
Offiesjeel Staatsblèèike vur ‘t Meerpoelrijk

Verschijnt inne keier per jaor mi de Carnaval
Vijfenvirtigste jaorgang 2009 nummer ein.

PPrrooccllaammaattiiee

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

AAllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaff  !!!!!!

Op zaterdag 15 november 2008 is in
zalencentrum ‘Centraal’, gesteund door
Prinses Lieke, in het bijzijn van de burge-
meester van Someren, Alfred Veltman,
door Vorst Martie en Adjudant Frans-Jozef,
geflankeerd door het Bestuur, onder aus-
piciën van Beschermvrouwe 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 45ste Regent van ‘De Meerpoel’:

Prins Frans IVPrins Frans IV
ZIJNE DORSTLUSTIGE HOOGHEID

• Nazaat van Kerkweg tot Wilhelminaplein
• Grootversierder van d’n Hirrenbult
• Grootgrondbezitter van de Beatrixlaan
• Jonkheer van de Oranjebuurt
• Descendant de Boulanger
• Ambassadeur van Heidespelers tot Crescendo

en Speledonckers
• Commandeur van Adimec Electronic Imaging
• Grootadviseur van SV Someren
• Markies van de Slappe Zwembaand
• Aspirant-Beschermheer van Heemkundekring

De Vonder
• Ridder in de Orde van Clowneske taferelen

Proclameer en verordeneer:

1. Dè op vraidig 20 fibberworrie, Meermanne
en Meerminne, het fist der zotheid zal begin-
ne;

2. Dè iederein die hawt van ‘n bietje lalle, zeker
in onze Meerpoel kumt carnavalle;

3. Dè al diegene die ’t heil jaor ’n masker dra-
ge, di afzette mi die vijf dolle dage; 

4. Dè de wijze Raod van Elf, ók zonder 
sigaretje, ’n steun zal zijn vur kadetje; 

5. Dè d’n Optocht, dur jong en aawd gedrage,
ók di jaor zeker wir zal slage;  

6. Dè mi die daag vol leut en gein, Achmed d’r
zeker ‘ne keier bai zal zijn;

7. Dè de Flodderbône nao ’n muzikale reis dur
’t Land van de Lappe, ók di jaor op Dolle
Dinsdig d’r tiggenaon zalle klappe; 

8. Dè ge mi die daag nie moet vergète, vural
veul friet mi frikandelle te ète;

9. Dè de Hofkupèlleej nao alle blond schoi-
mende glaoze, toch nog wete van toewte
en blaoze;

10. Dè di jaor ’t carnavalsfestijn ein grouwte
workshop clownerie zal zijn;

11. Dè de lijfspreuk van de Prins durrum as volgt
klinkt;

““MMii  ‘‘nn  rroouuwwiiee  nneeuuss  eenn  ’’nn  vvrroolliijjkkee  llaacchh,,
wwoorrddtt  ’’tt  nnooggaall  lliicchheelliijjkk  ‘‘nn  ssttrraalleennddee  ddaagg””

Oitgespróke en afgespróke op d’n aovend
van de 15e november 2008

Geteikend,

Prins Frans de vierde



COLOFON

RIDDER
In de Orde van het Meerpoelrijk

Wim Deenen

IN  MEMORIAM
Op 2 juni 2008 ontvingen wij het bericht dat Piet van Lieshout op 73-jarig
leeftijd was overleden. Piet werd lid van onze vereniging in het oprich-
tingsjaar 1964. Jarenlang was hij een trouw lid van de Raad van Elf. In
de periode daarna werd hij lid van Goud van Oud. Ook toen zijn
gezondheid hem parten begon te spelen, bleef hij de vereniging nauw-
gezet volgen. Omdat zijn gezondheid verslechterde, kon hij niet aan-
wezig bij de huldiging t.g.v. zijn 44-jarig lidmaatschap. Op 2 april 2008
werd hij in het bijzijn van enkele familieleden alsnog gehuldigd in zorg-
centrum Sonnehove. Helaas moesten we twee maanden later definitief
afscheid van hem nemen. Piet, vaarwel, we zullen je niet snel verge-
ten!!!

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

45ste 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 vijfenvirtig jaor gin.

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

•
DDrruukk::
Drukkerij Claessens
Zùmmere Bee Vee

•
KKooppppiieerraaiitt::
Alles oit dizze krant
mag gekópieerd of
ópenbaar gemakt worre
dur middel van druk,
fótocopie, microfilm of
op welke manier dan ók,
zonder schriftelijke
toestemming van tevurre.
Wai hebbe gezié dè ‘t
al gebeurt.

•
KKllaacchhttee::
Tillefoon 495206

•
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 vlnr:
Johan Smits, Martie Jeuken,

Joost v/d Heuvel, Mariëlle Strik,
Ad de Jongh en Louis Swinkels.

Zittend vlnr:
Frans-Jozef Knapen,

Marij Haerkens- de Lau
en Albert v/d Bosch

TT  BBEESSTTUUUURR
VVAANN  CCVV  DDEE
MMEEEERRPPOOEELL



k vier al heul m’n lève carnaval. Ik weet nog dè ik vur d’n
uurste kèèr mi de carnavalsoptocht dur Zùmmere liep as
indiaan (Uch).
Ik wóónde in tùrrup en stond same mi Girrard Wèène

ouveral mi m’n neus veurop.
‘t  Hois van Gerrit en Nel waar ók zo’n bietje méén hois: ik zaat
‘r dik tot laot in d’n aovend. Vanaf m’n 16de móg ik offisjeel
in ‘t kaffee komme en d’r blif ik dan ók geriggeld laang han-
ge.
Dè fiste ging me goe af, mer d’r moes ók gewerkt worre vol-
ges ons vaodder.
Die waar bakker en ik waar de klos, want
fiste zit me in ’t bloe, mer bakke nie en dè
moes toch! Ik moes vraidigsnaags wèrke
van 12 tot 12, dan te bed en um aacht
uure wir weg mi de kammereuj tot
snaags. En dan bij Netje op de koffie.
We hebbe mi de kammereuj ók nog
carnavalsclub de Korenaaiers opge-
réécht (als ‘t gras 2 kontjes hoog is)! 
Toen kwam ik Lieke tége: een leuke
meid en die hiel ók wel van ‘n fis-
je. 
Ik heb ouveral gewerkt, wir same
mi Girrard als voeger op d’n
bouw en daornao in de metaal.
Lótter ben ik wir nao school gegao op
anraoie van Wim Grosfeld. As ge mi ‘n dóchter
van ‘ne mister vrijt, dan moete toch ók iets kenne!! Ik
vond dè ik alles al kon, mer ik krig ‘t in minne rúúg.
Dus toch umschóle. (tweie rechterhèndjes). Toen nog
‘s drié jaor naor school in Den Bosch. Ik nam onze Paul
méé, want nao tweie wèke ha ik ginne mister mer. En
onze Paul ha nog gin wèrk en hum wô ik wel hebbe as
mister.
Elke kèèr krig ik ‘n fles wijn van schónmoeders as ik
slaagde vur ’n examen, dus holde ik alle diploma’s.
Toen kon ik gaon wèrke in de elektronica en dè ging me
goe af. Ik wier gevraogd as vurman en dè doew ik naw
bai Adimec in Eindhóve.

Weiter heb ik nog jorre gevoetbald mi de kammereuj. Zai
trèènde altijd en ik zaat altijd in de kantine en in de friettent.
Nao 20 jaor ware we allemol ève weit: ik begon in ‘t 9de en
zai veul hóger, mer daornao stonne we same in het 6e en het

5e. We zijn same nog ‘n por kirre kampioen geworre. Toen
vroege ze ons vur ’n hóger team, mer dè déén we nie mer. Ik
waar al vort 36 jaor en ik ben op m’n hóógtepunt gestopt. Zai
ware al jorre over zunnen top hin!

Ik heb mi Lieke veul gereisd en ben riggelmatig nao Boerke
in Afrika gewéést en noar m’n bruur in Canada. Ók hier in
Europa heb ik bekant alle lande wel zò‘n bietje gezié.
Lieke hawt van toneel en toen heb ik bai Toon Maas aon ‘ne
workshop clownerie meegedoa. Dè vond ik zó ruig: ik ben
bai hum nog mèèr gaon lère, en dè doew ik nog steeds mi
heul veul plezier. 
Ondertusse hebbe we ók keinder gekrigge: Mir en Nina. Ik

ben d’r heul blij mi.
Die tweie veine carnaval ók ruig. “Papa, ge moet ‘s

Prins worre”, zéén ze same mi mama, want die wô
dè ók. Seund, mer ikke nie. Toen kwam Louis Swinkels

begin september saoves laot bai ons aachterum. 
Toen wis ik al hoe laot ’t waar! Nao veul téges en net

iets mèèr veurs heb ik de beslissing genòmme:  ik doew
‘t! En dan worde ginne Prins mer, dan bènde ‘t al.

Minne verjaordig heb ik d’n dag vur ’t Prinsenbal nog
gevierd tot vier uure (‘t dak eraf).

En de buure mer zegge dè ik Prins wier en ikke mer zegge
van nie. (Dè waar ik al).

Mi ‘t Prinsenbal waar ‘t dan zo
weit: ik heb veul plezier gehad
en toen de keinder ‘t hèurde
riepe ze metéén: “Yes!”
Iederein kwam en fliciteerde
mij en ók m’n vròuw Lieke.
We krége flesse wijn en kratte
bier en ‘r kwame veul kortjes
en sms-jes.
Ik hóóp iederein mi de car-
neval te zié, want carneval

viere kènde nie allein, daorvur moete ge
mi z’n alle zijn!!! En dan kumt minne lijfspreuk goe van

pas, want .....

””MMii  ‘‘nn  rroouuwwiiee  nneeuuss  eenn  ‘‘nn  vvrroolliijjkkee  llaacchh,,
wwoorrddtt  ‘‘tt  nnooggaall  lliicchheelliijjkk  ‘‘nn  ssttrraalleennddee  ddaagg..””

Prins Frans IV, Prinses Lieke en Prinsesjes Mir en Nina.
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I

este carnavalsvierders,

Bijna is het weer zover: carnaval
2009 staat voor de deur. Vier dolle

dagen feesten waarbij we onze carna-
valspakjes uit de kast halen, onze bleke
snuiten schminken, vrolijk het glas heffen
en uitbundig zingen. Vier dagen dansen
en sjansen, hossen en proosten, even
de boel de boel laten en veel plezier
beleven. 

Aan de vier dolle dagen gaan maanden
van intensief brainstormen, vergaderen en bouwen voor-
af. Zonder voorbereidingen geen muziek, geen wagens,
geen activiteiten, geen feest. En ik ben er van overtuigd dat
zij die betrokken zijn bij de voorbereidingen, zullen zeggen

dat die voorbereidingsperiode een bijzonder gezellige tijd
was. Evenals de laatste weken voor de onthulling…

prachtig al die speculaties over wie de
nieuwe Prins Carnaval zal worden… 

Inmiddels is de Dorstlustige Hoogheid
bekend. Ik wens Prins Frans IV  en Prinses
Lieke en allen die in de Meerpoel carnaval
vieren, heel veel plezier toe. Maak er een
mooi feest van, waar u met nieuwe energie
op kunt terugkijken.

Met carnavaleske groet,

De burgemeester van Someren,

Alfred Veltman

B
WITTE  WA  D  N  BURGER  ZI  ...

WITTE  WA  ONZE  NEIE  PRINS  ZI  ...



WWaaii  hhaaaann  wwaa  ttee  4444  ““..

En dat hebben we gedaan!! Een jaar
lang hebben leuke en gezellige acti-
viteiten er voor gezorgd dat ons jubi-
leumjaar een groot feest en dito suc-
ces is geworden. De jubileumcommis-
sie, bestaande uit ex-Prins Joep Linden,
ex-Prins Marcel Looijmans, ex-Prins
Frans van de Ven en secretaresse
Helma Verberne, heeft er met mede-
werking van vele (vele!) vrijwilligers erg
hard aan getrokken. Gala der
Kampioenen, Buurte mi de Buurte, de
Reünie, Het Pleinfestijn met diensten-
veiling, De Kansplusmiddag en niet te
vergeten op 1 juli - de werkelijke
oprichtingsdatum - ons verjaardags-
feestje bij de Residentie. Die activitei-
ten en nog wel meer hebben ons jubi-
leumjaar gemaakt tot wat we er van
gehoopt hadden. Een keur aan leuke
en gezellige momenten, waar ik als
voorzitter met veel genoegen aan
terugdenk. Het doel was om veel
Somerenaren in ons jubileumjaar te
bereiken en ik denk dat het gelukt is.
Carnaval is immers het feest van ver-
broedering. Met onze jubileumfeesten
hebben we vooral dàt proberen te
doen!! Ik dank iedereen die daar
zijn/haar steentje aan bijgedragen
heeft voor de inzet en de vrijwillige
medewerking!! En zeker niet in het
minst ons jubileumprinsengezin: Prins
Theo, Prinses Anita en de prinsenkinde-
ren Joey, Danny en Rico. Zonder jullie
en natuurlijk zonder Jeugdprinses
Lorraine en Adjudant Alex was het niet
gelukt. Bedankt!

Maar, de wereld draait door. De maat-
schappij versnelt en we rennen van hot
naar her. De digitale snelweg
wordt drukker en drukker en zon-
der MSN, GSM of SMS schijnen
we niet meer te kunnen functio-
neren. We communiceren op
afstand en dat is erg efficiënt,
want het bespaart tijd, zeg-
gen we. Maar als we de
bespaarde tijd weer invullen
met andere drukke zaken,
vraag ik me af wat nou wer-
kelijk de winst is. Ik moet er
niet aan denken dat we
met carnaval elkaar via
een mailtje of een sms’je of
nog anders uitleggen hoe
gezellig het was. Nee, ik wil iemand in
de ogen kijken, ik wil gevoel hebben
bij wat iemand zegt en wil proberen
hem of haar te begrijpen. Dat is écht,
daar ga ik voor en daar pleit ik voor.
Carnaval is een feest waar we elkaar
tegen kunnen komen, een praatje
mogen maken, samen een liedje zin-
gen of gewoon dansen en gek doen.
Even helemaal loskomen. Dat is het
mooie van carnaval en daar staat
onze carnavalsvereniging ‘De
Meerpoel’ voor. Medemenselijkheid
hebben we hoog in het vaandel staan.
Dat tonen we op vele momenten voor
en achter de schermen. Alle leden van
onze Meerpoel weten dat en dragen
daar aan bij.

Met onze nieuwe 45ste Regent, Prins
Frans IV, gaat dat ook zeker lukken. Hij
is immers Clown in z’n vrije tijd. Nog lie-

ver zou hij het van beroep willen zijn en
wie weet lukt dat nog ooit! Samen met
Prinses Lieke en de Prinsesjes Mir en

Nina gaan zij dit jaar voorop. Dat
wordt wederom een
groot feest. Ik weet het
zeker! Natuurlijk verwelko-
men we ook onze nieuwe
Adjudant Frans-Jozef
(Knapen), die het fluitje
van Peter Swinkels na 11
jaar overneemt. En met
onze Jeugdprinses Janneke
en met Adjudante Kyra is
ook het Meerpoeleke weer
op volle sterkte en kunnen we
langzaam aan ons carnavals-
feest gaan beginnen. Ik wens
jullie allemaal heel veel suc-

ces en een fantastische tijd toe. Maak
er wat van. Onze vereniging staat vier-
kant achter jullie en ook een heel jaar
lang voor jullie klaar.

Lieve Meerminnen en beste
Meermannen, het gaat weer begin-
nen! Carnaval komt er aan. Drukke tij-
den zoals gezegd, maar wel hele leu-
ke tijden. Ik heb er ‘gruwelijk veul’ zin in.
Ik ga er van genieten en ik hoop u ook.
Heel veel plezier allemaal en maak er
een groot feest van. Pluk de dag en als
je wat te vertellen hebt, hoor ik het
graag persoonlijk van u. Liever niet via
een sms-je dus. Kom naar me toe en
we maken een praatje. Ik weet zeker
dat dat beter bevalt.

Alaaaaaf

Voorzitter Louis
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“

este Meermannen,
lieve Meerminnen,

Als carnavalsvereniging
‘De Meerpoel’ hebben we
in het afgelopen seizoen
op uitbundige wijze ons 4 x
11-jarig jubileum gevierd
met een zeer gevarieerd
programma. Het korte carna-
valsseizoen duurde uiteinde-
lijk een heel jaar. Het was een
aaneenschakeling van hoog-
tepunten, dankzij de medewer-
king van vele Meermannen en
Meerminnen en ons Jubileum-
paar Prins Theo en Prinses Anita. 

Je komt bedrogen uit als je denkt, dat
het na een jubileumjaar rustiger aan
zal gaan. Want het gaspedaal blijft
ingedrukt. Niet voor niets kreeg de
Prinsenonthulling de titel “’t dak mag er
af” mee. Niet alleen zalencentrum
Centraal heeft met de verbouwing een
fikse metamorfose ondergaan, ook ‘De
Meerpoel’ gaat weer een stralende
periode tegemoet. Toch zal alles het
komende seizoen anders zijn. Niet

alleen door een nieuw enthousiast
Prinsenpaar, maar ook door het

afscheid van Adjudant Peter.
Vele jaren is hij één van de
gezichtsbepalende figuren
binnen onze vereniging
geweest. Met ingang van
het 45ste carnavalsseizoen
wordt zijn plaats ingenomen
door Frans-Jozef Knapen.
Iemand die ik een aantal
jaren geleden samen met
Toon Bukkems heb
bezocht met de vraag, of
hij lid wilde worden van

onze vereniging. Een beetje aarzelend
hebben Jeanny en Frans-Jozef toen
“ja” gezegd. In kostuum bij de Raad
van Elf zag hij niet zo zitten, maar een
plekje bij de bouwploeg des te meer.
Hij kreeg de smaak snel te pakken,
werd in het kostuum gehesen en draai-
de al snel volledig mee in de Raad. Zo
zie je hoe een enthousiaste carnavals-
vierder, die (van huis uit) graag eerst
de kat uit de boom kijkt, nu als
Adjudant de vereniging in het gareel
houdt. Peter en Ine, bedankt….

Frans-Jozef en Jeanny, heel veel succes.

Een nieuw seizoen en een geweldig
nieuw Prinsenpaar dat tijdens het car-
navalsfeest voorop zal gaan in het
feestgedruis. Prins Frans IV en Prinses
Lieke, ik wens jullie een onvergetelijke
carnaval toe, evenals Jeugdprinses
Janneke en Adjudante Kyra van ’t
Meerpoeleke.  Samen met alle
Meermannen en Meerminnen gaan
we er weer een prachtig volksfeest van
maken.
De economie heeft in 2008 een flinke
tik gekregen. Het traditionele carna-
valsfeest is in de afgelopen decennia
meerdere malen op de proef gesteld,
maar is “kredietwaardig” gebleken.
Ook in het komende seizoen zullen wij
dit geweldig stuk cultureel erfgoed met
verve promoten. Laat de zorgen even
voor wat ze zijn. Doe gezellig met ons
mee. En als het eens een dag wat min-
der gaat…. onthoud dan goed… mi ‘n
rouwie neus van Kadetje kumt alles
goe!!! Tot ziens mi die daag.

Alaaaf!!!!
Vorst Martie

B
WITTE  WA  DE  VORST  ZI  ...

WITTE  WA  DE  VEURZITTER  ZI  ...
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e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.

PRINSENBAL
Op zaterdag 17 november 2007 kwam
in zalencentrum ‘Centraal’
Prins Theo I tevoor-
schijn als de nieuwe
Jubileumprins van
CV ‘De Meerpoel’.
Na een schitterende
v ideopresen ta t ie
over de historie van
44 jaar CV ‘De
Meerpoel’ (compli-
menten voor de
samensteller, Martie
Jeuken), werd er een
grote taart binnenge-
reden. Daaruit kwam
uiteindelijk onze Jubi-
leumprins tevoorschijn.

GALA DER KAMPIOENEN
In het kader van het 44-jarig bestaan
van CV ‘De Meerpoel’ werd op zon-
dagmiddag 18 november 2007 een
spetterende zaonikmiddag georgani-
seerd: Het Gala der Kampioenen.
Het werd een groot succes, getuige de
reacties van het publiek. Zeven
Brabantse kampioenen traden op met
hun kampioensbuut in Zalencentrum
‘Centraal’. De presentatie was in han-
den van Piet van de Laar en de
Spetterz zorgden voor muzikale inter-
mezzo’s. De muzikale uitsmijter was
Ronald v.d. Lee. 

JEUGDPRINSENBAL
Op zaterdag 24 november 2007 werd
het Jeugdprinsenbal gehouden in jon-
gerencentrum ‘de Comeet’. Daar wer-
den de nieuwe Jeugdprinses Lorraine,
haar Adjudant Alex en de Jeugdraad
van Elf bekend gemaakt. De nieuwe
jeugdprinses van De Meerpoel werd
Lorraine Horijon uit de Loostreeplaan.
De Jeugdraad van Elf bestond verder
uit: Daniëlle Vestjens, Daphne Vos,
Dianne Engelen, Dirk Kerkers, Eva
Nooijen, Femke Vos, Frank van de
Mortel, Kirsten Jansen, Nina van de
Laar, Sven Maas en Veerle Thijssen.

EX-PRINS FRANS III
TOEGELATEN TOT PRINSENGARDE
Op zaterdag 15 december 2007
mocht ex-Prins Frans III ten overstaan

van vele ex-Prinsen en - Prinsessen een
proeve van bekwaamheid afleggen
om te bewijzen dat hij een volwaardig

lid van de Prinsengarde zou
kunnen worden. Vooraf wer-
den er de nodige vraagtekens
geplaatst bij de kandidatuur
van ex-Prins Frans III als lid van
de Prinsengarde. Bij CV ‘De
Meerpoel’ hebben ze immers
al heel wat te stellen met
zijn naamgenoot nr. 1 en in
meerdere opzichten doet
nr. 2 niet voor hem onder,
dat leek dus vragen om pro-
blemen! 
De examencommissie, be-
staande uit voorzitter
Marcel Looijmans, Johan
Smits, Louis Swinkels, Els v.d.

Heuvel en Angelique v.d Weerden,
had besloten om het ex-Prins Frans zo
moeilijk mogelijk te maken. Het moet
gezegd dat hij zijn uiterste best deed
en (bijna) nergens voor terugdeinsde.
Toch had hij de grootste moeite om
aan het benodigde puntenaantal te
komen. Gelukkig kreeg hij veel steun
van zijn ex-Prinses Els (“Wa ik beloof, dè
duu ons Els wel!”). Nooit eerder in de
historie van het Prinsenexamen werd
iemand halverwege het examen al
goedgekeurd. Nu wel, ‘want Els is ‘n
goei ding!’ (Els wel, ja!). Vanaf dat
moment moest ex-Prins Frans het gro-
tendeels zelf ‘uitzingen’ en dat viel niet
mee. Zijn afsluitende majorettenact
was echter van grote klasse en leverde
voldoende punten op om te slagen
voor het examen. 

PRINSENRECEPTIE DRUK BEZOCHT
Op zaterdag 5 januari
2008 vond de receptie
plaats van Prins Theo I
en Prinses Anita en van
Jeugdprinses Lorraine
en Adjudant Alex.
’s Middags vond het
interne gedeelte
plaats. Allereerst wer-
den er jubileumfoto’s
gemaakt van de
leden van CV ‘de
Meerpoel’.
Daarna was het woord aan
voorzitter Louis Swinkels en aan
Meermin Marsha, die een ode bracht
aan de Meerpoel. Namens de
Jubileumprinsen bood ex-Prins Jan I

een cheque aan als bijdrage aan een
blijvend jubileumcadeau. ‘Gestrikt
voor het goede doel’ deed ook een
duit in het zakje, zodat er een mal
gemaakt kon worden, voor het gieten
van jubileumbeeldjes. 
Vorst Martie Jeuken las een prachtig
jubileumgedicht voor. Ex-Prins Frans III
bood een reserve-scepter aan, aan
Prins Theo I en een nieuwe scepter voor
het Meerpoeleke. De Prinsengarde
zong i.v.m. het jubileum een mooi lied,
geschreven door ex-Prins Harrie
Swinkels en gedirigeerd door ex-Prins
Karel. Ex-Prins Wil van Roosmalen bood
aan de dames van d’n Anhang zilve-
ren speldjes aan met daarop een
Meermin, zodat d’n Anhang vanaf nu
beter herkenbaar is als onderdeel van
CV ‘de Meerpoel’. Nieuwe leden wer-
den de ouders van Jeugdraadslid
Sven Maas: Peter Maas (Raad van Elf)
en Anita Maas (d’n Anhang). De Raad
van Elfmedaille werd in 2006 en 2007
niet uitgereikt, maar dit jaar zelfs aan
twee personen, namelijk Adjudant
Peter Swinkels en Raadslid Frans Maas.
Tijdens de receptie werd ook de 44ste
editie van carnavalskrant ’t Meer-
minneke’ gepresenteerd. Maar liefst
16 jubilarissen waren er dit jaar:
Willy Manders, Marini Wijlaars, Jan
Wijnen en Piet van Lieshout (44 jaar lid),
Jan Swinkels (33 jaar), Henk v.d. Goor,
Frank Sanders en Paul v.d. Weerden
(22 jaar), Karel Velings, Ard
Hoppenbrouwers, Albert v.d. Bosch,
Theo v.d. Mortel, Stan van Enckevort,
Simon Peeters, Monique v.d.
Vossenberg, Marij Haerkens-de Lau (11
jaar lid). 
Daarna vond de receptie plaats voor
Jeugdprinses Lorraine (Horijon) en
Jeugdadjudant Alex (vd Einden).

Om 19.15 uur
begon de re-
ceptie voor
Prins Theo en
Prinses Anita.
Veel bevriende
verenigingen uit
Someren, Asten-
Heusden en
Heeze waren
van de partij en
ook muziek-
vereniging So-

merens Lust verzorgde een optreden.
De prachtig uitgedoste familie van het

W
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DE  RAOD  VAN  ELF  MEDALLIE
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
2008 Peter Swinkels /

Frans Maas

S

Staand vlnr:
Peter Swinkels, Frans-Jozef Knapen,

Hennie Driessen, Frans Maas, Peter Maas,
Wilfred Smits, Thijs Raijmakers, Jos Verberne,

Peter Verhees, Theo v/d Mortel
en Martie Jeuken.

Zittend vlnr:
Erik Maas, Gerard Berkers, Karel Raijmakers,

Evert-Jan Swinkels, Jan v/d Heijden,
Ken Boerenkamp en Jos Verberne. 

1965                PRINSENGARDE                2008
1965 Prins Willie I
1966 Prins Marini I
1967 Prins Martini I
1968 Prins Martien I
1969 Prins Bram I
1970 Prins Toon I
1971 Prins Ben I
1972 Prins Noud I
1973 Prins Gabriël I
1974 Prins Frinus I
1975 Prins Jan I
1976 Prins Wim I
1977 Prins Jan II
1978 Prins Tonny I
1979 Prins Stef I
1980 Prins Harrie I
1981 Prins Jan III
1982 Prins Adriaan I
1983 Prins Jan IV

1984 Prins Cor I
1985 Prins Piet I
1986 Prins Henk I
1987 Prins Hans I
1988 Prins Jan V
1989 Prins Joep I
1990 Prins Gerard I
1991 Prins Wil I
1992 Prins Jan VI
1993 Prins Hennie I
1994 Prins Frans I
1995 Prins Joost I
1996 Prins Jos I
1997 Prins Karel I
1998 Prins Hans II
1999 Prins Ad I
2000 Prins Piet II
2001 Prins Paul I
2002 Prins Louis I

2003 Prins Twan I
2004 Prins Gerard II

2005 Prins Frans II
2006 Prins Marcel I

2007 Prins Frans III
2008 Prins Theo I
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DE  RAOD  VAN  ELF

EEffkkeess  llaacchhee
Bai Hans Schweren in Centraal kumt ’n
perd binne.
“Hói”, zî Hans tigge dé perd.
“Des goe”, zî dè perd, “doe mer!!”

EEffkkeess  llaacchhee
Vrouw tigge de loudgiéter: “Smerlap, hoe dùrfde gai m’n dòchter in onzen donkere kelder te zoene?”
Loudgiéter:”Dè vroeg ik m’n aige, toen ’t leecht aonging, ók af!”
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e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.

Prinsenpaar bood een Sonnewijzer
aan. Er was ook een mooi optreden
van Crescendo, de toneelvereniging
waar Prinses Anita actief lid van is.
De Fenclub van de Hofkapel kwam
uiteraard ‘het Trompetje’ aanbieden.
De vriendenclub had niet alleen een
lied, maar ook een heel bijzonder
cadeau: Witte gai’t? Volgens de
Astense variant van de Slappe (aard-
appel)Zakken verdiende het Prinsen-
paar een oorkonde in de
Carnavalskunde. De Sonnebuurt
bouwde een Sonnetempel op de
Heuvel en bood het Prinsenpaar nu
ook een Sonnebank aan. Summer
Music bracht na afloop van de (flink
uitgelopen) receptie nog een mooi
muziekprogramma.

JUBILEUMEXPOSITIE
‘DE MEERPOEL’
In de bibliotheek van Someren was de
hele maand januari een expositie te
zien met als thema: ‘44 jaar carna-
valsvereniging ‘De Meerpoel’. De
expositie, samengesteld door Johan
Smits, was absoluut de moeite van het

bekijken waard. Er

was een diversiteit
aan verenigingsmaterialen te bewon-
deren, maar ook vele carnavalsspullen
uit privé-collecties.

VERMAKELIJKE ZAONIKAOVEND
In januari organiseerde onze carnvals-
vereniging vijf vermakelijke zaonikao-
venden. De Zùmmerse zaonniker Piet
van de Laar praatte op humoristische
wijze de avond aan elkaar en zorgde
op die manier al voor een eerste buut.
Grappoloog Maarten van Brug vertel-
de het publiek over de oorsprong van
het beroep Grappoloog en zette het

publiek met zijn scherpe woordspelin-
gen aan tot vele lachsalvo’s. 
Al dertig jaar staat de prinsengarde
trouw op het toneel. In haar sketch
nam zij ook dit jaar de plaatselijke
bevolking en de gang van zaken op
de korrel. Met de herkenbare, grappi-
ge en soms zelfs sarcastische anekdo-
tes en mooie liederen, kreeg zij bijval
van de zaal.  De vijf Somerense man-
nen van ‘Genieten met Maten’ hadden
prachtige nummers: muzikaal en tek-
stueel staken deze geweldig in elkaar
en werden uitstekend gebracht. Als
Van Hansewinkel Integrale Afvaldienst-
verlening haalden zij onder andere
sjieke kliko’s op en legden de route af
door heel Someren. Wel was het jam-
mer dat het tijdens de nummers wat
rumoerig was in de zaal. Dit gebeurde
ook bij de mooie meerstemmige num-
mers van de Helmondse cabaretgroep
Kôjje-n-Ôjjem. De uit Raamsdonkveer
afkomstige Andy Marcelissen was de
uitsmijter van de avond. Met zijn vlotte
manier van vertellen, zijn messcherpe
timing en zijn hilarische grappen,
scoorde hij goed. Hij gaf een buut als
cursusleider Tonpraoten en oogstte
met zijn zelfspot en zijn verhalen over
hoe je vooral niet in een ton moet
staan, talloze open doekjes.

BEZOEK ZUSTERVERENIGINGEN
EN VARSEL
Op zaterdag 26 januari beleefde CV
‘De Meerpoel’ een drukke avond met
een opmerkelijk groen tintje. Als eerste
werd Heusden met een bezoek ver-
eerd. Daarna stond de bus al te wach-
ten om met een sneltreinvaart naar
Someren-Eind te gaan en vervolgens
naar Someren-Heide. Van het podium
afgekomen, werden de twee groen-
tjes, Jos Verberne en Henny Driessen,
aan elkaar geboeid. Met een passen-
de tekst “wai 22 hebbe ok wa te 44”
gingen ze gebroederlijk de bus in op
weg naar Varsel. Daar was het feest al
in volle gang en in de mooi versierde
zaal werden we ontvangen door Toos
en Frank Wijnen. Prins Theo kreeg van
de buurt de zeemleren medaille over-
handigd. Ook de gebruikelijke profiel-
schets voor de 45e Prins van de
Meerpoel werd door de aanwezigen
ingevuld. De Raadsleden Jos en
Henny hadden drie bodyguards inge-
huurd om hen te beschermen tijdens

de ontgroening. Wilfred Smits en Peter
Verhees werden hier echter niet bang
van en de heren werden op het toilet
ontdaan van hun raadspak en in het

leer gestoken. Daarna

werden de 
beide nieuwelingen op diverse ludieke
manieren aan de tand gevoeld. Deze
ontgroening zullen de aanwezigen niet
snel vergeten.

CARNAVALSVRIJDAG
Op vrijdag 1 februari werden overdag
vijf basisscholen bezocht en ‘s avonds
bracht een delegatie van ‘De
Meerpoel’ onder aanvoering van Prins
Theo I een bezoek aan sportpark ‘De
Potacker’. Daar was het carnavalsbal
voor de pupillen van SV Someren, waar
2 zonen van ons Prinsenpaar ook lid
van zijn. Daarna was het tijd voor de
Sleuteloverdracht in cultureel centrum
‘De Ruchte’. Achtereenvolgens waren
er optredens van ‘De Pompers’, ‘De
Plattevonder’, ‘De Kaauw Voetjes’, ‘De
Keyepaol’ en het slotoptreden was
voor onze jubilerende ‘Meerpoel’.
Tussendoor zag het College van B&W
ook nog kans om een lied ‘uit de grond
te stampen’.
Na de optredens van de verenigingen
zongen de gezamenlijke Prinsen een
lied en boden burgemeester Veltman
speciaal carnavalsbier aan, waarvan
hij de komende dagen kan gaan
genieten op zijn vakantieadres.
Uiteraard had onze burgervader weer
de nodige humoristische woorden in
petto voor zijn plaatsvervangers in car-
navalstijd. Daarna maakte de jury
onder voorzitterschap van gemeente-
bode Theo van Heugten, de winnaar
bekend van de mooist versierde
Prinsenbuurt. Die eer viel dit jaar te
beurt aan de buurt van Prins Frans van
‘De Plattevonder’.

W
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Voor de 16e keer met Ad en Aggie Carnaval vieren
in 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 Frans IV?  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 Dorst-
lustige Hoog-
heid Prins
Frans IV
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 Meermenneke’. 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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Carnaval  bij
het  wapen

ZZaatteerrddaagg  eenn  ZZoonnddaagg  

Feest in het Café
MMaaaannddaagg

Prijsuitreiking Optocht 2009
met live optreden! 

DDiinnssddaagg

Theeconcert
van de Flodderbône
Aansluitend Feest
met ,,De Toppers,,
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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!!!

Autobedrijf C. Vink Heesakkerweg 22 Asten

Harry Manders Autorijsch. en Taxibedr. Ommelseweg 21 Asten

Eet- & Drinkcafé ‘t Jagershuis Hogeweg 2 Lierop

Elektrotechniek v. Lieshout Hemelaar 3 Lierop

H. Tielen Houtbroekdijk 28 Someren

Sleegers Farm Eqpt. Hoyserstraat 2 Someren

Manege De Vlerk Kouterstraat 20 Someren

W. Swinkels Kweker Slievenstraat 35 Someren

Swinkels Graszoden Slievenstraat 37 Someren

Hairlook Kerkstraat 1 Someren

Meeuws Snoepspeciaalzaak Kerkstraat 18 Someren

Kaatje Jans Floreffestraat 8 Someren

Maas Woninginrichting Wilhelminaplein 26 Someren

Kapsalon P. Wijnen Wilhelminaplein 5A Someren

Schildersbedrijf Marius Looijmans Laan ten Roode 49 Someren

Handwerk ’t Weverke Molenstraat 24 Someren

Tankstation Huub Lemmen Boerenkamplaan 36 Someren

Loonbedrijf Verbruggen Boerenkamplaan 48 Someren

v. Gerwen Metaal/constr. Boerenkamplaan 94 Someren

Mutsers Garage bedrijf Boerenkamplaan 113A Someren

Musan Parket Boerenkamplaan 183 Someren

Hendrikx Dakdekkersbedr. Kanaaldijk Zuid 70 Someren

Kluytmans Auto’s v.d. Eyndenlaan 8 Someren-Eind

De Tapijtkoning Ter Hofstadlaan 36 Someren

CNS Computer-calc. Buro Ruiter 31 Someren

Tankstation v.d. Boomen Loovebaan 45 Someren

Lomans -v. Bree Sig. magazijn Kanaalstraat 33 Someren

D.A. Drogist Raymakers Postelstraat 31 Someren

Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren

Dentex Stomerij Postelstraat 45 Someren
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PPRRIINNSSEELLIIJJKKEE  HHOOFFKKUUPPEELL    DDEE  MMEEEERRPPOOEELL
Staand vlnr:
Dirk v/d Eijnden, Ard Hoppenbrouwers,
Ellen v/d Hurk, Riny v/d Hurk, Harry Peeters,
Pieter van Osenbruggen,
Daniëlle de Lau, Stan van Enckevort,
Roel v/d Laar en Gerard Lomans.
Zittend vlnr:
Rianne v/d Wallen, Ralf Kengen,
Monique v/d Vossenberg, Ad van Gerwen,
Simon Peeters, Els Vervlossen
en Thijs Verdonschot.

EEffkkeess  llaacchhee
‘ne Mens kumt bai d’n dokter en zî:
“Dokter, ik verliés de laotsten tijd zóveul
haor. Hedde ge daor wa vur?” D’n dok-
ter denkt efkes nao, trekt ’n laoi ôpe en
zî: “Hier hedde ’n duijske!”

EEffkkeess  llaacchhee
Oma kumt d’r thois aachter dè ze beroofd is van ‘r por-
temenee, die ze nog wel zo veilig verstopt ha in d’r
onderbóks.
“’t Moet in de bus gebeurd zijn”, zî ze.
“Mer hedde dan niks gevuuld?” vraoge de keinder.
“Ja, dè wel, mer wie denkt er dan aon ’n beroving!”

EEffkkeess  llaacchhee
Op ‘n kunstexpositie is ‘t schilderij van ‘ne beroemde
schilder te zié. D’r staon drié dinge op ‘t schilderij afge-
bild: ‘n zwangere vrouw, ‘ne verdronke mens en ‘n ver-
brand broud. 
As ‘ne bezoeker vraogt hoe ’t schilderij heit, zî de kunst-
schilder: “Te laot duroit gehaold!”

OIT    DE  MEERPOEL    BORRELDE  OP  .  .  .
• Dè Prins Theo I, Prinses Anita en de Prinsjes Joey, Danny en

Rico ‘n goei Prinselijke femilie waore;
• Dè wai ‘n geweldig jubileumjaor hebbe gehad: wa hebbe

we ’t gevierd;
• Dè de jubileumcommissie geweldig wèrk hi gelivverd;
• Dè Marscha en Kim van Santvoort heil schón Meerminne

waore;
• Dè Peter Swinkels en Frans Maas in 2008 de Raod van Elf-

medallie hebbe gekrigge;
• Dè Peter Maas ‘t afgeloupe jaor de Raod van Elf is komme

verstèrke;
• Dè Anita Maas ‘t zelfde hi gedao bai d’n Anhang.
• Dè Thijs Raijmakers, de bruur van Carel, ók bai de Raod is

gekomme;
• Dè Adjudant Peter z’n taak hi ouvergedrage aon Frans-

Jozef Knapen;
• Dè wai Adjudant Frans-Jozef veul succes wense mi z’n nèi

rol bai de verinniging;
• Dè Nancy Pape lid is geworre van de jeugdcommissie en

dè wai d’r heil blij mi zijn;
• Dè ’t al wir elf jaor geleje is dè Hans Geers Prins waor en dè

hai toen op de kleintjes lette;
• Dè ‘t vur ex-Prins Wim van de Moosdijk 3 x 11 jaor is geleje

dettie, mi  Prinses Marjolein aon z’n zij, de scepter zwaaide
ouver ‘De Meerpoel’;

• Dè ‘t vur Marini Wijlaars (mi Prinses Wil) zelfs al 4 x 11 jaor
geleje is dettie Prins waor;

• Dè Peter Verhees mer liefst 2 x 11 jaor bai de Raod van Elf
is;

• Dè Ralf Kengen (terug van weggewéést) wir mi de Kupèl
meeblaost;

• Dè Daniëlle de Lau (dòchter van Prins Frans III) ók vort bai
de Kupèl  is;

• Dè ex-Prinses Els d’r vur hi gezùrgd -en ex-Prins Frans ók ’n
bietje- dè de Hofkupèl hillemol in het nèi gestóke is en nog
wel in tweie verschillende creaties;

• Dè Els ‘n goei ding is en dè wai hur heil dankbaar zijn vur
wa ze wir gedao hi vur ‘De Meerpoel’;

• Dè de Zinnige Zaonik vort digitaal verspreid wordt,
zodè Gerard ze nie mir allemol in de brievebus hoeft te
dawwe;

• Dè de Fenclub van de Hofkupèl al wir vur d’n elfde keier de
Fenclubmiddig gi organisere op halfvaaste zondig;

• Dè ‘de Zéémanne’ vurrig jaor hebbe gewonne mi ‘t
Reundje Meerpoel;

• Dè di jaor al ‘t vijfde Reundje Meerpoel wordt geloupe en
dè wai hópe op ‘n grouwte deilname;

• Dè Hermenie Tralderhand d’r mi op is gehaawe en dè wai
dè erg veine;

• Dè we ze zalle misse en dè wai ze bedanke vur al die jaor-
re muziek die ze mi die daag gebraocht hebbe;

• Dè wai de nèie Prins veul succes toewense: hai zal ‘t nódig
hebbe;

• Dè ‘de Meerpoel’ in 2009 ’n jubileumboek oit zal gève um
’s terug te kiéke op 44 jaorre Meerpoelcarnaval. 

• Dè boek kan o.a. tot stand komme dankzij de financiële
hulp van de Rabobank, ONA en Ad en Aggie van ‘’t
Summers Contact’. Vur die hulp bedanke wai ze naw al heil
hartelijk.

• Dè ge vur nog meier nèis op de website www.cvdemeer-
poel.nl moet kiéke;

• Dè wai hier in dizze krant oitgeborreld zijn.
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e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.

CARNAVALSZATERDAG
Op zaterdagmiddag 2 februari
werd Prins Theo I door de vereniging
afgehaald in zijn tempel in de
Sonnebuurt. Traditioneel had de
buurt weer opdrachten in petto
voor de Raad van Elf, voordat de
Prins werd vrijgegeven. Zo moest
de  Raad  van  Elf  in  de
voortuin van
de Prins een
terras aan-
leggen met
daarin het
jubileumlogo.
Daarna ver-
trok de vereni-
ging met
gevolg naar
het Wil-helmin-
aplein, waar
het Meerpoel-
schip werd afgemeerd bij het
bordes van het gemeentehuis. Daar
bracht de Prinsengarde een ‘Ode
aan het Meerminneke’. De Ode
bestond dit jaar uit een
gedicht van Grootvorst Louis en
een lied, geschreven door ex-Prins
Harrie Swinkels. Na de Ode
werd Residentie ‘’t Summers Kontakt’
officieel in gebruik genomen en
was het tijd voor een lekkere
maaltijd met soep en broodjes.
Daarna volgde de traditionele
eucharistieviering in de Lambertus-
kerk. Prins, Jeugdprinses, Vorst,
Adjudant en Voorzitter verzorgden
respectievelijk de preek en de lezin-
gen, de Prinsengarde zong en
de Prinselijke Hofkapel zorgde
voor de muzikale inbreng. Na
deze viering bracht ‘De Meerpoel’
een bezoek aan Residentie, waar
de alternatieve proclamatie werd
voorgelezen door de makers
Evert-Jan Swinkels en Erik Maas. Ze
waren weer allerlei wetenswaar-
digheden over onze Jubileumprins
op het spoor gekomen. Daarna
bezochten Prins Theo I en zijn
gevolg zalencentrum ‘Centraal’
en ‘Het Wapen van Someren’. In
‘Het Wapen’ zorgde vooral het
Karaoke voor veel hilariteit en geest-
driftig meezingen. De avond
werd sfeervol afgesloten in de
Residentie.

CARNAVALSZONDAG
Zondag 3 februari stond vooral in het
teken van het ‘Reundje Meerpoel’. In
de middag verzamelden de leden van
‘De Meerpoel’ zich in de Residentie,
waarna onder aanvoering van Prins
Theo I een deel van het ‘Reundje
Meerpoel’ gelopen werd. Diverse
deelnemende groepen zorgden voor
veel sfeer, door de liederen die gezon-

gen werden, door hun
mooie outfit of hun perfor-
mance. Bij zalencentrum
Centraal was er een
optreden van Robbie
Williams. Opvallende
groepen waren o.a. het
Meerpoelgilde, Prins ‘Cor’
en de Panters, Bling
Bling en de zeelieden,
die met ruim 50 personen
deelnamen. Voor al deze
groepen waren er eer-

volle vermeldingen, maar de wisseltro-
fee ging naar de zeemansgroep: “Als
we gaan, dan gaan we met zijn allen!”
‘s Avonds bracht de vereniging nog
een bezoek aan de Seniorenavond in
de Ruchte en de dag werd traditioneel
afgesloten in de Residentie.

CARNAVALSMAANDAG
Het hoogtepunt van carnavalsmaan-
dag 4 februari was de optocht. Ca. 25
goed verzorgde groepen en wagens
waren er te bezichtigen. Ook werd de
nieuwe slappe zak bekendgemaakt.
Michiel Malschaert werd op
carnavalsmaandag in
zalencentrum Centraal
bekendgemaakt als de
23ste Slappe Zak van De
Meerpoel. De 26-jarige
Michiel is politieagent van
beroep en in Someren en
omgeving vooral bekend
als zanger en entertai-
ner. Hij treedt regelmatig
op als solo-artiest, maar
ook met carnavalsduo
‘De Krukkers’.

De uitslag van de Meerpoeloptocht:
Grote buurtverenigingen: 1. De
Spulheuvelbuurt (De Spulheuvel hi alles
an z’n aige) 2. Sliehevak (Wai hebbe
ok wa te 44) Kleine buurtverenigingen:
1. Vaarsehol (Vaarsehole in one) 2. ‘t
Kommertje (Wai gaon oit ons dak mi

Prins Toon II) 3. Driezandvlaske (De
Meerpoel viert feest en wij vieren mee).
Overige groepen: 1. Vrienden-groep
Prins Toon (Apetrots) 2. Vriendenclub
ex-Prins Marcel (Rat-draaiers van de
Meerpoel) 3. Familie Jeugdprinses
Lorraine (De familie van dizze klennen
erpel). 4. Ex-Prinsessen van de
Meerpoel (Royalties van de Meerpoel).
Individuelen: 1. Familie Beerens (De
eerste bewoners van de vlindertuin) 2.
Louis v.d. Bosch (Wai hebbe mi z’n
tweeje ok wa te 44) 3. Familie Slegers
(di is toch gin gezeecht).
Creativititeitsprijs: De Spulheuvelbuurt.
Wisselbeker: Vriendenclub Prins Toon II.
Stimulerings-prijs: Vriendenclub Prins
Theo.

CARNAVALSDINSDAG
Op dinsdag 5 februari was de afslui-
tende carnavalsdag met o.a. het thee-
concert van de Flodderbône en het
clownsbal in de Ruchte. De dinsdag
begon al vroeg met het spekhappen
bij de Residentie, waarna veel leden
een bezoek brachten aan het 28ste
theeconcert van de Flodderbône.
De Flodderbône waren dit jaar op
bezoek geweest in Lierop en daar
wisten ze veel over te vertellen.
Zangerin Krien was zelfs lid geworden
van de Lierupse Gruun Schut en ze
droeg daarom een ‘schutterende’ jurk,
gemaakt door Els de Lau. Er waren
veel liederen te beluisteren en veel
gastoptredens. De Dè-ha-toch-nie-
gehoeve-trofee kwam dit jaar terecht
bij Johanna Sonnemans, moeder van

Prins Theo I, die het
carnaval dit
jaar helaas
moest mis-
sen vanwege
een zieken-
huisopname.
‘s Middags
werd nog een
bezoek ge-
bracht aan het
clownsbal in de
Ruchte. Daar
werd ook het

Jeugdcarnaval van ‘t Meerpoeleke
afgesloten. De Raad van Elf had als
bijzondere opdracht een echte
Sonnedans ingestudeerd met ons
Prinsenpaar. Deze dans werd met ver-
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p dinsdag 5 februari 2008 was het al vroeg druk in de
feesttent van ‘het Wapen van
Someren’. Iedereen was
benieuwd wat het 28e

theeconcert van De Flodderbône
zou brengen.
Om klokslag 11 min. voor 11 open-
de Jan Strik het concert, waarbij hij
Haske den Dekker voorstelde als
stagiaire. Voor haar was het een
‘proefexamen’, zoals Jan aankon-
digde.
Zangerin Carien had naar eigen zeggen
een ‘schutterende’ jurk aan, in de kleu-
ren groen, rood en geel, speciaal
gemaakt door ex-Prinses Els de Lau.
De Flodderbône waren op tour-
nee geweest naar Lierop en
allerlei wetenswaardigheden
over Lierop passeerden de revue.
Van Jos en Marij Haerkens ontvin-
gen zij een potje ‘kaauwe grond’
en een pot boerenjongens en boe-
renmeisjes. Ook kregen ze een tele-
gram, in het Papiamento, van
Marloes Swinkels uit Aruba.
Als gasten kwamen Jetteke en Cieleke
Bennenbroek en Carly van Otterdijk
optreden. Ze stonden startklaar toen
ze erachter kwamen dat ze de
muziek vergeten waren! Niet
getreurd: iemand haalde de muziek
op en na tien minuten zongen ze vol
enthousiasme hun liedjes:  ‘Je bent niet hip’
en ‘Trouw niet voor je veertig bent’.
Uiteraard zongen De Flodderbône zelf ook
allerlei liedjes: ‘Ja, als ik in jouw ogen kijk’,
‘Meisje, ik ben een zeeman’ en speciaal
voor Pia Lomans, de nieuwe hoffotografe,
‘Vivace’.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, traden
de finalisten van de KansPlusmiddag op:
Jeffrey Seijkens als Marco Borsato met ‘De verlie-
zer’ en Harold en Linda  met ‘We gaan nu samen op dieet’,

eindigend met een dikke zoen!
Bart Engelen (zoon van Piet) trad
op in het kader van ‘Zich jong
voelende mensen op pad naar
het orkestpodium’ met ‘Breek de
tent maar af’ en ‘Als de nacht ver-
dwijnt’.
De ‘dè-ha-toch-nie-gehoeve tro-

fee ging dit jaar naar
Johanna Sonnemans, die
dit jaar door een zieken-
huisopname helaas het
carnaval moest missen.
De jongste gast was het
kleinkind van Marina en
René Mulder. Zij zat bij Marina
op schoot en kroop achter de
microfoon alsof ze zo mee zou

willen zingen! 
De Flodderbône zongen speci-
aal voor Lierop ‘Het dorp’ en
uiteraard zong Marcel zijn ‘Rode
rozen’. Verder kwamen ‘De
Krukkers’ (Michiel Malschaert, tevens
23e slappe zak en Robert Hurkmans)
met een gastoptreden en het slot was
voor Pascal Vos met ‘Geef mij nu je
hand’ en samen met Rafaella Vos
‘Blijf bij mij’. Het was inmiddels zo’n
groot feest in de
tent dat Prins Theo

met moeite
meeging voor
zijn verdere prin-
selijke verplichtin-
gen!
De nieuwe website
van De Flodder-
bône is www.flod-
derbone.hyves.nl.
Volgend jaar gaan ze op tournee
naar Lapland. Op dinsdag 24 febru-
ari 2009 kun je horen hoe dat
geweest is! Zorg dat je erbij bent!

O
28STE THEECONCERT VAN DE FLODDERBONE

Staand vlnr:
Loes v Diepen, Henriëtte v/d Mortel,
Efra v/d Heijden, Marita de Jongh,

Wilma Swinkels, Ellen Jeuken,
Antoinette van Osenbruggen en Jeanny Knapen.

Zittend vlnr:
Suzanne Maas, Henriëtte Driessen,
Annelies Raijmakers, Maria Maas,
Jacqueline Driessen, Anita Maas

en Toos Berkers.

D N ANHANG

EEffkkeess  llaacchhee
Nao ’n ruzie zî ’n vrouw tigge hurre mens:
“Ik was gek toen ik mî jaw trauwde!”
Zî die mens: “Ja, mer ik was verliefd en ik
ha dè toen nog nie dur!”
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e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.

ve uitgevoerd op het podium van ons
cultureel centrum. In de Residentie
vond ‘s avonds de prijsuitreiking en de
bekendmaking plaats van ‘t Lief
Meerminneke. De oplossing (Ria van
de Goor-Wijnen) bleek dit jaar eenvou-
diger dan voorgaande jaren en er
kwamen dan ook veel inzendingen
binnen. Winnares werd uiteindelijk
Betsie van de Laar. Haar man Nabil
nam de prijs namens haar in ont-
vangst. Nadat Prins Theo I bij zalen-
centrum Centraal de sleutelspaan aan
loco-burgemeester Ans v.d. Velden
had teruggegeven, werd de avond
feestelijk afgesloten in de Residentie.
Daarmee kwam er een einde aan vijf
dolle, dwaze, maar vooral plezierige
carnavalsdagen!!!

JUBILEUM
ADJUDANT PETER SWINKELS
Op carnavalsdinsdag was er speciale
aandacht voor het elfjarig jubileum
van Adjudant Peter Swinkels. In 1989
werd Peter Swinkels, in navolging van
zijn vader Toon, lid van de Raad van
Elf. In 1997 volgde hij Johan Smits op
als Adjudant. Die taak vervulde Peter
altijd met veel inzet en enthousiasme,
maar onze grote, kleine Adjudant vond
elf jaar een mooi moment om het sym-
bolische stokje over te geven. Raad
van Elflid Frans Jozef Knapen wordt zijn
opvolger.

FENCLUBMIDDAG
‘VAN TOEWTE EN BLAOZE’
Op zondag 2 maart stond de Tiende
Fenclubdag

op het programma. Het the-
ma was dit jaar ‘Van toewte en blao-
ze’.  Het werd een gezellige middag

met een uitloop naar de avond, waar
volop te genieten viel van de aanwe-
zige artiesten. 
Prins Theo opende met zijn gezin de
Fenclubdag. Hij blies de Hofkapel
binnen, gevolgd door Brassband ‘Moi
zat’ en ‘de Koepelblaozers’. De ope-
ning door de Ode van de Meermin en
Het jubleumlied door Martie Jeuken,
Evert-Jan Swinkels en Harrie Peeters
was de start van een gezellig pro-
gramma, wat met de muziek van
Kapel Brassband ‘Moi Zat’ en ‘De
Koepelblaozers’ uit Lierop werd voort-
gezet. Optredens van ‘De Lauweijsjes’,
‘de Krukkers’ (Michiel Malschaert en
Robert Hurkmans) en De Komische
Noot van Dirk van de Eijnden met
Harrie en Simon Peeters, zorgden voor
een afwisseling in het programma.
Natuurlijk liet ook onze Prinselijke
Hofkapel regelmatig van zich horen.
Na de prijsuitreiking van de loterij werd
het programma afgesloten met een
optreden van ‘de Rolling Notes’. 
De presentatie was in handen van Piet
van de Laar en voor de muziek tussen
de optredens door zorgde Piet d’n
Engel. Tot slot was er natuurlijk de che-
que van de Fenclub voor onze
Prinselijke Hofkapel.

HULDIGING PIET VAN LIESHOUT
OP SONNEHOVE
Op woensdag 2 april bracht een ver-
enigingsdelegatie een bezoek aan
Sonnehove om Piet van Lieshout te hul-
digen in verband met zijn 44-jarig lid-
maatschap van CV ‘De Meerpoel’.
Piet kwam tijdens de oprichting in
1964 bij de Raad van Elf waar hij jaren-
lang lid van bleef. De laatste jaren was
hij lid van Goud van Oud, totdat zijn
gezondheid het niet meer toeliet. 
Dat was ook de reden dat hij niet bij de
receptie kon zijn waar de overige jubi-
larissen werden gehuldigd. 

4 X 11 ARTIESTENMIDDAG
Op zondag 18 mei vond een gezellige
artiestenmiddag plaats. Onder het
motto ‘Wai hebbe ók wa te 44’ bood
CV ‘De Meerpoel’ aan de leden van
de G.O.S., de Zonnebloem, het Rode
Kruis en KansPlus (v/h V.O.G.G.) een
ontspanningsmiddag aan in De
Ruchte. Omdat hiervoor nog kaarten
beschikbaar waren, werden ook de

leden van de KBO in de gelegenheid
gesteld om hier naartoe te gaan. 
Het publiek werd verwelkomd met
muziek van de Hofkapel. Na het ope-
ningswoord van presentatrice Hennie
Arendsen-van de Graft traden voor de
pauze Marie Christien op en ‘De
Meerpoel’ met o.a. het Jubileumlied.
De Meermin bracht de Ode en Louis

van den

Bosch speelde op zijn draai
Na de pauze werd er genoten van
zangtalent Hannelore. Daarna kreeg
Goochelaar Rich Magic de zaal in zijn
greep met wonderbaarlijke acts. Tot
slot trad Hans van Seggelen op en
sloot Vorst Martie de middag af met
een speciaal woord van dank aan
Hennie, die de middag presenteerde.

REÜNIE 4 X 11 TREFFEN
Bijna 150 leden en oud-leden van
onze carnavalsvereniging konden op
zaterdag 24 mei genieten van een
gezellig samenzijn in Grand Café ‘Het
Wapen van Someren’.
De organisatie was in handen van
Malou de Rooy, Truus Raymakers, Huub
Lemmen, Louis van den Bosch en
Johan Smits onder aanvoering van
Frans van de Ven van de
Jubileumcommissie. De avond werd
geopend door voorzitter Louis Swinkels,
waarna de Meermin een Ode bracht
aan de aanwezige leden. Het was de
start van een zeer gezellige avond,
waarin werd teruggeblikt op 4 x 11
jaar carnaval in De Meerpoel. Een veel
gehoorde reactie was dat het een
goed initiatief was om alle leden die
door de jaren heen actief zijn geweest,
eens uit te nodigen. De avond werd
door de oud-Grootvorsten Johan Smits
en Louis van de Bosch aan elkaar
gepraat. Ook kondigden zij regelma-
tig de komst van hapjes aan, die alle-
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WITTE  WA  DE  ZAONIKKERS  ZEEN?

GGEELLLLIIEE  WWAAAARRTT    NN  GGEEWWEELLDDIIGG  PPUUBBLLIIEEKK!!



arnavalsmaandag 2008 verliep
gezellig, maar rustig. Prima, want ik
had later die middag nog een

optreden staan met ‘de Krukkers’.  Eerst
de optocht meepikken, daarna pilske
pakken bij Centraal. Daar was het al
aardig druk. ‘Ha Michiel, schón dè ge d’r
bent’ zei ene Pieter van Mierlo tegen mij.
Leuk, maar raar, ik ken die mens in zunne
jute zak nie, maar wellicht dat hij iedereen
zo verwelkomt(?).  Het zal wel een rare kwie-
bus zijn, net als de rest van die mannen in
die jute zakken, dacht ik toen nog nietsvermoedend. Vanuit
een ooghoek zag ik dat ze zich aan het verzamelen waren
voor het podium. 
Voordat ik goed en wel bij mijn eigen vrienden terecht was
gekomen (die ook voor het podium stonden..!?) hoorde ik
mijn naam klinken. Nou heb ik meestal niet veel last van
podiumangst, maar dit keer wilde ik zo snel mogelijk de zaal
verlaten. Maar in plaats daarvan werd ik op het podium
gezet en voordat ik het in de gaten had, droeg ik eenzelfde
ouwe, stinkende, jute zak. Maar wel ‘n unieke, eentje met het
nummer 23. Een nieuwe slappe zak was geboren. Ik kon
alleen maar lachen als een boer met kiespijn. Of, inmiddels,
als een echte Slappe Zak, want naast mij stond Frans
Cranenbroek, met zo’n zelfde lachje: ‘Makt oew aige mer nie
druk, Michiel!’
Ik kreeg niet eens de tijd om me druk te maken! Er werden
geplastificeerde foto’s uitgedeeld van ‘unne hille knappe
vent’, ik kreeg een reglement in de handen gedrukt (we hou-
den ervan onszelf tamelijk serieus te nemen),  een scepter
werd me aangereikt door René Mulder en (gelukkig) ook
enkele liters bier om te bekomen van de schrik. “Scepter nie
verlièze”, riep René, “want dè kòst veul bier!” 
Ik werd welkom geheten in de club (dit is een oud-Zùmmers
ritueel, wat gepaard gaat met het gezamenlijk nuttigen van
veel bier) en ik besloot mijn nieuwe club dan maar meteen
mee te nemen naar het optreden dat ik maar ternauwer-
nood haalde.  In twee busjes van Stienen werden alle zakken
naar Komokus gereden. Een schón gezicht, die ‘steken’
(jawel die dragen we ook..) busje in en uit, weer snel naar

Zùmmere. Tjongejonge, wat een avond. Tot
diep in de nacht slap geouwehoer, maar wel
een nacht om nooit meer te vergeten. 
Maar daarna, wat doet een Slappe Zak
eigenlijk? 
Nou, o.a. het organiseren van een uitstapje!
Op een zondag in augustus was het zover:
alle Slappe Zakken Verzamelen!!  Dit keer
niet in uniform, maar in jaren 60 stijl, op mijn
verzoek. De meesten gehuld in een ‘aauw’

trouwpak. Met glimmende schoenen en vetkuif stonden ze
bij mij op de stoep. Nu wisten ZIJ niet wat, waar of waar-
heen….
Ik nam ze mee terug in de tijd, zoals een zondagmiddag er
vierenveertig jaar geleden uit moet hebben gezien.  Kopjes
koffie uit een zilveren kan en (ze verwachtten iets spectacu-
lairders) terwijl we naar de kerk liepen voor de zondagmis,
had ik mijn vader opdracht gegeven zo vaak mogelijk in zijn
Dafje voorbij te rijden.
Na de 10 uurse mis dronken we een citroenbrandewijntje bij
Centraal en aten tomatensoep, zoals destijds, uit borden met
zo’n blauw randje. 
Daarna in een bus op weg naar België, naar een oud smok-
kelaarscafé vlakbij de grens. Een van de weinige zalen, waar
nog een oud DECAP-orgel speelt. Al sinds jaren, ouderwets
gezellig dansen. Alle lekkere meiden van toen komen er nog
steeds (leeftijd inmiddels 70+) en ik heb niet heel veel meer
gedaan dan op een houten stoeltje zitten genieten van alle
Slappe Zakken, dansend met die vrouwkes. Belgisch pilske
erbij, wat een feest! 
Dan het diner: vierentwintig puntzakken friet met ‘masjinaise’
en vierentwintig frikandellen. Op zo’n dag moete nie flaauw
doé, dus hup, vierentwintig kroketten erbij. Het menske viel
bijna uit d’r frietkot. 

Ik heb er van genoten en ik hoop de andere Slappe Zakken
ook. Zie de foto en kijk voor een impressie ook op www.you-
tube.nl  (zoek op slappe zakken..) 
Nu de jaarvergadering nog en dan ga ik ‘mer ‘s goe onder-
uitgezakt’ bedenken wie de titel ‘Slappe Zak 2009’ het meest
verdient…

C
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oor de 28ste keer kunt u raden wie er
op de foto hieronder staat afgebeeld. 
Om het iets gemakkelijker te maken,
krijgt u een paar (crypti-

sche) tips.

• Grouwte muziekliefhebber
• ’t Kan vriéze, ’t kan dóje
• N’n hille mik vur n’n halve klot
• Ha vruger al iets mi ‘t knaol
• Kumt gèr ouver de breúg
• Blóuw bloe

We hopen van harte dat
veel lezers van deze krant

hun oplossing insturen. Hoe meer, hoe liever!!!!
Dat kan t/m 21 februari 2009 door uw antwoord te mailen
naar redactie@cvdemeerpoel.nl
U kunt uw oplossing ook opsturen naar Johan Smits,
Floreffestraat 13 of naar Gerard Slegers, Kerkstraat 54.

HHeeeefftt  uu  hheett  ggooeeddee  aannttwwoooorrdd  ddaann  oonnttvvaannggtt  uu  eeeenn  OOVVSS--
bboonn  vvaann  3355  eeuurroo..
Bij meerdere goede inzendingen wordt er geloot. De uit-
slag wordt bekendgemaakt op dinsdag 24 februari in
café “t Summers Kontakt’ omstreeks 20.11 uur. 

Het ‘Lief Meerminneke’ van vorig jaar was Ria v.d. Goor. 
Betsie van de Laar en haar man Nabil waren de gelukkige
winnaars.

V
WIE IS DI LIEF MEERMENNEKE?



ONZE  44E  PRINS  ZI  VUR  UT  LEST  ...
arnaval in ‘De Meerpoel’:  “Wai
haan wa te 44!” Dat hebben we
meegemaakt, beleefd en

gevierd, samen met een prachtige
vereniging, onze vrienden, de buurt,
familie en heel veel carnavalsvierders.
In het jubileumjaar werden we
gevraagd als Prinsenpaar door vriend
en Voorzitter Louis en door Vorst Martie
van ‘De Meerpoel’.
Ze waren zo vast-
besloten, dat we
nog steeds ver-
baasd zijn over
het feit dat ze juist
ons daarvoor
vroegen.
Het was een
geweldig jaar,
met heel veel
activiteiten en
gebeur tenissen
om nooit meer te
vergeten. Het was
indrukwekkend
voor ons hele
gezin om in het
middelpunt te
staan van deze
vereniging. We
hebben wat
afgelachen met
de zaonikaoven-
den, de optocht
en tijdens de vele feesten. Ook heb-
ben we ervaren wat er dankzij het car-
naval allemaal ontstaat en gebeurt.
Fantastisch om te zien hoe een kleine
buurt zo groot kan zijn en o.a. een
schitterende Sonnetempel van onze
woning maakte tijdens de carnavals-
dagen. Of het ontstaan van de alter-
natieve Residentie aan de andere kant

van de Heuvel, waar de vriendenclub
thuis was. En wat te denken van
Beschermvrouw Marij, die er vaak voor
ons was en van persoonlijk begeleider
Joost, waar we veel mee hebben gela-
chen en overlegd. Wat een energie is
er binnen de carnavalsvereniging
aanwezig!
De spontane lunch, verzorgd door de
Raad van Elf, waarmee we werden ver-

rast tijdens ons hardlooprondje op
zomaar een zondagmorgen: ik denk er
met veel plezier aan terug. Het bezoek
aan de verschillende carnavalsvereni-
gingen en ook de Sleuteloverdracht,
samen met de Prinsen uit Groot-
Someren, was erg gezellig. Ook het
bezoek aan de scholen, van o.a.
Jeugdprinses Lorraine en van onze kin-

deren, gaf ons veel voldoening. Ook
de  serenade voor het huis van mijn
moeder in de Postelstraat na de
optocht, het kon allemaal!!
Het ziekenbezoek, bij voor ons beken-
de en minder bekende mensen, was
erg indrukwekkend, evenals het
bezoek aan Dorus Rijntjes na het trieste
verlies van zijn vrouw. 

We hebben veel momen-
ten beleefd, die in ons
geheugen zullen blijven
hangen. Tijdens de
receptie hebben we onze
prinselijke ‘Witte geit’
gekregen. Zelfs de barbe-
cue heeft hij over-
leefd…!!!
De website van de Meer-
poel, die steeds opnieuw
wordt voorzien van het
laatste nieuws en foto’s
van elke activiteit,  zorgde
ervoor dat we niets verga-
ten. De prijsuitreiking van
de ‘Geef-nooit-op-trofee’
tijdens de Kansplus sound-
mix play-back finale en
een gezellige Jubileum-
avond in ‘De Ruchte’,  we
maakten het allemaal op
een intense manier mee. 

Bedankt voor dit prachtige
Meerpoeljaar en heel veel succes en
plezier gewenst voor het nieuwe
Prinsenpaar.
Alaaf!!!

Prins Theo I , Prinses Anita,
Prinsjes Joey, Danny en Rico
en natuurlijk ‘de witte geit’.

C
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CLUB VAN 111
ent u al lid van de Club 111 ?

Op 11-11-1998 zijn we als carnavalsvereniging voor het eerst gestart met de club van 111, een sympathieke groep
begunstigers, die ‘De Meerpoel’ een warm hart toedragen. Het zijn carnavallisten, die heel  goed weten dat een vereni-

ging als c.v. ‘De Meerpoel’ niet kan bestaan zonder een goede financiële basis. De leden van de club steunen onze vereni-
ging door een jaarlijkse bijdrage van € 55,- (voorheen fl. 111,-) te storten. Onder het motto ‘Voor wat hoort wat’,  ontvangen
begunstigers de Club 111 medaille en biedt de vereniging twee vrijkaartjes aan voor de zaonikaovenden. Daarnaast worden
de Clubleden op de hoogte gehouden via onze nieuwsrubriek ‘Zinnige Zannik’.

Voor nadere inlichtingen over de Club van 111 kunt u zich wenden tot:
Ex-Grootvorst Johan Smits: tel.496383
Grootofficier Toon Bennenbroek: tel. 492925

B



VVrriijjddaagg  2200  ffeebbrruuaarrii  22000099

BEZOEK SCHOLEN, SV SOMEREN EN SLEUTELOVERDRACHT
Rond 10.00 uur beginnen we met het bezoeken van enkele basisscholen. Om 18.00 uur
zijn we op de Potacker, waar we de Jeugd van SV Someren een bezoek brengen. Om
19.00 uur begint de sleuteloverdracht in Cultureel Centrum “De Ruchte”, met alle car-
navalsverenigingen van groot Someren. Hier zal aan Prins Frans IV de sleutelspaan wor-
den overhandigd.

ZZaatteerrddaagg  2211  ffeebbrruuaarrii  22000099

AFHALEN PRINS  EN EUCHARISTIEVIERING  
Om 16.00 uur wordt Prins Frans IV door de vereniging aan huis afgehaald, waarna de
vereniging met gevolg naar het Wilhelminaplein zal gaan.  Daar wordt het
Meerpoelschip afgemeerd en zal 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 pro-
clamatie  wordt voorgelezen. Daarna  brengen Prins Frans IV en zijn gevolg een bezoek
aan zalencentrum “Centraal” en “Het Wapen van Someren”. Rond de klok van 00.00 uur
sluit “De Meerpoel” af in Residentie “ ‘t Summers Kontakt”.

ZZoonnddaagg  2222  ffeebbrruuaarrii  22000099

REUNDJE MEERPOEL
Nadat de leden van carnavalsvereniging “De Meerpoel”  zich om 15.00 uur in de
Residentie hebben verzameld, wordt door Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Frans IV een
gedeelte van het Reundje Meerpoel gelopen. De volgende cafés worden bezocht: De
Boemelaer, De Postel, in d’n Herberg,  Raodhoiske, Centraal en Wapen van Someren.  Na
het eten wordt om 20.15 uur de prijsuitreiking van het Reundje in Residentie “’t Summers
Kontakt” bijgewoond. Vervolgens brengt de vereniging om 21.00 uur een bezoek aan de
Seniorenavond in “De Ruchte”.  Om 23.00 uur wordt de dag afgesloten in Residentie
“‘t Summers Kontakt”. 

MMaaaannddaagg  2233  ffeebbrruuaarrii  22000099

MEERPOELOPTOCHT EN CAFÉBEZOEK
Prins Frans IV zal met zijn Raad van Elf, Vorst Martie en Adjudant Frans-Jozef
deelnemen aan de Meerpoeloptocht. Vervolgens brengt de
vereniging een bezoek aan Cultureel Centrum “De Ruchte”
en woont zij om 17.00  de prijsuitreiking van de
Meerpoeloptocht bij in “Het Wapen van Someren”. Rond
20.30 uur zal zijne Dorstlustige Hoogheid een bezoek brengen
aan carnavalsvereniging “De Pompers” in café “In d’n
Herberg” . Daarna gaat het hele gezelschap naar zalen-
centrum “Centraal” en sluit men rond 00.00 uur af in Residentie
“‘t Summers Kontakt”.

DDiinnssddaagg  2244  ffeebbrruuaarrii  22000099

THEECONCERT, CAFÉBEZOEK EN SLUITING
In de vroege ochtend gaat de vereniging “Spek eten” in de
Residentie. Om 13.30 uur vertrekken Prins Frans IV en
zijn gevolg  naar “Het Wapen van Someren”, waar het
laatste gedeelte van het theeconcert wordt bijge-
woond. Vervolgens bezoekt CV “De Meerpoel” om
15.15 uur “De Ruchte”. Daar sluit “Het Meerpoeleke” ‘t
jeugdcarnaval af en wordt er afscheid genomen van
Jeugdprinses Janneke I. Prins Frans IV en zijn gevolg
zetten hun tocht na het eten voort met een bezoek
aan Residentie “‘t Summers Kontakt”. Daar wordt om
20.11 uur door de redactie van de carnavalskrant
bekend gemaakt wie dit jaar het “lief Meermenneke”
is. Om 20.30 uur vertrekken de Prins en zijn gevolg
naar zaal “Centraal”, waar om 22.11 uur de sleutel-
spaan weer in ontvangst zal worden genomen.
Dan vertrekt onze Dorstlustige hoogheid met
gevolg naar de Residentie voor de afsluiting van
een hopelijk gezellige en plezierige carnaval 2009.

WWooeennssddaagg  2255  ffeebbrruuaarrii  22000099

HARINGHAPPEN
Na het halen van het askruisje  is het om 20.11 uur tijd
voor het Haringhappen. Dat vindt plaats bij Ad en
Aggie Donkers in  Residentie “‘t Summers Kontakt”. U
bent allemaal van harte welkom.

PROGRAMMA  TIJDENS  DE  DOLLE  DAGEN

35



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 mede-
dinging 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 officië-
le confetti is toegestaan, maar wordt ontraden i.v.m. de grote verontreinigende 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 herkenbare 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 toeschouwers niet ten goede.
10. Elke ingeschreven en deelnemende groep ontvangt een optochtherinnering.
11. De jurering wordt verzorgd door CV ‘De Meerpoel’ en de buurtverenigingen. 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
1166  ffeebbrruuaarrii  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

buurtvereniging.

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

SPELREGELS  VOOR  DE  MEERPOEL-
CARNAVALSOPTOCHT
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e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.

maal in het teken stonden van de
afgelopen 4 x 11 jaar Carnaval, zoals
erwtensoep, brood met zult, spek,
streuf en uiteraard ook haring. Deze
gerechten werden geserveerd met
een stukje geschiedenis erbij, wat weer
vele momenten van herkenning
bracht. Ook was er nog even aan-
dacht voor de jubilarissen Paul
v.d.Weerden en Frank Sanders (2 x 11
jaar), die door omstandigheden niet
op de jubileumreceptie aanwezig kon-
den zijn. De muziek werd verzorgd
door Piet Meeuws en Pascal en
Rafaelle Vos en hun personeel teken-
den voor de uitstekende catering. 

BUURTE MI DE BUURTE
Op 7 juni werd in natuurtheater ‘De
Donck’ onder zomerse omstandighe-
den ‘Buurte mi de Buurte’ georgani-
seerd. Bijna 300 mensen waren aan-
wezig op de door onze vereniging
georganiseerde jubileumactiviteit.
Een commissie o.l.v. Ad van Seggelen
en Frans Jozef Knapen slaagde
er in om een geweldig feest te
bouwen met de aanwezige buurten.
Het was mooi dat veel aanwezi-
g e n d . m . v.
een das, pet,
sjaal, shirt her-
kenbaar wa-
ren als buurt
en volop geno-
ten van het
gebodene. Bij
de entree wer-
den alle gasten
muzikaal wel-
kom geheten
met draaiorgel-
muziek van Sjef
van de Vrande.
De avond begon
voor de meesten
met een lekker kopje koffie of thee,
terwijl er genoten werd van tafelgoo-
chelaar Rick Magic, van troubadour
Harrie Peeters en van diverse
Crescendo-leden, die verkleed als
agent, poetsvrouw, souteneur enz.
zorgden voor een leuke interactie
met het publiek. Vanaf ongeveer 22.00
uur bracht ‘After Eet’, bestaande uit
drie bekende Somerense zangeressen
en (door omstandigheden) één zan-
ger, de stemming tot een hoogtepunt.

Het repertoire was swingend en mee-
slepend en het publiek genoot met
volle teugen. Dit alles met een drank-
je en een lekkere frituurhap. Te oor-
delen aan de vele reacties is deze
activiteit in de komende jaren zeker
voor herhaling vatbaar…........ !

VERJAARDAGSFEEST
‘DE MEERPOEL’
Op dinsdag 1 juli hield CV ‘De
Meerpoel’ haar verjaardagsfeest in de
Residentie. 4 x 11 Jaar geleden werd
op deze dag (1 juli 1964) de vereni-
ging opgericht .
Om 11 minuten over acht begon Louis
van den Bosch te draaien aan zijn
orgel om eenieder muzikaal te
begroeten, waarna om 11 minuten
over negen een welkomstwoord van
voorzitter Louis Swinkels volgde. Na de
Ode van de Meermin, kregen respec-
tievelijk de Jubileumprinsen Jan
Swinkels (1975), Henk van de Goor
(1986), Karel Velings (1997) en de hui-
dige Prins Theo Sonnemans kort het
woord. Vervolgens werd het
Jubileumlied gezongen door Vorst
Martie en Evert-Jan Swinkels. Hierna

werd het muzikale woord gegeven
aan het voor deze gelegenheid
samengestelde orkest ‘Baijingerapt’,
o.l.v. Harrie Swinkels. Het orkest
bestond uit leden van de
Prinsengarde, aangevuld met de
zoon van ex-Prins Twan, ex-Prinses
Ria van de Goor en Piet Wijnen,
zoon van oud-kastelein Gerrit
Wijnen. Na het ‘Meerpoellied’ gaf
oud-Grootvorst Louis van den
Bosch een toelichting bij het
cadeau dat Beschermvrouwe
Marij aan de vereniging ging
schenken. Na een kort woordje
van Marij werd door de Meermin
en kastelein Ad Donkers in de

Residentie een nieuwe deur onthuld,
met daarin een glas-en-loodraam met
de afbeelding van de Meermin, het
logo van onze vereniging. Als dank
voor deze geste bood de vereniging
Marij een foto aan van de jubilerende
vereniging. Na het lied ‘De Somerse
heide’ speelde het orkest ‘Wij zijn van
de Meerpoel bezeten’, een prachtig
lied gemaakt door Harrie Swinkels, dat
gezongen werd door enkele leden van
de Prinsengarde. Daarna volgde een
video-impressie, gemaakt door Vorst

Martie met beelden van de afgelopen
44 Meerpoeljaren. Dat bracht bij
menigeen blijde, maar ook emotione-
le momenten te weeg. Tot slot was er
nog een fotopresentatie over de ver-

v a a r d i -

ging van het glas-en-lood-
raam. Wie naar huis ging, kreeg als
leuk verjaardagspresentje een lekkere
pot haring mee. Met dank aan onze
jarige Meermin!!!

PRINSJESDAG
OP VARENDONCKCOLLEGE
Op de derde dinsdag van september
vieren onze ex-Prinsen traditioneel hun
Prinsjesdag. Dit jaar was de organisatie
in handen van ex-Prins Frans II en ex-
Grootvorst Johan. De middag stond
geheel in het teken van het onderwijs.
Terwijl in politiek Den Haag de rege-
ringsplannen werden voorgelegd,
ging de Prinsengarde in het eigen
dorp op pad. Dit jaar werd er vooral
aandacht besteed aan bijscholing.
Op het Varendonckcollege kregen de
leden van de Prinsengarde onderricht
in de vakken uiterlijke verzorging,
koken en metaaltechniek. 
De ex-Prinsen moesten elkaars haren
wassen en föhnen, lekkere hapjes
maken en een Meerpoel-medaille
vijlen, afbramen en zandstralen.
Daarbij kregen ze de steun van enke-
le docenten en leerlingen van deze
VMBO-school. Het was uitstekende pro-
motie voor het Varendonckcollege,
want iedereen was dolenthousiast over
de opzet en de uitvoering van deze
intensieve middag. In tegenstelling tot
andere jaren was er nauwelijks tijd
voor alcoholische versnaperingen en
dus toog de hele club na drie ver-
moeiende lessen met stille trom rich-
ting het gemeentehuis. Daar werd

W
TERUGBLIK  OP  HET  JUBILEUMJAAR

Vervolg van pag. 27
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elke kindjes worden er geboren tijdens de carnavals-
dagen 2009??? Wie bij de secretaresse van c.v. ‘De
Meerpoel’ meldt dat er in het gezin een kindje is
geboren tijdens de carnavalsdagen (tussen zater-

dagmorgen 11.11 uur en dinsdagavond 23.11 uur) ontvangt
een leuke verrassing van de carnavalsvereniging.  Op de
eerste plaats brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Frans IV
tijdens de carnavalsdagen een bezoek aan het jongste
Meerminneke of Meermenneke en zijn of haar ouders.
Uiteraard komt c.v. ‘De Meerpoel’ niet met lege handen op
kraamvisite.

U kunt een geboorte melden bij:
Mariëlle Strik, p/a Beukelaar 15, tel. 06-21266042.

W

CARNAVALS-
KIENDJES
VAN  2009

MEERPOELLIED
Meerpoel, Meerpoel, gelukkig mer dè gai d'r bènt.
Meerpoel, Meerpoel, en dè me aw al jórre kènt.
Wa moete wai, Meermanne en Meerminne,
mi carnaval toch zonder jaw beginne?
Meerpoel, Meerpoel, gelukkig mer dè gai d'r bènt!

Wai mense allemaol, wai haawe veul van lol,
al zijn we hier wel of nie gebórre.
Me kiekt in Meerpoelland toch nóit nao rang of stand.
Knoip dè mer efkes hil goe in oew órre!
Vuroit mi hil goei zin naw vlug de Meerpoel in
as Meerman of Meermin!..... 

Haerkens

v.o.f.

namens de redactie bedankt voor het enthousiasme,
de medewerking en

de meer dan voortreffelijke ondersteuning.

EEffkkeess  llaacchhee

Ne zatte mens stapt op ’t Wilhelminaplein in n’n taxi.

Zatlap: “Ik wil naor ’t Wilhelminaplein.”

Taxichauffeur: “Daor zijn we al, meneer.”

Zatlap: “Dan moete ge de volgende keier nie mer zo

hard rije! Hik!”

EEffkkeess  llaacchhee
Louis v.d. Bosch rijdt mî zunne

wage dur Eindhoven en hij zuukt ’n

parkeerplaots. ’t Zweit brekt ‘m oit,

want hai is host te laot vur ’n heil

belangrijke afspraak. Hai kiekt

naor bóve en hai zî: “Lieven Heier,

help me….as ge ’n parkeerplaots

vur mai veint, gao ik vort alle zon-

dige naor de kèrk en ik zal ginnen

drop alcohol mer drinke.”

Wonderlijk genóg ziet ie in inne

keier ’n parkeerplaots. Hai kiekt wir

umhóg en hai zî: “Laot mer zitte, ik

heb ‘r al ein gevonne.”

EEffkkeess  llaacchhee
“We hebbe alles geprobeerd um’n kiendje te kriége”, klaagt Jantigge zunne vriend. “Ik ben mi onsvrouw naor d’n hoisarts gewéést, ikheb ‘r naor de gynaecolooggestuurd en we hebbe zelfs ‘negebedsgenezer geprebeerd. Nikshielp!” “Wel”, zi die vriend behulp-zaam, “zal ik ‘t ’s preberen?”

EEffkkeess  llaacchhee
Dokter Schakenraad vertèlt aon ‘n collega ’t verhaolvan ‘n patiënte: ”Ze kwam nogal hysterisch binnenge-loupe, kleidde d’r aige hullemol oit en ging op toffelligge”. “Dokter, help me aub, ‘t is al vijf maond gelejedè ik ne mens heb gezié!”
“En, wa hedde daor mî gedao?” vroeg z’n collega.“Ougdruppels veurgeschrivve!”

EEffkkeess  llaacchhee
Rai-instructeur tiggen ‘n aawvrouwke: “Rij mer geréust ‘n bietjeharder, vrouwke, anders kriège wedalijk nog ne parkeerbon!!”

EEffkkeess  llaacchhee
In ’n kuffee zî ‘ne mens tigge ’n vremde vrouw: “Meen lózzie kan praote”.

“D’r gloif ik niks van, zi de vrouw.

Die mens zet z’n lózzie tigge z’n ouwer, begeent veurzichtig te lache en zî

“Ik hoier net dè gai gin slipje aon het.”

“Dè is nie waor”, zî die vrouw, “dè lózzie liégt!”

“De mens klopt ’s tigge z’n lózzie en zî: “Dju, dan lupt ie alwir veur!””
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GEZELLIG STAPPEN EN IN ELKE KROEG ‘N PILSJE TAPPEN

REUNDJE MEERPOEL ZONDAG 22 FEBRUARI
VANAF 15.00 UUR

GEZELLIG STAPPEN EN IN ELKE KROEG ‘N PILSJE TAPPEN

ZONDAG 22 FEBRUARI
VANAF 15.00 UURREUNDJE MEERPOEL

Sinds 2005 wordt het ‘Reundje Meerpoel’ georganiseerd. 
Carnavalesk geklede groepen gaan dan op een ludieke manier
van kroeg naar kroeg. Het Reundje Meerpoel wordt gehouden op
carnavalszondag.

De elf riggels:
Ge kaant starte bai elke willekeurige kastelein die mee duu.
Dilname is op aige risico, let goe op mekaar.
Vat in ieder kuffee minstes ein consumptie .
Vraog dan impesant ne stempel vur op oewe kaort.

Gao te voewt van kuffee naor kuffee: de volgorde makt nie oit.
Zùrg de ge goe geète het; unne goeien bójem is belangrijk.
Carnavalistische klerozzie wordt ten hógste angeraoie.
Wai beginne um 15.00 uur !
Wai hawe d’r um 21.00 uur mi op!
Allein bai unne volle stempelkaort kriede un medallie.
Die kriede van 18.00 tot 21.00 uure bai ’t Summers Kontakt’.



e hadden wat te vieren!!! Onder deze titel vindt u
een terugblik op een aantal activiteiten en gebeurtenissen
die in ons  jubileumjaar hebben plaatsvonden.W

TERUGBLIK  OP  HET  JUBILEUMJAAR

het College van B&W duidelijk
gemaakt dat veel dorpsgenoten zich
ernstig zorgen maken over het grote
aantal cafés dat er in Someren ver-
dwenen is in de afgelopen 44 jaren.
Nog eventjes en we kunnen geen
Rondje (Meerpoel) meer lopen, alleen
nog maar rondjes geven. Uiteraard
werd er ook nog even gezongen en
na enkele geponeerde
stellingen en uiteenzettin-
gen ontvingen het College
en de gemeentebode een
jubileumbeeldje van het
Meerminneke. Daarna ver-
trok de Prinsengarde naar
de Residentie om een
Brabantse Koffietafel te nut-
tigen. Daar werd de avond
met echte cafébezigheden
gevuld zoals toepen, dob-
belen, sjoelen en darten.
Het was een bijzonder geslaagde
Prinsjesdag!!!

APPELACTIE
Op zaterdag 4 oktober hield ‘De
Meerpoel’ haar jaarlijkse appelactie.
Huis aan huis werden weer zakken met
‘Zùmmerse eppelkes’ te koop aange-
boden. Met de opbrengst van de
appelactie werd ‘De Meerpoel’ weer in
staat gesteld om fruitmanden te
kopen. In de week voor carnaval wer-
den die door onze Dorstlustige
Hoogheid en enkele andere leden van

‘De Meerpoel’ bezorgd bij diverse
Somerense zieken. Hierdoor worden
ook diegenen, die niet in staat zijn het
feest van dichtbij mee te maken,
betrokken bij het carnaval in ‘De
Meerpoel’.

PLEINFESTIJN:
WATERIG MAAR GEZELLIG

De regen
was nadruk-
kelijk spel-
breker tij-
dens het
pleinfestijn,
dat onze
jubilerende
vereniging
op zondag
5 oktober
organiseer-
de. De plei-

nactiviteiten werden noodgedwongen
afgelast en alle activiteiten waren nu
geconcentreerd in Residentie ‘Het
Summers Kontakt’. Het was er erg
gezellig, maar echt toevallig langsko-
mend publiek ontbrak. 
In het kader van de jubileumactivitei-
ten organiseerde ‘De Meerpoel’ een
dienstenveiling. Een vijftigtal diensten
werden geveild, variërend van pan-
nenkoeken bakken tot post bezorgen,
van belastingadvies tot een taxirit naar
Schiphol. De veilingmeesters Piet van
de Laar en Wim v.d. Moosdijk maakten
er een dolle boel van. Voor de muzika-
le en theatrale inbreng zorgden de

gebroeders Van Seggelen met hun
vlooientheater, de Hofkapel,
Tralderhand, No Sisters uit Lierop en
Michiel Malschaert. Al met al werd het
een heel gezellige happening en de
dienstenveiling bracht bijna 6600 euro
op, een geweldig resultaat!!

AFSLUITENDE JUBILEUMAVOND
Op zaterdag 1 november werd het
jubileumjaar afgesloten met een muzi-
kale activiteit in cultureel centrum ‘De
Ruchte’. De avond was toegankelijk
voor leden en niet-leden, maar die
laatste groep liet het een beetje afwe-
ten. Er waren optredens van Frank van
Etten, die de afwezige Rob van Daal
verving, en van de bekende schlager-
koning Grad Damen. Het bekende
regionale orkest Summer Music trad
tussendoor op en bracht in een flink
tempo een afwisselend repertoire van
allerlei swingende nummers. Ondanks
de wat tegenvallende belangstelling
was deze avond een mooie afsluiting

van het jubileumjaar.

Vervolg van pag. 39
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GOE TOEVE EN ETE
IN SONNEHOVE

p zondag 9 november 2008 waren Hofkapellid
Ard Hoppenbrouwers en zijn vriendin Loes te gast in
het restaurant van Sonnehove  “um ’t ète te pruuve
en alvast te wenne vur straks!”. Al 22 jaren wordt

elk jaar een lid van ‘De Meerpoel’ uitgenodigd om deze
activiteit bij te wonen. Ard en Loes waren vol lof over de
ontvangst en “ze haan nog nerregus zo goe geète.
Alaaaaaaaafff!!!

O
Eric Driessen

en Pia Lomans. 

DE FOTOGRAFEN

EEffkkeess  llaacchhee
Jantje: “Papa, papa, hoe zijn de mense ontstao? Vadder: “Naw, ‘t begon allemol mi Adam en Eva.” Jantje: Mama, mama,
hoe zijn de mense ontstao?” Moeder: “Dur de evolutie, Jantje, wai ware vruger ape.” Jantje: Papa, gai zegt dè wai van
Adam en Eva zijn gekomme en mama zî dè wai afstammelinge van de ape zijn.” Vadder: Jantje, ik heb jaw allein ouver
minne kant van de femilie vertèld!”
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T  MEERPOELEKE
Witte wa Jeugd-Witte wa Jeugd-
prinses Janneke zi...prinses Janneke zi...
Op dinsdag 18 november werd ik om
22.45 uur wakker gemaakt door mijn
vader. Hij zei dat er bezoek voor me
was. Ik was moe en zei dat ik wilde sla-
pen, maar moest toch echt opstaan.
Toen ik de kamer binnenkwam, zaten
er drie mensen: Irma, Connie en
Nancy van de Jeugdcommissie.  Ze
vroegen of ik de nieuwe Jeugdprinses
van “t Meerpoeleke’ wou worden en ik
zei:  “JA, NATUURLIJK!!”
Er werd toen van alles uitgelegd over
wat er ging gebeuren, vooral op het
Jeugdbal en dat ik ook op dinsdag
naar Siris mocht. Om 23.30 uur vroeg
ons mam of ik naar bed wilde en dat
heb ik toen gedaan. Het was span-
nend, maar ik heb toch nog geslapen.
De dag erna vond ik het heel moeilijk
dat ik niks tegen mijn zusjes Mirna en
Laura en tegen mijn klasgenootjes
mocht zeggen. Het is me trouwens wel
gelukt om mijn mond dicht te houden.
Op zaterdag 22 november was het
eindelijk zover. Eerst werd aan de hele
Jeugdraad verteld dat ik de nieuwe
Prinses was en toen mocht ik het podi-
um op in een hoepel van vlaggen
samen met Adjudant Kyra. Na de ont-
hulling werd ik toen geïnstalleerd. Ik
vond het heel erg spannend: ik moest
een woordje doen en mijn lijfspreuk
zeggen. Het ging allemaal keigoed.
Iedereen kwam me feliciteren en we
hebben veel staan hossen, zingen en
dansen en we gingen in polonaise
door de Comeet. Toen het afgelopen
was, zijn we verder gaan feesten in
mijn school de Viersprong. Zelfs Prins
Frans kwam gezellig even langs. Het
feest was rond 24.00 uur afgelopen.

Zondag mocht ik lekker
uitslapen; het was alle-
maal keifijn!

Jeugdprinses Janneke

PPrrooccllaammaattiiee

1. Regentes van ‘’t Meerpoeleke’
2. Ambassadrice van de Viersprong
3. Groothertogin van de Singel
4. Oppergoeroe van het

spijkerbroekhangen
5. Grootmepster van de

badmintonclub

WWiijj  pprrooccllaammeerreenn::

1. Dè ’t Meerpoeleke op zaoterdig
22 november mi ‘n hil schón bal,
de nèie Jeugdraod, de Prinses en
de Adjudante presentere zal;

2. Dè vanaf naw ’t hoiswèrk is vur de
mister of de juf, want wai zijn in diz-
zen tijd veul te duf;

3. Dè we kanne zegge: wai hebbe
genóte as alle schóle mi carnaval
zijn geslóte;

4. Dè de oitwisseling mi de Kaauw
Voetjes, wir zùrregt vur oitgelaote
snoetjes;

5. Carnavalviere is bai ons gedao,
ge kaant better n’n andere keier
op vakantie gao;

6. Dè d’n optocht wir grouwt en
schón zal zijn, iederein moet op de
bein;

7. Dè vur ’t róóie nèuzebal, grouwt en
klein, op dinsdig in de Ruchte
moet zijn;

8. Op de Singel sti vanaf naw alles
op zunne kop: wai bòuwe ’n fisje,
dus gin tijd vur getob;

9. Iederein mag ’t wéte: wai hebbe
‘ne Superraod van Elf, mi zo’n club
gi ’t fiste vanzelf;

10. Wai gaon in polonaise en wie hi
de tawkes in de hand? Dè is Kyra,
onze nèie Adjudant;

11. Dè de lijfspreuk van Prinses
Janneke luidt: 
MMii  ddeeeess  ddaaaagg  zzeett  iikk  mm’’nn
bbaaddmmiinnttoonnrraacckkeett
eeffkkeess  aaaann  ddee  kkaanntt,,
wwaanntt  dd’’rr  wwoorrddtt  ggeeffiisstt
iinn  hhiill  MMeeeerrppooeellllaanndd!!””

Prinses Janneke

Jeugdprinses Janneke IJeugdprinses Janneke I

Staand vlnr:
Marjolijn Driessen, Ilse Maas,
Els de Lau, Lissa Steuten,
Roy Bukkems, Rainier Maas
en Max Claessens.
Zittend vlnr:
Sander Thaens,
Cheraine Durloo,
Adjudante Kyra van Bommel,
Prinses Janneke Peerlings,
Sven Jeuken en
Hilde Hurkmans.



JEUGDCARNAVAL

PPRROOGGRRAAMMMMAA  JJEEUUGGDDCCAARRNNAAVVAALL  22000099PPRROOGGRRAAMMMMAA  JJEEUUGGDDCCAARRNNAAVVAALL  22000099
ZZoonnddaagg  1188  jjaannuuaarrii RECEPTIE JEUGDPRINSES KAAUW VOETJES IN LIEROP

ZZoonnddaagg  2255  jjaannuuaarrii RECEPTIE VAN ONZE JEUGDPRINS(ES), ADJUDANT(E) EN JEUGDRAAD

ZZoonnddaagg  22  ffeebbrruuaarrii BOERENBRUILOFT KAAUW VOETJES IN LIEROP

PPRROOGGRRAAMMMMAA  VVOOOORR  DDEE  CCAARRNNAAVVAALLSSDDAAGGEENNPPRROOGGRRAAMMMMAA  VVOOOORR  DDEE  CCAARRNNAAVVAALLSSDDAAGGEENN
VVrriijjddaagg  2200  jjaannuuaarrii 18.00 UUR: CARNAVALSBAL BIJ VOETBALCLUB SV SOMEREN

EN AANSLUITEND SLEUTELOVERDRACHT IN ‘DE RUCHTE’

ZZaatteerrddaagg  2211  ffeebbrruuaarrii 13.15 UUR: DEELNAME OPTOCHT IN LIEROP
18.00 UUR: BROODJES ETEN
19.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING IN DE LAMBERTUSKERK
20.00 UUR: CARNAVALSBAL IN DE COMEET
22.00 UUR: AFSLUITING

ZZoonnddaagg  2222  ffeebbrruuaarrii VRIJ

MMaaaannddaagg  2233  ffeebbrruuaarrii 12.00 UUR: AFHALEN JEUGDPRINS(ES) 
14.00 UUR: DEELNAME OPTOCHT IN SOMEREN 
15.00 UUR: CARNAVALVIEREN MET DE KAAUW VOETJES IN DE RUCHTE 
EN AANSLUITEND BEZOEK AAN CV DE POMPERS SAMEN MET DE KAAUW VOETJES
18.00 UUR: AFSLUITING 

DDiinnssddaagg  2244  ffeebbrruuaarrii 14.00 UUR: ROOIE NEUZENBAL IN DE RUCHTE 
18.00 UUR: FRIET ETEN EN AFSLUITING CARNAVAL
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Staand
vlnr:
Marita de Jongh,
Nancy Pape en
Joost van den Heuvel.
Zittend vlnr:
Devon van Dijk,
Irma Jonkers en
Connie Smits.

JEUGDCOMMISSIE



JEUGDCARNAVAL
ONZE JEUGDPRINSES ZI VUR ’T LÈST ….

‘‘t Is naw alwir bekant ‘n jaor geleje dè ik Jeugdprinses van ’t
Meerpoeleke was.  Ik von ‘t super en nog schóner was dè ik
in ‘t Jubileumjaor Prinses kon zijn. Ik heb keiveul lol gehad, ik
denk dè ik nooit mer
zónne schóne
Carneval zal hebbe.
Ik krig n’n brief thois
en daor stón in dè ik
in de Raod van Elf
zaot. Op 15 oktober
haan wai ‘ne kennis-
makingsmiddig mi
de nèie Raod van
Elf.  Mer wie zò de
nèie Jeugdprins(es)
of Adjudant(e) wor-
re? Ik heb laang
m’n ouge nie
deecht kanne
doew van de span-
ning tot………..20
november. Ik lag in
bed toen ons mam
mi ‘n heil gezeik
aonkwam. Dus ik
ging mee nao beneje  mi
m’n slaopgezeecht en daor zaote 3 bekènde mense: Irma,
Connie en Marita van de Jeugdcommissie. Ik dook uurst
efkes weg, mer toen vroege ze of ik Jeugdprinses van het
Meerpoeleke wó worre. Uurst daacht ik nog: ‘t is nie waor,
mer durnao stón ik op ‘t puntje van m’n tein. Mer ik moes wel
munne mond deechthawe.
Op 24 november was ‘t dan zoweit: de bekèndmaking van
de Raod van Elf,  de Jeugdadjudant en  netuurlijk de
Jeugdprinses. De zaol zaat vol spanning, mer toen waore wai
an de beurt. We hebbe d’n hillen aovond gefist en ‘t was
toen al keigezellig.
In janneworrie 2008 was de  receptie van ‘t Meerpoeleke. Dè
was ók keischón. We hebbe gehost en wir lekker gefist.  Alle
carnavalsverinniginge kwame  en ‘r waore keischón stukskes,
snoep en veul  kudoos. Toen kwame  Prins Theo d’n Uurste en
Prinses Anita mi ‘n uitdaging: we moese unne rap make ouver
‘n bettere wirreld en die dan op ‘t clownsbal oitvoere.  Prins
Theo moes mi  zi’n Prinses  en d’n hille Raod ginne règendans,
mer ne Sonnedans doew. Dè is ’n heil schón optreje gewor-
re. 
Op vraidig ein fibberworri haan wai ók nog carneval op
school en wai waore ók nao de voetbalclub gewéést.
Daornao haan wai nog de Sluttelouverdracht in de Ruchte.
Op zóterig 2 fibberworrie was ’t  ók n’n drukken dag. We

haan uurst  d’n  optocht in Lierup en gaw genóg ‘n fistje d’r
aachteran. ‘s Aoves was ‘r ‘n mis in de Lambertuskèrk. Ik leek
wel de Kunnigin: d’r ging n’n hillen optocht nao binne.
Daornao haan we nog ‘t carnevalsbal in de Comeet . Op
mondig 4 fibberworrie kwam de Raod mai ophaole, mer ze
krege mai nie zó mer mee. Ze moese ‘n heil parcours
geblinddoekt  aflegge net as in ‘t  lèger (dè was ‘n makkie).
We konne nie mi n líg maag weggao,  dus d‘r moes ók nog
vlug efkes wa geète worre.  Daornao haan wai nog ‘ne
superschónen optocht in de Meerpoel. ‘t Leek trawes wel ne
vèrkesstal op de wage.  Nao afloup ginge wai mi de Kaauw
Voetjes nog noa de Pompers.
Op dinsdig 5 fibberworrie was de clownsmiddig.  ‘t Was alwir
de laotsten dag (wa vloge al die daag toch vlug vurbai!!)
mer ik kon nog inne keier hillemol los gao. Netuurluk kwame
onze grouwte Prins mi z’n Prinses en de heil Raod nog de
Sonnedans doew en daornao kwame wai in ons trèningspak
op ‘t podium reppe.  ‘t Was echt lache (haha),  mer dur al dè
gelach kwam aon onzen tijd vlug ’n aind.  Um ‘t echt af te
sloite, zonge we toen nog inne keier mi z’n allen ‘t
Jubileumlied. 
Same mi Dorstlustige Hoogheid Prins Theo d’n Uurste en
Prinses Anita  heb ik ‘ne fantastische carneval gehad! Ik von
’t geweldig!! Dizze carneval zal ik nooit van m’n lève mer ver-
gète!
An ’t eind wil ik Ad en Aggie,  d’n hille Raod, d’n Adjudant en
die geweldige Jeugdcommissie Irma,  Connie , Devon,
Anette, Jan, Marita en  Joost en alle aander mense bedan-
ken. Zonder jellie was ’t nooit gelukt en ha ik nooit dizze
ggeewweellddiiggee,,  ffaannttaassttiisscchhee,,  ggaavvee,,  ssttooeerree  eenn  ssuuppeerrsscchhóónnee  ccaarr--
nneevvaall gehad!!!  AAlllleemmooll  kkeeiibbeeddaannkktt!!!!!!
Tot slot wens ik de nèie
Jeugdprinses, Adju-
dante en de Raod ‘ne
fantastische carneval
2009, krek zoas wai dè
vurrig jaor ók hebbe
gehad!!!

‘‘MMii  ddeeeezz  ddaaaagg
ggiinn  ggeezzaaoonniikk  eenn  ggeezzeeuurr,,
wwaanntt  mmii  ddee  ccaarrnneevvaall
wwiillllee  wwaaii  aalllleeiinn
‘‘nn  ggooeeii  hhuummeeuurr’’
AAllaaaaff!!!!

Veul plezier
en de groetjes, 

Lorraine  
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an ons vijfenvirtigste ‘Meerminneke’. Wai
bedanke iederein die tur aon méége-
werkt hî. Impesant wille we ók alle adver-
teerders en sponsors bedanke, want die

hebbe we hil hard nódig um ons ‘Meerminneke’
te kanne make. 
De Meerpoel hi di jaor ‘ne Prins mi veul
gezééchte (Kadetje, Achmed, Clown). ’t Is ‘ne
kaveleuter en hai is van Zùmmere en nie
baang. Wai hebben tràwes al gemerkt dè ‘t ók
’n schón lulbóks is: hai leult oew de gaoter in
oew zokke. 
Wai wense Prins Frans IV en Prinses Lieke,
Jeugdprinses Janneke I en Adjudante Kyra,
same mi allie allemol ‘n hil schón carnevals-
jaor.
Meermanne en Meerminne, wai zijn verrig.
Hawdoe en Alaaf!

Ruddaksie ‘missevijve’,

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

DI  IS  T  EINDE

V

Zo gek als een deur!

EEffkkeess  llaacchhee
Schónmoeder prikt bai ‘’t Wapen van Zùmmere’ ’n stuk-

ske vlis aon hurre verket en vraogt: “Is dî naw rundvlis of

vèrkesvlis?”
Schónzóón: “Welke kant van de verket bedoelde ge?”

EEffkkeess  llaacchhee
Johan en zunne zoon Jannick, haole femielie uit Nieuw Zeeland op vanSchiphol. Zi dè familielid: “Nao ‘n dikke twintig uur in dè vliegtoig kan ikwel ne sjauwer gebroike!” “Bènde toch gek”, zi Jannick, ”Ge hooft gingeld oit te gève vur ne sjauwer, ons pap draagt die koffers zèlf wel!!”


