
Man.

ZZoonnddiigg:: Na de heilige mis om
12.30 uur een uitgebreide carna-
valsbrunch. ’s Middags ontvan-
gen we de deelnemers van
”Reundje Meerpoel” en ’s avonds
carnavalsbal in ‘t café.

MMóónnddiigg:: Deelname jeugdop-
tocht. 
Aansluitend carnavalsbal met
Brassband ‘Moi Zat’ en DJ Janne
Man. 
Tevens komen ‘De Kaauwvoetjes’
uit Lierop en C.V. ‘De Meerpoel’ op bezoek.

Dan gaon we wirrus aawverwets carna-
valle mi jóóng en aawd!!!

DDiinnssddiigg:: Jeugdmiddag vanaf 14.00 uur.
Met de presentatie van ???
Om 11 over 5 nemen wij afscheid van
Jeugdprinses Simone, Adjudante Luna
en Nar Ben!!! Aansluitend een geweldig
carnavalsbal met om 11 over 11 het
afscheid van Prins Toon en Prinses
Sandra. Daarna gaan we gezellig door
tot in de late uurtjes.

AAsswwooeennzziigg:: Vanaf 20.30 uur haringhappen in de Residentie.

Dit alles in:
Café-Zaal-Brasserie ‘In d’n Herberg’

Zoekte veul sfeer en gein?
Dan moete gé zeker in de Residentie van

”De Pompers” zijn!!!

TTOOTT  WWIIRRRRUUSS  MMII  DDII  DDAAAAGG!!!!!!

Postel 27 – Someren – tel. (0493) 492061
www.indenherberg.nl
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PPRRIINNSSEELLIIJJKKEE  HHOOFFKKUUPPEELL    DDEE  MMEEEERRPPOOEELL

oor  de negende keer organiseerde de Fenklub van
de Hofkupèl van de Meerpoel  een
Fenklubmiddag. Ondanks de
maartse buien was de carna-

valswarmte voelbaar en er heerste dan
ook een gezellige sfeer bij Zalencen-
trum ‘Centraal’. De organisatie had een
mooi programma in elkaar gezet. De
presentatie was in de ervaren handen
van Piet van de Laar en drive-in Piet d’n
Engel zorgde voor de muzikale omlijsting
van de middag. 

Volgens de traditie van de Fenklub werden de leden van
de kupèl door de Prins binnengeblazen. Prins Frans III
speelde op het toepetje dat hij tijdens de receptie in
bruikleen had gekregen, maar hij hoefde het niet alleen
te doen. Ook Prinses Els en de kinderen speelden met
hem mee en ze genoten er zichtbaar
van. Vervolgens heette Fenklub-voor-
zitter Peter Meeuwis iedereen van har-
te welkom en werd de alom bekende
trofee van de Fenklub door ex-Prins
Marcel I aan Prins Frans III overhan-
digd. Een jaar lang mag dit kostbare
stuk op zijn schoorsteenmantel pron-
ken. Prins Frans heeft het toepetje van
de Fenklub ernaast gezet; een mooie
herinnering aan deze middag. 

Het volgende optreden was van de finalisten van de
gehandicapten playbackshow VOGG 2006: Jeffrey
Seijkens en Maarten van de Waayenburg. Met hun lied-
jes wisten ze de zaal goed op te warmen. Daarna was
de Brabantse kampioen tonpraote 2007, Berry Knapen,
aan de beurt. Als frietboer Bertje Plek kreeg hij de
lachers op zijn hand. Een citaat uit zijn buut: “Vet en niet te
vreten. Wij zegge dan ók altijd: moet ik ut vur oew inpakke of
gooide ‘t hier weg?” Wellicht zijn er onder het aanwezige
publiek mensen geweest, die na afloop nog een friettent

binnen durfden te stappen. Wij, van het bestuur in ieder
geval niet meer!. 
Hierna verschenen twee leden van het bestuur van
carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’ op het toneel.
Joost en Martie brachten met verve hun gezellige
meezinger ‘Wai hebbe d’r zin in’ ten gehore. De tra-
ditionele loterij was ook weer een groot succes. We
hebben veel mensen gelukkig kunnen maken met
mooie prijzen, geschonken door onze sponsoren.
Nog bedankt daarvoor! ’De Lauweijsjes’, winnaars

van ‘de Natte Tessendoewk 2006’,
waren de volgende artiesten. De
zussen Winny Eijsbouts-van Gastel
en Francien de Lau-van Gastel lieten
de zaal genieten van hun bekende
smartlappen. De Hofkupèl speelde
natuurlijk ook verschillende nummers,
want uiteindelijk waren we deze mid-
dag voor hen bij elkaar. 
Plotseling werd het stil en donker in de

zaal en kwam Michiel Malschaert op zijn Harley
Davidson binnengereden. Dat was het begin van een
spetterend optreden. Tot ieders verrassing zong hij ook
nog een duet met Karin Driessen. Michiel werd ver-
schillende keren teruggeroepen. “We want more!!”
bleef het publiek scanderen, want het kreeg er maar

niet genoeg van. 

Tot slot kon voorzitter Peter Meeuwis
van de Fenklub een mooie cheque
overhandigen aan bestuurslid
Martie van carnavalsvereniging ‘De
Meerpoel’. De bijdrage gaat naar
de instrumentenpot, waaruit de
reparaties en aanschaf van instru-
menten worden bekostigd.
We kunnen terugkijken op een gezel-

lig verlopen activiteit en we hopen jullie allemaal bij de vol-
gende Fenklubmiddig op 2 maart 2008 weer te mogen
begroeten.

V

Van voor naar achter,
van links naar rechts:
Stan van Enckevort, Thijs Verdonschot,
Roel v.d. Laar, Gerard Lomans, Monique
v.d. Vossenberg, Ellen v.d. Hurk, Pieter
van Osenbruggen, Ad v. Gerwen, Riny
v.d. Hurk, Rob v.d. Vossenberg, Dirk v.d.
Eijnden, Ard Hoppenbrouwers, Harrie
Peeters, Simon Peeters, Rian van der
Wallen.
Op de foto ontbreekt: Els Vervlossen. 

FENKLUBMIDDIG VAN DE HOFKUPEL

EEffkkeess  llaacchhee
Jan bèlt bai zinnen onderbúúr-man aon en vraogt of ie de vol-genden aovend de stereo-instal-latie mag leine. "Natuurlijk," zi d’nbúúrman, "hedde gai ‘n fisje?""Neie, neie!", antwoordt Jan,"Mer ik zò wel ‘s ‘n bietje wulleslaope!".



it jaar namen de Flodderbône opnieuw afscheid van
een van hun leden. Na het vertrek van Louis v.d.
Bosch, vorig jaar, was het nu René v.d.
Wallen die na 22 jaar stopte. 

Het 27ste theeconcert begon in de
vroege morgen allereerst met de
introductie van de plaatsvervanger
van Louis: René Sleegers. Hij had
groot nieuws: De Flodderbône
gaan interactief. Gewapend met
een laptop, met een strijkijzer als
muis en een verrekijker als web-
cam, ging het concert verder.
Carien, het ‘zondagse Prinsesje van
Prins Frans lll’, bedankte Prinses Els
voor de mooie jurk. Hij was groot,
maar niet zo groot als de mond
van Prins Frans lll !
De Flodderbône bezochten het
afgelopen jaar Het land van Ooit.
De Ooitgroet werd voorgedaan
door Anneke Schröder, minister van
groene zaken van Het Land van
Ooit,
en uiteraard werd het volkslied
gezongen.
Het lied ‘De 12 rovers’ werd nog
één keer vertolkt door Louis v.d.
Bosch en ‘door de man die dat het
beste kan’ Gabriël van Bragt. Louis
kreeg als dank voor vele jaren
Flodderbône de ‘dè-ha-toch-nie-gehoeve-trofee’.
Ook dit jaar verzorgden de finalisten van de playbackwed-
strijd van de VOGG een optreden: Jeffrey Seijkens met ‘Tegen
beter weten in’ van Marco Borsato, en Maarten v.d.
Waayenburg met ‘Rood’, eveneens van Marco Borsato.

Toen was het tijd om definitief afscheid te
nemen van René v.d. Wallen. Voor de
22e keer klonk de aambeeldpolka als
nooit tevoren. Hierna kwamen de drie
dochters van René: Rian, Loes en Lieke
als WWW.nl op het podium met een
lied op de melodie van het
Flodderbônelied. Als cadeau ont-
ving René een collage van 22
jaar Flodderbône.
Van Louis kreeg hij een Oskar en
van Jan Strik een muts, das en
wanten als bewijs dat ze hem niet
in de kou laten staan. Uiteraard
waren er bloemen voor Jet v.d.
Wallen. De opvolger van René,
Wouter Verhees, werd daarna
met luid applaus ontvangen.
De ‘zich jong voelende mensen op
pad naar het orkestpodium’ waren
dit jaar Michiel Malschaert en
Robert Hurkmans als ‘De Krukkers’.
‘Ik zoek een meisje’ werd deze
keer uiteraard gezongen door

René Sleegers (Slappe Zak
2007!) en het lot viel op nr. 751:
Johanny Sleegers (geen fami-
lie!).
De toegift ‘De Somerse hei’ werd
gezongen door Ingrid Linders uit
de Koninklijke buurt van prins
Frans lll.
Volgend jaar blijven De Flodderbône dicht bij huis: ze gaan
dan naar Lierop!
Zorg dat je aanwezig bent op dinsdag 5 februari 2008 bij het
Wapen van Someren !

D

APPELACTIE EN
ZIEKENBEZOEK

oe ontstond deze activiteit? In 1974 bezocht Prins
Frinus I met enkele bestuursleden de ziekenhuizen,
waar Meerminnen of Meermannen verbleven, en
bood fruitschalen aan. Het ziekenbezoek zou een

jaarlijkse traditie worden. In 1979 werd voor de eerste keer
de Appelactie gehouden. De opbrengst was bestemd voor
de aankoop van fruitmanden voor de zieken. Ook deze

Appelactie werd een jaarlijks
terugkerende activiteit.
Sindsdien zijn leden van CV ‘De
Meerpoel’ elk jaar in oktober een
weekend bezig met het inpakken
van appels en de verkoop daar-

van.
Vorig jaar gingen vijf groepen,
onder aanvoering van Prins
Frans III, op pad om 55 zieke
medemensen in de Meerpoel
te bezoeken en ze een hart
onder de riem te steken.
Daarbij werden ook 5 x 11
fruitschalen bezorgd.

H
SPEK ETE
MI CARNAVAL

ie op dinsdig mi de carnaval naor ‘t concert van de
Flodderbône gi, moet vuraf zùrge vur ne goeien
bójem.  Vur ’t legge van diejen bójem kaande hil goe
terècht bij kuffee ‘’t Summers Kontakt’. Daor kaande

ge op carnavalsdinsdig vanaf 10.00 uur zo veul spek en (rog-
ge)brouwt ète’ as ge mer wilt. Dè ontbijt wordt vur oew klaor
gemakt dur leej van CV ‘De Meerpoel’.
Ge maagt ók kòmme ète as ge
gin lid bènt: dan betaolde ge
krek drié euro. De uurste tas kof-
fie of thee wordt oew ók nog ‘s
vur èveveul angebooie dur Ad en
Aggie.
’t Is gezellig in de Residentie op
carnavalsdinsdig. Vlee jaor
kwam Omroep Brabant zelfs
filmopnames make en inter-
views hawe tijdens ’t spek bak-
ke en ète. 
Prakkezeert ’r mer ’s ouver of
gallie op 5 fibberworrie ók
kòòmt!!

W

FLODDERBONE INTRODUCEREN
TWEE NIEUWELINGEN

23



1. Deelname aan de optocht staat open voor iedereen, dus voor jong en oud. Deelnemers
van buiten de Meerpoel zijn ook van harte welkom en doen buiten mededinging mee.

2. Deelname geschiedt op eigen risico; de organisatie is niet verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor eventuele schade of letsel. 

3. Motoren en auto’s worden in principe niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is ver-
leend door de optochtorganisatie.

4. Het nuttigen van alcohol is, evenals het uitwerpen van (versnipperd) papier tijdens de
optocht, niet toegestaan voor de deelnemers aan de optocht. Het in beperkte mate
werpen van officiële confetti is toegestaan, maar wordt ontraden i.v.m. de grote ver-
ontreinigende werking.

5. Het uiten van kwetsende teksten of via opschriften kan, na beoordeling door de
organisatie, niet-toelating of verwijdering uit de optocht tot gevolg hebben. 

6. De route is als volgt; Dr. Eijnattenlaan (opstellen volgens opstelschema), Gaaseweg,
Ter Hofstadlaan, Zuiderstraat, Geldestraat, Kanaalstraat, Wilhelminaplein, Laan ten
Roode, Kerkstraat, Postel, Postelstraat en Wilhelminaplein (ontbinden).

7. OOppsstteelllleenn  uuiitteerrlliijjkk  oomm  1133..4455  uuuurr zoveel mogelijk rechts van de weg op
de aangegeven plaats zoals door de organisatie door middel van de
volgnummers en opstelplattegrond is aangegeven.

8. Volg de aanwijzingen op van de optochtorganisatie en van de her-
kenbare verkeersregelaars, zodat de optocht precies om 14.00 uur
kan vertrekken en een ordelijk verloop heeft.

9. Verlaat de optocht niet voortijdig. Dit komt het kijkplezier van de toe-
schouwers niet ten goede.

10. Elke ingeschreven en deelnemende groep ontvangt een optochthe-
rinnering.

11. De jurering wordt verzorgd door CV ‘De Meerpoel’ en de buurt-
verenigingen, de prijzen worden beschikbaar gesteld door
Grand-café  ‘Het Wapen van Someren’, alwaar omstreeks 18.00
uur ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

12. Volgnummers met bijbehorende opstelplattegrond afhalen op
carnavalszaterdag van 10.00 tot 13.00 uur bij: Harrie Aarts,
Verdonckstraat 17, tel. 493101 

Veel plezier vooraf, tijdens en na de optocht!!!  ALAAF!!!   

Namens de optochtcommissie van CV ‘De Meerpoel’,
Toon Bennenbroek,  Kolerhof 12,  tel. 492925 

OOppggaavvee  vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee  ooppttoocchhtt  kkuunntt  uu  ddooeenn  vvóóóórr
mmaaaannddaagg  2288  jjaannuuaarrii  bbiijj::  HHaarrrriiee  AAaarrttss,,  VVeerrddoonncckkssttrraaaatt  1177,,
tteell..  449933110011..  UU  kkuunntt  uuww  iinnsscchhrriijjffggeeggeevveennss  ooookk  mmaaiilleenn  nnaaaarr::  
ooppttoocchhtt@@ccvvddeemmeeeerrppooeell..nnll

Vermeld in uw aanmelding: 
• Het aantal deelnemende volwassenen en/of

kinderen < 16 jaar. 
• Wagen of loopgroep en wel of geen muziek.
• Omschrijving van uw thema of idee. 
• Naam buurtvereniging, groep of individueel.
• Naam contactpersoon met telefoonnummer. 
• Naam, adres en telefoonnummer

van het jurylid namens uw buurt-
vereniging.

IInnffoo  eenn  aaaannmmeellddiinngg::
wwwwww..ccvvddeemmeeeerrppooeell..nnll

SPELREGELS  VOOR  DE  MEERPOEL-
CARNAVALSOPTOCHT
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VVrriijjddaagg  11  ffeebbrruuaarrii  22000088

SLEUTELOVERDRACHT
Om 19.00 uur aanvang van de Sleuteloverdracht in cultureel centrum ‘De Ruchte’ met
medewerking van het college en alle carnavalsverenigingen van Groot-Someren. Hier
zal aan Prins Theo I de sleutelspaan worden overhandigd.

ZZaatteerrddaagg  22  ffeebbrruuaarrii  22000088

AFHALEN PRINS THEO I EN EUCHARISTIEVIERING  
Om 15.00 uur wordt Prins Theo I door de vereniging aan huis afgehaald. Daarna gaat
hij met zijn gevolg naar het Wilhelminaplein, waar het Meerpoelschip wordt afge-
meerd en de ‘Ode aan het Meerminneke’ wordt gebracht. Vervolgens wordt de
Residentie officieel in gebruik genomen. Om 19.00 uur verzorgt de vereniging de
eucharistieviering in de Lambertuskerk. Na de H. Mis brengt ‘De Meerpoel’ een bezoek
aan Residentie ‘‘t Summers Kontakt’ waar de alternatieve proclamatie wordt voorgele-
zen. Daarna bezoeken Prins Theo I en zijn gevolg zalencentrum ‘Centraal’ en ‘Het Wapen
van Someren’. Rond de klok van 00.00 uur sluit ‘De Meerpoel’ af in Residentie ‘‘t Summers
Kontakt’.

ZZoonnddaagg  33  ffeebbrruuaarrii  22000088

REUNDJE MEERPOEL
Nadat de leden van carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’ zich om 14.45 uur in de
Residentie hebben verzameld, wordt door Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Theo I een
gedeelte van het Reundje Meerpoel gelopen. De volgende cafés worden bezocht: ‘De
Boemelaer’, ‘’t Raodhoiske’, ‘Lambiek’, ‘De Postel’, zalencentrum ‘Centraal’ en ‘’t Wapen
van Someren’. Na het eten in ‘Gasterij Krabbendam’ wordt om 21.00 uur de prijsuitrei-
king van het Reundje in Residentie “t Summers Kontakt’ bijgewoond. Vervolgens brengt
de vereniging om 22.00 uur een bezoek aan de Seniorenavond in ‘De Ruchte’. Een uur
later zal de Dorstlustige Hoogheid een bezoek brengen aan Residentie ‘’t Summers
Kontakt’ waar de dag wordt afgesloten. 

MMaaaannddaagg  44  ffeebbrruuaarrii    22000088

MEERPOELOPTOCHT EN CAFÉBEZOEK
Prins Theo I zal met zijn Raad van Elf, Vorst Martie en Adjudant Peter deelnemen aan de
Meerpoeloptocht. Vervolgens brengt de vereniging een bezoek aan cul-
tureel centrum ‘De Ruchte’ en woont zij om 17.00 uur de prijs-
uitreiking van de Meerpoeloptocht bij in ‘Het Wapen van
Someren’. Na het eten bij restaurant ‘Onder de Pannen’
brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid om 20.30 uur een bezoek
aan carnavalsvereniging ‘De Pompers’ in café ‘In d’n
Herberg’. Daarna gaat het gehele gezelschap naar
zalencentrum ‘Centraal’ en sluit men rond 00.00 uur af in
Residentie ‘’t Summers Kontakt’.

DDiinnssddaagg  55  ffeebbrruuaarrii    22000088

THEECONCERT, CAFÉBEZOEK EN SLUITING
In de vroege ochtend gaat de vereniging ‘Spek eten’ in de
Residentie. Om 13.30 uur vertrekken Prins Theo I en zijn gevolg
naar ‘Het Wapen van Someren’ waar het laatste
gedeelte van het Theeconcert wordt bijgewoond.
Vervolgens bezoekt ‘De Meerpoel’ om 15.00 uur ‘De
Ruchte’. Daar sluit “’t Meerpoeleke’ het jeugdcarnaval
af en wordt er afscheid genomen van Jeugdprinses
Lorraine. Prins Theo I en zijn gevolg zetten hun tocht na
een bezoek aan ‘Gasterij Krabbendam’ voort bij
Residentie ‘’t Summers Kontakt’. Daar wordt om 19.30
uur door de redactie van de carnavalskrant bekend
gemaakt wie dit jaar het ‘lief Meerminneke’ is. Om
20.30 uur vertrekken de Prins en zijn gevolg naar
zalencentrum ‘Centraal’, waar om 22.11 uur de
Sleutelspaan weer in ontvangst wordt genomen door
het gemeentebestuur. Dan vertrekt onze
Dorstlustige Hoogheid met gevolg naar Residentie
‘‘t Summers Kontakt’ voor de afsluiting van een
hopelijk gezellige carnaval 2008.

WWooeennssddaagg  66  ffeebbrruuaarrii  22000088

HARINGHAPPEN
Na het halen van een askruisje en het journaal van
20.00 uur is het tijd voor het Haringhappen bij Ad en
Aggie Donkers in onze Residentie ‘’t Summers Kontakt’.
U bent allemaal van harte welkom.

PROGRAMMA  TIJDENS  DE  DOLLE  DAGEN
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T  MEERPOELEKE
JeugdprinsesJeugdprinses
Beste Meerminnekes en Meermennekes,

Op 27 oktober kwamen we voor het eerst
bij elkaar om de Raad van 11 te zien. Het
was heel gezellig: we moesten eerst zeg-
gen wie we waren en wat onze hobby’s
waren. Daarna gingen we krantenmepper-
tje doen om de namen te onthouden. En
het laatste spelletje op die avond was een
soort ‘wat ben ik?’, bijv. een koekoeksklok.
Dan moest je rondlopen en allemaal vra-
gen stellen aan de andere kinderen wat je
was.

Op 20 november lag ik in bed en opeens
kwam ons mam me om 23.00 uur wakker
maken. Ik wou er eigenlijk niet uitkomen,
maar ons mam had me overgehaald. Dus
ging ik snel naar beneden en daar zag ik
drie bekende vrouwen aan de tafel zitten.
Het waren leden van de Jeugdcommissie
van ‘De Meerpoel’ en ze vroegen of ik
Jeugdprinses wilde worden. Ik was super-
blij, maar ik had het niet zo goed kunnen
uiten, omdat ik nog een beetje moe was.
Het was echt supergaaf. En ik mocht het
tegen helemaal niemand zeggen. Daarna
hebben we nog even gekletst over het een
en ander.

Op 24 november moest de hele Raad zich
om 18.15 uur verzamelen in ‘de Comeet’.
Toen de hele Raad er was, zeiden ze wie
de Prinses en de Adjudant waren. Daarna
ging iedereen zijn cape en zijn steek pas-
sen. Ik kreeg een speciale cape, omdat de
Prinses een zwarte cape heeft. De hele
Raad ging schuil achter clownsmaskers. Ze
werden een voor een bekend gemaakt
van klein naar groot. Ik en de Adjudant
(Alex) werden in hoepels met een doek
erover heen naar het podium gebracht. Ik
was héél zenuwachtig. Eerst werd de
Adjudant bekendgemaakt, doordat ze een
doek lieten vallen. Toen lieten ze mijn doek
vallen: ik kreeg eerst een scepter en een
medaille van de grote Prins Theo I en ik had
ook een eigen medaille. Toen mocht ik
iedereen een medaille omdoen en er werd
een heel mooie Proclamatie voorgelezen.
Daarna moest ik mijn lijfspreuk voorlezen: ik

was heel erg zenuwachtig. Daarna
gingen we hossen en werden er foto-
’s gemaakt. Ik kreeg ook nog een
zeemeermin van ex-Prinses Annick:
die mag ik een heel jaar bij mij thuis
houden en ik moet er mijn naam
opzetten. 

Toen het bal was afgelopen, gin-
gen we allemaal naar ons thuis.
Het was net een carnavalsoptocht.
Toen we bij ons huis kwamen,
stond er een groot bord in de tuin
met ‘Jeugdprinses Lorraine’. Het
was echt supermooi en toen heb-
ben we nog gefeest bij ons thuis.
Het was echt supervet allemaal!

Mijn lijfspreuk luidt: ‘MMii  ddeeeezz
ddaaaagg  ggiinn  ggeezzaaoonniikk  eenn  ggeezzeeuurr,,
wwaanntt  mmii  ddee  ccaarrnnaavvaall  wwiillllee  wwaaii
aalllleeiinn  ‘‘nn  ggooeeii  hhuummeeuurr’’. ALAAF!!! 

Jeugdprinses Lorraine

PPrrooccllaammaattiiee

1. Regentes van “t Meerpoeleke’
2. Ambassadrice van de Petrusschool
3. Groothertogin van de Loostreeplaan
4. Oppergoeroe van de mountainbike
5. Jonkvrouw van de puppycursus

WWiijj  pprrooccllaammeerreenn

1. dè op zaoterig 24 november 2007
mi ’n hil schón bal, “t Meerpoe-
leke’ de nèie Jeugdraod, de
Prinses en d’n Adjudant presentére
zal;

2. dè de oitwisseling mi de
Kaauwvoetjes wir zùrgt vur oitgelo-
ate snoetjes;

3. mi de carnaval zijn schóle en
huiswerk taboe, wai lère toch
niks en gaon allein gezellig
doew;

4. mi deez daag zet ik munne
puppy efkes aon de kant,
want d’r wordt gefist aon de
loupende band;

5. dè wai gaon springe, danse en
hosse: dus los mi die remme, mi
deez daag zijn wai as jeugd nie
te temme;

6. dè mi carnaval ouveral, mer
vural hier, Zùmmere garant sti vur
vier daag lol en plezier;

7. dè d’n optocht grouwt en schón
moet zijn, iederein moet op de
bein;

8. dè grouwt en klèn vur ‘t clowns-
bal in de Ruchte moet zijn;

9. wai wóónde in 'n oerwoud en
kwame op tv, naw komme de
slingers en ballonne oit de kast
en bòuwe wai ‘n fistje mee;

10. dè Adjudant Alex alles in goei
baone zal leije, dan zijn wai
verzékerd van hil schón tije;

11. dè de lijfspreuk van Prinses
Lorraine luidt: 
’’MMii  ddeeeezz  ddaaaagg
ggiinn  ggeezzaaoonniikk  eenn  ggeezzeeuurr,,
wwaanntt  mmii  ddee  ccaarrnnaavvaall
wwiillllee  wwaaii  aalllleeiinn  ’’nn  ggooeeii  hhuummeeuurr’’..

Alaaaaf

Van links naar rechts.
Achter: Sven Maas, Frank van de Mortel,

Eva Nooijen, Dianne Engelen, Dirk Kerkers.
Midden: Kirsten Jansen, Daphne Vos,

Daniëlle Vestjes.
Voor: Femke Vos, Prinses Lorraine Horijon,

Adjudant Alex van den Eijnden,
Veerle Thijssen, Nina van de Laar.

Jeugdprinses Lorraine IJeugdprinses Lorraine I
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  JJEEUUGGDDCCAARRNNAAVVAALL  22000088PPRROOGGRRAAMMMMAA  JJEEUUGGDDCCAARRNNAAVVAALL  22000088

ZZoonnddaagg  2200  jjaannuuaarrii JEUGDBOERENBRUILOFT C.V. ‘DE KAAUW VOETJES’
JUBILEUMFEESTMIDDAG EN TALENTENPODIUM IN ‘ZALENCENTRUM CENTRAAL’

VVrriijjddaagg  11  ffeebbrruuaarrii START CARNAVAL
SCHOLENBEZOEK (TIJDEN NOG NIET BEKEND)
CARNAVALSBAL BIJ S.V. SOMEREN 18.00 UUR 
AANSLUITEND SLEUTELOVERDRACHT IN DE RUCHTE. AFSLUITING 21.00 UUR

ZZaatteerrddaagg  22  ffeebbuuaarrii DEELNAME AAN DE OPTOCHT IN LIEROP 14.00 UUR
EUCHARISTIEVIERING LAMBERTUSKERK 19.00 UUR
CARNAVALSBAL IN DE COMEET VAN 20.00 TOT 22.00 UUR

ZZoonnddaagg  33  ffeebbrruuaarrii VRIJ

MMaaaannddaagg  44  ffeebbrruuaarrii AFHALEN JEUGDPRINSES 12.00 UUR
DEELNAME AAN DE MEERPOELOPTOCHT 14.00 UUR 
AANSLUITEND CARNAVALVIEREN IN DE RUCHTE 17.00 UUR
BEZOEK AAN DE POMPERS SLUITING 18.00 UUR

DDiinnssddaagg  55  ffeebbrruuaarrii CLOWNSMIDDAG IN DE RUCHTE 14.00 UUR
AFSLUITING JEUGDCARNAVAL 16.30 UUR 
DAARNA NAAR DE RESIDENTIE EN AFSLUITING ROND 18.00 UUR
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ONZE JEUGDPRINSES ZI VUR ’T LÈST ….

‘t Is alwir ‘n jaor gelééje dè ik Prinses van ‘’t Meerpoeleke’
mocht zijn. De schónsten tijd oit m’n lève. Ik heb vur 500%
genóóte van dizze gave carnaval!! Ik wil in ellek geval m’n
complimente gève aon de Jeugdcommissie van ‘’t
Meerpoeleke’. Geweldige, fantastische, coole, gave en
supergezellige mensen!!!!!!!!! Zonder jellie haa ik noit zònne
fijne carnaval kanne hebbe. Marita, Joost, Irma, Jan,
Connie, Devon en Annette, super
bedankt!!!!!!!

Op 7 oktober kréég ik unnen brief thois
dè ik in de Raod van Elf zat. We ginge
op 11 oktober kennis make, en dé
waar al méé keigezellig, dus dè zaat
wel goe!!!
Naw allein nog afwaachte wie d’r Prins
of Prinses zó worre.......! Dè ware laang
wèke vurdè we dè wisse. Mer op 21
november wier ik mi ‘n smoesje oit m’n
bed gerukt.
Kòòmde ge midde in de naacht benee-
je, en wie zitte d’r dan????? Irma en Jan
van de Jeugdcommissie!!!!!!! Ikke mi m’n
slaopgezéécht nog niks in de gót-
ter.........en jawel,  toen kwaam ‘t hóg woord d’r oit!!!!! “Of dé
ik Prinses wò worre?” Daor hoefde ik nie laang ouver nao te
denke; m’n knéi begonne al te knikke toen ik ‘r aon daacht.
Dan kumt m’n dialect ók nog ‘s van pas! Dùrrum di taolge-
broik.
We hebbe dien aovend méé ‘n fles Champagne ontkurkt en
ik heb die naacht gin oug mer déécht gedao. En toen moes
ik nog vèif daag minne mond déécht haawe en dè vèlt nie
méé as ge van taotere hawt.

ZZóótteerriigg  2255  nnoovveemmbbeerr was de bekendmaking van de
Jeugdraod, de Jeugdadjudante en netúúrlijk òk van de
Jeugdprinses. Dè waar unne superspannende aovend!!
Um zeuve uure liep de zaol al aorig vol. En aindelek waar ut
dan zo weit: wai ware aon de beurt. Vanaf toen is ‘t ein
grouwt fist geworre. Tot 3 uure ‘s naachts hebbe we gehost en
gefist!!

Op 66  jjaannnneewwoorrrriiee  22000077 waar de receptie van t Meerpoeleke.
Keidruk, keischón stukskes, veul kadootjes, snoep, en hil veul
gezelligheid. Wai kréége van Prins Frans lll een diabolo aon-
geboje. Ge wit wel: zón ding mi tweie stùkskes, ‘n tawke en ’n
klùske. Daor moese wai ‘n optreje mi doew op de clown-
smiddig. En ik ha aongegèvve dè de Prins en de Raod van
Elf iets moes doew mi minne baton (’n majorettestùkske).  Wa
waar dè n schón optreje geworre! 
Wai zijn òk naor de receptie in Kaauwvoetjesland gewèèst
bai Prinses Merel en Adjudante Anne en naor de
Jeugdboerebrulluft van Stan en Janneke. As echte beroemd-
heden mochte we òk nog naor Siris hin um intervjoews te
gève! En toen begon de carnaval echt.

VVrraaiiddiigg  1166  ffiibbbbeerrwwoorrrriiee: smèrreges haan wai carnaval op
school. Supergezellig!!
Saoves ginge wai naor de voetbalclub van Zùmmere, wor
Prins Frans lll unne trawwe supporter is. Toen moese wai wir
haoste um op tijd bai de Sluttelouverdracht te zijn.
Dè waar òk schón um unne keier mee te maake. 

ZZóótteerriigg  1177  ffiibbbbeerrwwoorrrriiee: smèèrreges ginge wai de prinsewa-
ge versiere um smiddigs in Lierup schón vur d’n dag te kom-

me. Daor was ‘t optocht en daor deen wai òk an méé. We
hebbe d’n hille middig staon springe en zinge op die
wage.
Nao de Ode aon ‘t Meerminneke bai ut gemintehois zijn
we naor de residentie gegao.
Toen ginge wai mi de hil verinniging, grouwt en klèn naor
de carnavalsmis in de Lambertuskerk. Van daoroit nao de
Comeet, wor we nog ure flink gehost en gedanst hebben.

MMóónnddiigg  1199  ffiibbbbeerrwwoorrrriiee: smèrreges haan we ‘n flinke bui
ète gemakt vur iederein die mai smiddigs af kwaam hao-
le. Daorna moes de Raod van 11 mai verdiéne dur alle-
maol vraoge goe te beantwoorde die de buurt verzon-
ne ha. Umdè wai unne superslimme Raod van 11(en
Adjudante) haan, kòstte dè gin centje pijn! Nao de
lunch din wai méé mi d’n optocht in de Meerpoel. Toen
ginge we naor de Ruchte en òk nog naor de Pompers.

DDiinnssddiigg  2200  ffiibbbbeerrwwoorrrriiee: Getverderrie, ik wò m’n bed nie oit
want ‘t waar al wir de laotsten dag … mer de clownsmiddig
makte veul goe.
De majorettes kwame optreje en netuurlijk onze mannelijke
majorettes nie te vergète.
Dè waar toçh wel ein van de hógtepunte. Mer toen waar ‘t
echt vurbai (snik, snik). Same mi Zijne Dorstlustige Hoogheid
Prins Frans III en Prinses Els heb ik unne geweldige carnaval
gehad!! ’t Waar unne Superprins!

As laotste wil ik m’n Adjudante Elieke bedanke en minne
Raod van Elf.
Bedankt allemaol,
we ware ‘n Superclub!!!!!!!!!!!!!

Ik wens Jeugdprinses Lorraine en
Adjudant Alex en de nèie
Jeugdraod net zo veul plezier as
dè wai ‘t afgeloupe jaor hebbe
gehad!!!!
Dan kumt ‘t zeker goe!!!!!!!

DDee  mmaajjoorreetttteess  zzeettttee  wwaaii
mmii  ddeeeezz  ddaaaagg  eeffkkeess  aaoonn  ddee  kkaanntt
eenn  wwee  ggaaoonn  ccaarrnnaavvaallllee
mmii  uunnnnee  bbaattoonn  iinn  ddee  hhaanndd.

Alaaf en hil veul groetjes,
Annick
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an ons vierenvirtigste ‘Meerminneke’. Wai van de ruddaksie hebbe ók ‘n jubileum te viere. Zó laang as de carna-
valsverinniging besti, zó laang besti ók ons blèèike. Durrum kaande ge dizze keier ók wa lèze ouver de historie van

‘De Meerpoel’. Ja, aauwerdom moet geeierd wórre! We haan ‘r nog veul meier ouver vru-
ger in wille zette, mer ge kaant oew voewt nie weiter stèke as
de dekes laang zijn en liever kuukskes worre in Den Bosch
gebakke. ’t Is trauwes toch ne’n hille schóne krant geworre, wor
we hil vreijt mi zijn. ’t Moet naaw lukke dè gallie ’t nie mi ons ins
bènt!
Wai wille iederein bedanke die tur aon méégewerkt hi.
Impesant moete we ók alle adverteerders en sponsors bedan-
ke, want daor moet d’n hailigendag van komme. Anders haan
we dizze krant nie kanne make.
Aon ’t aind wense wai Prins Theo I en Prinses Anita, Jeugdprinses
Lorraine en Adjudant Alex, same mi allie allemaol, ’n hil schón
jubileumjaor en dè tur mer veul mag gebeure, dan hebbe wai
kommend jaor wir zat te schriéve.
Meerminne en Meermanne, wai zijn verrig. Wai hebbe wa te 44!
Hawdoe!

Ruddaksie

Angela v.d. Eijnden, Anja Vossen 
Jos Haerkens, Johan Smits, Gerard Slegers

DI  IS  T  AINDE ....

V

Zo gek als een deur!

EEffkkeess  llaacchhee
Toos zi baang tigge Pierre Prinsen: “Ik weet nie wa

erger is: n’n taand trekke of ’n kiendje kriége.”

Pierre: “Dé moete ge naw wel beslisse, dan kan ik

de stoel in de goeie stand zette.”

EEffkkeess  llaacchhee
Kumt ne muzikant van de Hofkupèl nao ne zwaore stapaovendbai ne muziekwinkel binne en zi:”Ik wul die rooi trompet en diewitte mondharmonika.” Reageert de winkelier: “Diejen brand-blusser kàànde hebbe, mer dieje radiator, die blie hange!!”


