
Offiesjeel Staatsblèèike vur ‘t Meerpoelrijk

Verschijnt inne keier per jaor mî de Carnaval
Zesenvirtigste jaorgang 2010 nummer ein

Proclamatie

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

Alaaaaaaaaaaaf  !!!

Op zaterdag 14 november 2009, 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
auspiciën 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 46ste Regent van ‘De Meerpoel’:

Prins Ruud IPrins Ruud I
ZIJNE DORSTLUSTIGE HOOGHEID

• Nazaat van de Van Lieshoutstraat 
• Grootversierder van de Eem
• Grootgrondbezitter van de Postelstraat
• Nakomeling van Marinus de Köster
• Magistraat van Berkvens BV
• Generaal van de Zùmmerse defensie
• Beschermheer van ‘de Scheneschoppers’
• Ridder in de Orde van de klèn trom
• Grootadviseur van de Zùmmerse

voetbaljeugd 
• Ambassadeur van de Flodderbône
• Sympathisant van zaalvoetbal en

Kennedymars 

Proclameer en verordeneer:

1. Dè op vraidig 12 fibberworrie, Meermanne en
Meerminne, het fist der zotheid zal beginne;

2. Dè iederein die hawt van leut en gein, mî de
Carnaval in de Meerpoel dient te zijn;

3. Dè we mî deez daag nie denke en doen in
deure, mer ons storte in ’t Vastenaovend-
gebeure; 

4. Dè de Raod van Elluf nie allein aon de
Prinsewage zal bouwe, mer ók geriggeld ’n
belleke hóg prebeert te haawe; 

5. Dè ge bai ’t Theeconcert wir nie stil kaant zit-
te, as de Flodderbône terug zijn oit de Thaise
hitte;

6. Dè ‘n zaol d’r nie allein is um te balle, mer dè
ge daor in de riggel ók goe kaant carnavalle;

7. Dè de Hofkupèl wir muzikaal de aondacht
zal trekke, dur nèrregus mî de stil trom te ver-
trekke;

8. Dè ’t Reundje Meerpoel vur grouwt en klein,
’n goei training vur de Kennedymars zal zijn; 

9. Dè we ons dur de crisis nie oit ‘t veld laote
slao en mî z’n alle flink op stap zalle gao;

10. Dè ge oew aige ’t bèst naor hois kaant laote
raaie, as ’t vur oew ouge begint te draaie;

11. Dè de lijfspreuk van de Prins zal zijn:

“Mî  deez  daag  stî  niemus  boitespel,  want
iederein  duu  mee,  zit  goe  in  z’n  vel”

Oitgesproke en afgesproke op d’n aovend
van de 14e november 2009

Geteikend,

Prins Ruud d’n Uurste



COLOFON

RIDDER
In de Orde van het Meerpoelrijk

Wim Deenen

IN  MEMORIAM
Op 16 maart 2009 is Marini Wijlaars overleden. Marini was de tweede
Prins van CV ‘De Meerpoel’.
In 1966 werd hij onthuld a.s Z.D.H. Prins Marini I.
Marini werd in 1964 benoemd in het bestuur en was daarmee een van
de mensen van het eerste uur van onze vereniging.
Marini was een gezellig en trouw lid van de Prinsengarde.
Hij trad vaak mee op tijdens de zaonikaovenden en zong de afgelopen
jaren mee in de carnavalsdiensten.
Ook aan onze appelactie in het najaar verleende Marini zijn medewer-
king.
‘De Meerpoel’ heeft afscheid genomen van een voorbeeldige
Meerman, maar zal hem niet snel vergeten.
Marini, vaarwel!

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

46ste 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.

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

•
Opmaak:
Angela van den Eijnden

•
Vaaste  medewerkers:
Leej van de verinniging.

•
Chef  reportages:
‘t Hil jaor op pad.

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

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

Lee-OOut:
Zie opmaak

•
Veurplaot:
De nèie Prins

•
Adreswijziginge:
Te veul om op te noeme.

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

•
Druk:
Drukkerij Claessens
Zùmmere Bee Vee

•
Koppierait:
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.

•
Klachte:
Tillefoon 495206

•
Ruddaksie-aadres:
Gerard Slegers
Kerkstraat 54
5711 GW Someren

•
Verantwoording:
De ruddaksie is nie
verantwoordelijk vur
verlóre gerakte
klirre mî de
carnavalsdaag.

GROOTOFFICIEREN
In de Orde van het Meerpoelrijk

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

Toon Bennenbroek
Gerard Lomans
Malou de Rooij
Johan Smits
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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

Staand vlnr:
Martie Jeuken,

Marij Haerkens- de Lau,
Albert v/d Bosch, Joost v/d Heuvel,

Mariëlle Strik, Ad de Jongh,
Nell Verberne-Eijsbouts, Louis Swinkels,

Frans-Jozef Knapen.

T  BESTUUR
VAN  CV  DE
MEERPOEL



r was eens een Prins… Een Prins in een bordeauxrode
Opel Kadett met aan zijn zijde een prachtig, klein
Prinsesje… Het lijkt een sprookje, maar het werd de kei-
harde realiteit op 14 november 2009!

Nadat ik terug was van een drieweekse vakantie in Amerika,
kwam ex-Prins Gerard Slegers naar me toe om te vragen of ik
binnenkort een keertje tijd had om met hem ergens heen te
gaan. Hij had namelijk het idee om met de voetbalselectie
van SV Someren naar Turkije te gaan op trainingsweekend!
‘Niks mis mee, dacht ik zo’. Wij, Gerard en ik,
als afgevaardigde van de spelers, hadden
een afspraak gemaakt met twee personen
bij ‘De Koffer’ in Mierlo. Zij zouden zo’n trai-
ningskamp goedkoop voor ons kunnen
regelen. Daar aangekomen, kwamen we
uit bij twee bestuursleden van C.V. De
Meerpoel, voorzitter Louis en Vorst Martie.
Ik dacht eerst nog: ‘De crisis is ook bij hen
hard aangekomen als ze dit als bijbaan-
tje erbij doen!’ Vreemd genoeg begon er
nog geen belletje bij me te rinkelen.
Tijdens het verloop van het gesprek werd
het me allemaal wat duidelijker: ze gin-
gen mij en Lieke vragen om Prins en
Prinses te worden bij C.V. De Meerpoel!!!
‘Echt, waarom wij?’ Meer kon ik er niet
meer uitkrijgen en ik ben met een spier-
wit gezicht huiswaarts gekeerd. Helaas
geen trainingsweekend naar Turkije,
maar wel een goed bewaard geheim
rijker.
Diezelfde dag heb ik het aan Lieke
verteld. We kennen elkaar overigens
al een hele poos, maar sinds ruim
twee jaar is het echt ‘dikke mik’
geworden. Die dag vergeet ik nooit meer: in een goed-
gevulde kantine van SV Someren pakte ik de microfoon, ging
op m’n knieën en vroeg aan Lieke of ze het met mij ‘aan’
wou. Gelukkig zei ze ‘ja’! Alle aanwezigen namen ons op de
schouders en het bleef nog lang onrustig in de kantine. Beide
families waarvan we afkomstig zijn, houden ook wel van een
feestje. Echter, op het jaarlijkse familietoernooi scheiden
onze wegen voor een dag tijdens de voetbalderby: FC De
Muwkes versus De Welwijntjes.
Toen ik Lieke vroeg of ze samen met mij de uitdaging van
Prins en Prinses aan wilde gaan, was ze meteen enthousiast.
De keuze was voor ons toen niet moeilijk meer: ‘It giet on!’.

Onder de missie ‘Seagles Nest’ (strandtent in New York, waar
wij op vakantie waren geweest) brak voor ons de tijd aan van
het lange wachten. 
Uiteindelijk was het dan zover: ‘D-Day’ op zaterdag 14
november 2009. Vroeg op de avond werden we al opge-
haald door Louis en Marij en voordat ik het wist, stond ik met
gebalde vuisten op het podium als Zijne Dorstlustige
Hoogheid van C.V. De Meerpoel. Daar stonden we dan als
jongste Prinsenpaar van C.V. De Meerpoel! Voor iedereen
was het een enorme verrassing, maar dat maakte de avond
des te specialer. Binnen ‘no-time’ waren er veel bekende

gezichten te zien en het werd een erg
gezellige avond. Tijdens de avond en
dagen daarna werden we overspoeld
met positieve reacties, zowel persoonlijk
als via kaartjes, smsjes, e-mails en ‘hyves-
krabbels’. 
Van kleins af aan ben ik een echte car-
navalsvierder. Ging ik vroeger veelal als
‘Zorro’ de straat op, de laatste jaren ging
ik de kroegen af als ‘smaakpolitie’, maar
daar werd ik niet vrolijk van! Die outfit ruil-
de ik later in voor een schitterend goudvis-
pak… Bij de Flodderbône voelde ik me dan
ook letterlijk als een vis in het water!
‘Carnavalsdinsdag om 10.00 uur bij
Thieuke’, is een ongeschreven traditie, die
ook bij veel Zùmmerse mensen hoog in het
vaandel staat. 
Als jong menneke was ik al eens Prins
geweest bij de Scheneschoppers van SV
Someren. Nu ben ik Prins van C.V. De
Meerpoel, dat is toch wel even anders.
Destijds was ik nog blij met een cola en een
snoepzak, maar nu komen ze niet zo makkelijk
van me af met de carnaval! Dat ik als Prins
gevraagd ben, is een hele eer. Prinses Lieke en

ik gaan die taak met volle overgave en enthousiasme ver-
vullen! We hopen dat veel mensen dit carnavalsjaar met ons
meevieren, zodat we er samen een onvergetelijk jaar van
kunnen maken!!!

“Mî  deez  daag  stî  niemus  boitespel,  want  iederein  duu  mee,
zit  goe  in  z’n  vel”.

Alaaf!!!

Prins Ruud I en Prinses Lieke
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E

este Meerminnen en Meermannen,

December is nog maar nauwelijks
voorbij of bij velen begint het al

weer te kriebelen. Carnaval is in aan-
tocht! Het beloven ook dit jaar weer vier
dolle dagen te worden voor jong en
oud, waarbij even alle zorgen opzij wor-
den gezet.

Bij carnavalsvereniging De Meerpoel
zijn de voorbereidingen in volle gang
en zit de stemming er al weer goed in. En
zo hoort het ook, want alleen op die manier zal carnaval
een feest van ontspanning en verbroedering zijn.

Dit jaar zwaait Prins Ruud I de scepter bij De Meerpoel. Ik ben
ervan overtuigd dat hij en Prinses Lieke samen met

hun hele gevolg zullen zorgen voor een
fijn en uitbundig carnaval in ons Someren.
Ik wens hen daarbij veel succes!

Alle carnavalsvierders wens ik een onver-
getelijk carnaval toe. Laat het een feest zijn
voor iedereen, waar nog veel over nage-
praat zal worden.

De burgemeester van Someren,

A.P.M. Veltman

B
WITTE  WA  D  N  BURGER  ZI  ...

WITTE  WA  ONZE  NEIE  PRINS  ZI  ...



Floreffestraat 101

5711 AC Someren

Telefoon (0493) 495952

Telefax (0493) 493967
______

 metselbedrijf

R. Kleeven b.v.
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www.isobouw.nl

Vier daag nie te houwe...
...en daarnoa 

lekker verder (Iso)Bouwe!

Hollandseweg 21
5712 RM  Someren
Tel. 0493 - 49 23 20
Fax 0493 - 49 46 45

- ADMINISTRATIE - LONEN
- STARTERSBEGELEIDING
- BALANSEN
- BELASTINGZAKEN
- ALLE FORMULIEREN

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING 

NEEMT U CONTACT OP MET

HENRY TINNEMANS
Kantoor:   Postelstraat 22, 5711 EN  Someren

(0493) 47 37 17
www.taksomeren.nl



ieve Meerminnen en
beste Meermannen, 

Carnaval staat voor de deur. Tijd om
eens even lekker uit te gaan en de sleur
te doorbreken. Ieder jaar opnieuw is er
een tijd om de dagelijkse gewoontes
even te vergeten en gezellig een paar
dagen carnaval te vieren. Carnaval
kent vele vormen en sferen. Vaak den-
ken mensen bij carnaval allereerst aan
kroegen, bier, gelal en veel leut, maar er
is meer dat CV De Meerpoel verbindt
aan carnaval.
CV De Meerpoel vult op verschillende
manieren het carnaval in. Natuurlijk heb-
ben we weer een geweldig Prinsenpaar!
Aan Prins Ruud I en Prinses Lieke zal het
zeker niet liggen en ook met Jeugd-
prinses Emmy en Adjudant Isabel wordt
het jeugdcarnaval helemaal top. De
dolle dagen worden één groot, gezellig
feest, zeker weten! Maar voor het zover
is, is er al heel veel gebeurd. Er vinden
veel activiteiten plaats voor diverse
groepen mensen. Zo hebben we het
prinsentreffen in november, we hebben
onze eigen prinsenreceptie en de
jeugdreceptie in januari en we trekken
er op uit naar onze zusterverenigingen.
Uiteraard zullen ook de zaonikaoven-
den, het ziekenbezoek, het scholenbe-
zoek en de sleuteloverdracht niet ont-
breken in de aanloop naar de dolle

dagen. De appels voor de fruitschale-
nactie verkochten we al eerder en dit
jaar hadden we ook nog de primeur van
een jeugdpodium: “Kom op, dè Podium
op!” Allemaal activiteiten die onlosma-
kelijk zijn verbonden met CV De
Meerpoel, maar die misschien
niet allemaal even zichtbaar zijn
voor het grote publiek. Tijdens de
dolle dagen hebben we dan
ook nog de Eucharistieviering in
de Lambertuskerk, het bezoek
aan de seniorenavond, het
spekbakken en de Ode aan
ons Meerminneke.
Ik daag alle mensen van
Someren uit om tijdens car-
naval eens met onze vereni-
ging op te trekken. Ga een
keer mee en neem een kijkje ach-
ter de schermen. Er zal een wereld voor
je opengaan, dat verzeker ik je. Al is het
maar tijdens het haringhappen op
Aswoensdag, waar we ieder jaar even
terugblikken op de dolle dagen. Of kom
eens een kijkje nemen tijdens het half-
vastenbal, dat in het teken staat van de
Fenklub van de Hofkapel. Kom op, doe
eens mee en sluit je een keer aan bij CV
De Meerpoel. Je komt er allerlei mensen
tegen: gezellige mensen, warme men-
sen, mensen met interesses en mensen
met talent, verlegen mensen en drukke
mensen, dikke mensen en dunne men-

sen. Kortom: CV De Meerpoel wil ver-
broederen. Mensen bij elkaar brengen
op een ontspannen wijze, in een gezelli-
ge ambiance. Zeker bij onze Residentie
lukt dat altijd, want daar is het berege-
zellig. Het dak gaat er dan ook meestal
af. Moet je zeker een keer meemaken!!

Op onze website www.cvde-
meerpoel.nl kun je ons
programma vinden en als
je een keer mee wilt gaan,
dan kan dat altijd. Ik kom
jullie graag tegen vanaf nu.
Carnaval is niet vier dagen
in de kroeg rondhangen,
maar carnaval is samen op
pad gaan en gezellige, leuke
dingen doen, mensen ont-
moeten en mensen een hart
onder de riem steken. Iedereen
die bij onze vereniging is, weet

dat en draagt dat uit.
Met Prins Ruud I en Prinses Lieke en met
Jeugdprinses Emmy en Adjudante Isabel
maken we er een supercarnaval van.
Een carnaval, die we niet licht zullen ver-
geten en waarover we nog lang na zul-
len praten. Ook jij bent daarvoor nodig
en daar vertrouw ik op!
Zie ik je tijdens die dagen? Ik hoop van
wel……..

Alaaaaf,

Louis Swinkels

5

L

este Meermannen,
lieve Meerminnen,

Het ‘Jaar van de tradities 2009’,
het jaar van ex-Prins Frans de Vierde en
ex-Prinses Lieke,  ligt weer ach-
ter ons. Iedereen
heeft genoten van
een enthousiast
Prinsenpaar….  van
circus Frens en de
Oranjebuurt, van de
Prinsesjes Mir en Nina,
het éénmalige optre-
den van Stiena (zon-
der Stoeptegels) en
van nog veel meer. Het
was ook het jaar, waarin
ex-Grootvorst Johan
werd benoemd tot Groot-Officier van
‘De Meerpoel’. Maar het waren niet
alleen de volwassenen die zich in het
feestgedruis stortten. Ook de jeugdige
carnavalsvierders onder aanvoering
van Jeugdprinses Janneke en
Adjudante Kyra hebben voor een
groot feest gezorgd in ’’t Meerpoeleke’.

Het ‘Jaar van de Tradities’ is voorbij.

Tradities, steeds vaker zien we het
belang er van in. Het zijn gewoonten
en gebruiken die je van huis uit hebt
meegekregen. Overgenomen van je
ouders en voorouders. Het overdragen
van cultuur van de ene generatie
naar de andere. In een snel verande-
rende tijd, in een globaliserende
wereld en in een multiculturele
samenleving is het goed, om stil te
staan bij onze tradities. Ze vormen
de basis van ons dagelijks denken
en handelen en mogen absoluut
niet verloren gaan. Het carnavals-
feest is zo’n voorbeeld van een
stukje cultureel erfgoed. ‘De
Meerpoel’ heeft haar cultuur,
haar gebruiken en gewoonten in

2009 vastgelegd in een prachtig
Jubileumboek. Zo blijft alles goed
bewaard voor de volgende generaties
Meermannen en Meerminnen.

Als carnavalsvereniging ‘De Meerpoel’
doen we ons uiterste best om de tradi-
ties van het carnavalsfeest over te dra-
gen op de generaties na ons. En car-
naval leeft, ook bij de jeugd. Het aan-
tal aanmeldingen voor de Jeugdraad

van Elf van ‘t Meerpoeleke was dit jaar
zo groot, dat de Jeugdcommissie zelfs
twee Jeugdraden kon vormen. Helaas
is er maar plek voor elf Raadsleden,
een Adjudant(e) en een
Jeugdprins(es). Een goede ontwikke-
ling bij de jeugd, die we graag door-
trekken naar de volwassenen. Jonge
aanwas is van harte welkom. Het begin
is gemaakt met de installatie van Zijne
Dorstlustige Hoogheid Prins Ruud d’n
Uurste en zijn Prinses Lieke. We dragen
de tradities van het carnavalsfeest dit
jaar over aan een zeer jong
Prinsenpaar. Inmiddels is al gebleken
wat voor impact dat heeft. Het wordt
dit jaar weer een geweldig feest.
Niemand staat buitenspel, iedereen
mag mee doen en genieten van een
prachtig stukje traditie. Samen met alle
Meermannen en Meerminnen, met
Prins Ruud I, Prinses Lieke, Jeugdprinses
Emmy, Adjudante Isabel en de gehele
vereniging wordt carnaval 2010 een
geweldig feest.

Alaaaf!!!!

Vorst Martie

B
WITTE  WA  DE  VORST  ZI  ...

WITTE  WA  DE  VEURZITTER  ZI  ...



Floreffestraat 3 - 5711 AA  Someren
Tel. (0493) 49 13 57
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Een goed “lopend” carnaval

2009-2010

Pedicure: A.v. Osenbruggen - Geers

 Groeningen 1

 Someren

 Tel. 0493-494250

• Accessoires voortenten
• Reparaties & onderhoud
• Meer dan 100 caravans
• 6500 m2 overdekte showroom

Openingstijden:
di t/m vr 9.00 - 18.00 uur
za 10.00 - 17.00 uur
koopavond vr tot 20.00 uur 
(april t/m sept).

Ommelseweg 65   5721 WT Asten
Tel. (0493) 69 61 55    Fax (0493) 69 52 95E-mail info@vinkencaravans.nl   
Website www.vinkencaravans.nl

Officieel dealer:Chateau, KnausEifelland,Wilk, Tabbert

Hemel 66
5721 HJ  Asten

Tel. (0493) 69 62 39
Fax (0493) 69 02 68
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‘IK BEN  
BAKKER BART’ 
 
Someren 
Altijd vers, altijd lekker

Voor de lekkerste 
broden, belegde 
broodjes, snacks 

en meer ga je naar 

 Bakker Bart 
Someren 

Bakker Bart  
Postelstraat 34b 

 5711 EN Someren  
Telefoon: (0493) 44 01 66 

Fax: (0493) 44 01 67 



PPrriinnss   rruuuudd II   
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Al meer dan 30 jaar

Kerkendijk 32 S O M E R E N

TEL 0493 492561 FAX 0493 496693

w w w . l o o i j m a n s . n l

!Kwaliteit, advies en service

beuken en  grenen hout ❚  Diverse soorten plaatmateriaal ❚  Geïmpregneerd tuinhout ❚

Geïmpregneerde ronde palen 500 cm lang ❚  Bankiray Vlonderplanken gegroefd

❚  Keralit gevelpanelen ❚  Binnen- en buitendeuren ❚  Plinten en ander lijstwerk  ❚

Bouwhout n.e. geschaafd met ronde kanten ❚  Merantie, mahonie, merbau, eiken,

beuken en grenen hout ❚  Diverse soorten plaatmateriaal ❚  Geïmpregneerd tuinhout ❚

Geïmpregneerde ronde palen 500 cm lang ❚  Bankiray Vlonderplanken gegroefd

❚  Keralit gevelpanelen ❚  Binnen- en buitendeuren ❚  Plinten en ander lijstwerk ❚

Bouwhout n.e. geschaafd met ronde kanten ❚  Merantie, mahonie, merbau, eiken,

beuken en grenen hout ❚  Diverse soorten plaatmateriaal ❚  Geïmpregneerd tuinhout ❚

Geïmpregneerde ronde palen 500 cm lang ❚  Bankiray Vlonderplanken gegroefd

Service-station Rob van Kol

Reparatie van alle merken APK 

Keuringsstation

Postel 22,
5711 ET Someren,
Tel 0493 49 52 80

Hurkmans NatuursteenHurkmans Natuursteen
Wai kanne zùrge vur de schónste vloere,

vensterbanke, dùrpels, schoukes en heil veul aander

schón dinge.

Wai make allemaol schón dinge vur in jallie hois van

graniet, marmer, hardstein en leistein,

Mer dè duun wai nie mi de carnaval, want dan

drinke ók wai ’n glèske biêr.

Alvast heil veul plezier mi die daag.

Hurkmans Natuursteen B.V. - Indumaweg 1 - 5711 EA Someren

Tel.: (0493) 4931 31 - Fax: (0493) 49 23 41

ASTEN
Hemel 4
5721 HH  Asten
Tel. (0493)670225

SOMEREN
Floreffestraat 10
5711 AD  Someren
Tel. (0493)494284

ASTEN • SOMEREN

E-mail: info@asteinwijnwinkel.nl
Fax (0493) 67 02 27

 
 

boomverzorging

verplanten
van grote bomen

tuin- en
landschapsarchitectuur

advisering - expertise

Vaarselstraat 48, 5711 RE  Someren
Mobiel 06-20444014
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raditiegetrouw wordt op de derde
dinsdag van september ook de
Zömmerse Prinsjesdag gehouden
door de Prinsengarde van De

Meerpoel. (We schrijven ‘Zùmmerse’ in
dit artikel consequent met een ö,
omdat Karel Velings en Jan van Eijk de
organisatie in handen hadden, samen
met ex-Prins Tonny van Eijk, red.).
Prinsjesdag begon vroeg dit jaar, want
al voor 9.00 uur waren veel ex-Prinsen
in de Lambertuskerk aanwezig om er
o.l.v. Karel I en Harrie I de mis te zin-
gen, die was geor-
ganiseerd in
het kader van
het ziekentridu-
üm. Na afloop
werden de ex-
Prinsen bedankt
voor hun muzika-
le medewerking
en uitgenodigd
voor een kop kof-
fie in de Ruchte.
Daar werd ook
Beschermvrouwe
en ex-Prinses Marij
Haerkens toegezongen, vanwege
haar verjaardag op deze Prinsjesdag.
Om 13.00 uur werd vervolgens ieder-
een weer verwacht in de Residentie. Er
waren diverse tandems besteld en de
bedoeling was dat de ex-Prinsen in
tweetallen via verschillende routes
naar het eindpunt museum ‘Kiekus’ in
Lierop zouden rijden. Of ze allemaal
de juiste route gereden hebben, is ons
nu nog niet duidelijk. In Lierop werd het
interessante museumpje bewonderd
en de eigenaar Piet Jacobs gaf des-
kundige uitleg. Uiteraard was er ook

voor een kop koffie of een pilsje
gezorgd.
Na deze korte onderbreking werd
begonnen aan de terugreis, die café
‘In d’n Herberg’ als eindstation had.
Daar werd de uitslag bekend gemaakt
van de oriëntatietocht. Dankzij de eer-
ste plaats (of was het toch de laatste?)
werd Louis Swinkels de nieuwe Koning.
Samen met zijn metgezel Marcel
Looijmans mag hij volgend jaar

Prinsjesdag gaan
organiseren.
Kort voor vijf uur ging
de hele groep met
slaande trom en
wapperende vlag-
gen via de
Postelstraat rich-
ting gemeente-
huis, waar we om
17.00 uur ontvan-
gen werden
door het college
van B&W en

bode Theo. De organi-
satiecommissie deelde mee dat de

Prinsengarde in maart 2010 gaat deel-
nemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen onder de naam P.G.S. (Prinsen
Garde Someren). Met veel humor werd
daar het verkiezingsprogramma van
lijst 11 gepresenteerd:

“Wai gaon er van uit dè we minimaal
5 zetels haole, mer dè kanne ‘r ók
mèèr zijn!! Stel dettur inderdaad 5
zetels gehaold worre, dan zörrege wai
van de Prinsengarde d’r vur dettur
altijd 5 ex-Prinsen present zijn bai de
raodsvergadering. Dè hoeve nie altijd
dezelfde mense te zijn, want wai heb-

be bai de Prinsengarde mèèr dan
genog kandidate die ieder vur zich de
kwaliteit in hois hebbe um mee te kan-
ne praote ouver alle onderwerpe die
in ’n raodsvergadering bepròt worre.”
Daarna werd het partijprogramma van
de PGS bekend gemaakt. 

Als alles doorgaat, zal carnavalsvereni-
ging De Meerpoel er zeker wel bij
varen. Tussen de bedrijven door wer-
den er nog enkele toepasselijke liede-
ren gezongen. Na de woorden van de
burgemeester, die hier en daar wat
kanttekeningen plaatste (maar wel blij
was dat hij in Someren mag blijven),
verlieten wij het gemeentehuis en gin-
gen richting ‘het Wapen van Someren’
om weer wat bij te komen van al die
ervaringen.
Om 19.00 uur was het verzamelen in
de Residentie, waar werd genoten van
een lekkere barbecue. Daarna was er
een hoedenparade te zien. De ex-
Prinsessen hadden in het kader van
Prinsjesdag allemaal de opdracht om
een speciale hoed te dragen, zoals
dat gebruikelijk is in Den Haag bij de
opening van de Staten Generaal op
Prinsjesdag.
Het moet gezegd: er waren prachtige
exemplaren bij. Grotere, kleinere, mooi
versierde hoeden en hoedjes, er was
duidelijk over nagedacht. Uniek en bij-
zonder mooi gemaakt was de creatie
van ex-Prinses Els de Lau, maar winna-
res werd ‘ons Mam’, Nel Nijssen. 
De avond werd in stijl afgesloten met
een muzikaal optreden van ’t
Zeemanskoor.

Alaaf, ex-Prins Jan III

T
GESLAAGDE  PRINSJESDAG  2009

1965                PRINSENGARDE                2009
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
2009 Prins Frans IV



TUINHOUT

WESA
SPEELTOESTELLEN TUINHUISJES

SCHUTTINGEN

Wij zijn verhuisd
per 1-1-2010

Willie en Mariёtte van Mierlo
Half Elfje 6,  Someren

Tel. 0493 - 47 17 56 

www.wesatuinhout.nl

Wilhelminaplein 28a, 5711 EL Someren

tel 0493 - 49 21 62 / fax 0493 - 49 00 48

GARAGEBEDRIJF 
JASPERS

Randweg 17 - Zùmmere
Til. (0493) 49 43 51

● vur ne neie of gebroikte auto
● Ok onderhawd en ripperasie
● Ok erkènd A.P.K.
   keuringstation

Jan Peters Elektro

Voor al uw elektrotechnische installaties,
elektramaterialen, spots en lichtbronnen.

Havenoord 1 Someren-Eind 
0493-490797

Havenoord 5
5712 BK  Someren

Tel. (0493) 49 05 24
Fax (0493) 49 34 69

 (0653) 18 08 14

Kuilerstraat 26
5712 PA  Someren

Tel. 0493 - 49 69 64
Fax 0493 - 47 96 90
Mobiel 06-51561367

www.kantergraszoden.nl

Bestellingen kunt u dagelijks plaatsen 

via telefoonnummer 0495-697373, 

bgg 0495-593188, fax 0495-591512 of 

per e-mail: info@slagerijvanmeijl.nl.

www.slagerijvanmeijl.nl

Dorpsstraat 43, 6027 PE Soerendonk

Bezorging GRATIS aan huis bij 

besteding > ± 50,00 (onder voorbehoud)

U kunt bij ons mobiel pinnen.

OPE TOT NEGE UURE 
SAOVES
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PRINSELIJKE  HOFKUPEL    DE  MEERPOEL
Staand vlnr:
Dirk v/d Eijnden,
Ad van Gerwen,
Ard Hoppenbrouwers,
Pieter van Osenbruggen,
Riny v/d Hurk,
Roel van de Laar,
Daniëlle de Lau,
Thijs Verdonschot,
Harry Peeters.
Zittend vlnr:
Stan van Enckevort,
Rob van de Vossenberg,
Simon Peeters,
Ellen v/d Hurk,
Monique v/d Vossenberg,
Els Vervlossen,
Ralf Kengen,
Gerard Lomans.

Efkes  lache
In ’t drukke centrum van Amsterdam vraogt ‘ne mens

aon iemes, die toevallig langs kumt geloupe: ”Kaande

gai mai zegge hoe ik ’t vlugste bai ’t ziekenhois kan

komme?? 
“

Dan kaande ge ’t beste oew ouge deechtdoew en dan

dees straot ouverstèke!”

Efkes  lache
Vaodder vraogt aon Jantje: “Wórrum hedde naw wir
straf gekrigge van de mister?” “Ik heb geweigerd um
iemes te verraoje.” “Hoezô dè naw wir, wa is d’r dan
toch gebeurd?”
“De mister wò wete, wie Willem van Oranje hi ver-
moord………..”

OIT    DE  MEERPOEL    BORRELDE  OP  .  .  .
• Dè Prins Frans IV en Prinses Lieke mî de Prinsesjes Mir en Nina

’n geweldige en clowneske Prinselijke femilie waore;
• Dè op 1 juli ‘n boek is uitgegève ouver 4 x 11 jaor carna-

val in ‘De Meerpoel’; 
• Dè dî boek mî d’n titel ‘Gelukkig mér dè gai d’r bènt!!’ vur

€ 20,- te koup is bai Boekhandel Van de Moosdijk,
Wilhelminaplein 8 en bai De Lau Mode, Speulheuvelstraot
15 te Someren; 

• Dè ‘t alwir elf jaor geleje is dè Prins Ad van Seggelen en
Prinses Mieke carnaval vierden onder ’t motto: “Mî die
daag is niks te dol, ieder spult gewoon z’n rol.”

• Dè Adjudant Frans-Jozef Knapen, Kapellid Rob van de
Vossenberg en Goud van Oud-lid Dorus Rijntjes ók elf jaor
lid zijn;

• Dè Goud van Oud-lid (en vruger ók sikkretresse van de
Meerpoel) Marije Tesselaar alwir 22 jaor lid is van de
Meerpoel;

• Dè ‘t vur ex-Prins Jan van den Boomen en Prinses Riet zelfs
al 3 x 11 jaor geleje is dè ze de scepter ouver ‘De
Meerpoel’ zwaaiden.

• Dè de Raodsleej Peter Verhees, Gerard Berkers en Jan van
der Heijden de Raod van Elf hebbe verlaote en naw bai
Goud van Oud zijn gegao. Ók Toos en Efra zijn daor naw
bai;

• Dè Peter Verhees in 2009 de Raod van Elf-medallie hî
gekrigge en dettie daor zo gruts op is as unnen hond mi
zeuve …..;

• Dè Ingrid van de Bogaart (Jeugdcommissie), Nell Eijsbouts
(Bestuur) en Hendrik Toonen (Hofkapel) lid zijn geworre van
‘De Meerpoel’ en dè we dè heil fijn veine;

• Dè ons redactielid Anja Vosse hî ingekóócht, ‘t menneke
heit Joris en hai is ‘n bruurke van Wouter;

• Dè de neie activiteit ‘Kom op, dè podium op’ vur
de jeugd tot 24  jaor ’n grouwt succes is geworre.
Dè ge de foto’s op onze website kaant veine onder
‘fotoboek’;

• Dè we wir ‘ne geweldigen optocht hebbe gehad en ók dî
jaor wir rèkene op ‘n grouwte deilname. Ge maagt ók als
gruupke of allein mee doew;

• Dè Frans Cuunders dî jaor ’n lintje hî gekrigge van de kun-
negin, o.a. vanwege z’n grouwte verdiensten vur C.V. De
Meerpoel;

• Dè de groep ‘Kleine wasjes, grote wasjes’ vurrig jaor hî
gewonne mi ‘t Reundje Meerpoel;

• Dè dî jaor ‘t zesde Reundje Meerpoel wordt geloupe en dè
we wir ‘n grouwte deilname verwaachte;

• Dè Johan Smits nao 13 jaor oit ’t bestuur is gegao en vur al
z’n verdiensten is benoemd tot Grootofficier van De
Meerpoel;

• Dè Nell Verberne-Eijsbouts ‘t Bestuur is komme verstèrke en
de PR vort gî doew;

• Dè Johan hur durbai ondersteund, want die blie nog
betrokke bai van alles en nog wa;

• Dè de Fenclub van de Hofkupèl unne Fenclubmiddig orga-
niseert op halfvaaste zondig;

• Dè wai de nèie Prins wir veul succes toewense: hij zal ‘t
nòdig hebbe…;

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

• Dè wai dur naw mî oitschaaie;



Voor renovatie en bouw
Timmerwerk

en Trespa beplating

As ge kwaliteit wult:

Trasweg 15, Zùmmere-Èind.
Telefoon (0493) 49 11 90

Fax (0493) 49 05 59
info@warebo-someren.nl

Warebo bv
voor machinaal
timmerwerk en renovatiebouw

Wai slangenbezweerders bai uitstek, 
importeren nie allein hidroliek- mèr ok industrieslaang, 

en alles wa dur bai heure kan, zo ist mèr krek. 
 

In de heul regio en tot heul wijd over de grenzen, 
Kômde de slangenboer oit Zummere tegen, 

ok bai storingen 24 uur per dag, dè zijn toch jellie wensen? 
 

Wai vurkoape al ons slaang oit vurraod, 
en stel dè un slaang nou krek unne keijer op is 

zaldu un poar daag moete waachte des nog nie te loat 
 

Wulde een neije, of hedde un kupotte slaang 
goa dan noar de slangenboer oit Zummere die makt `m 

Doar kènde van op ân, bent mèr nie baang 
 

Mi de carnavalsdaag zin wai gewoon an du’n arbeid, 
Ok al is ut mi wa minder mènse 

Um jellie te helpe, moake wai altijd wel tijd. 
 

Wai wulle dan ok zegge mi dees dolle daag 
Zet alle bluumkes boite en moak veul leut 

Dan kènde dur straks wir tiggenoan mi un laach 

Tis wir zo weit,

Ieder jaor rond dizzen tijd kumt de carnavalskrant wir uit en vróge zu 

ons dan un advertensie te zette. Dé doen we gér, want hier lotte gu 

dan metiin wete wie gu bént, wa gu duut en dé gu dé spul dan ok alle-

mol wir verkupt. Unnen buite Summerse wit natuurlijk hullumol nie wor 

ut ouver gi, mér unnen Echte Summerse wit allaang wa hier bedoeld 

word. Wai hebbe ut in hoofdzaak ouver mense mi bisjes, die komme 

dan bai ons hun vuujer kouwpu of un riempke vur dun hond unne kat-

tebak vur gai rojt ut al, vur de kat, éttu vur de guit, de hennu of ut perd 

gu kaant ut zo gek nie verzinne of al dé spul hebbe zu bai Lammers in 

Deind, gellie wit wel, Het Dierenwarenhuis op de Boerenkamplaan. En 

bende in de buurt dan komt mér us binnegevalle, iedereen is welkom 

en verget nie dun hond of oe ketje mi te brengen.

Boerenkamplaan 62 - Telefoon 0493 - 490834

Voor al uw:

REPARATIE EN 
ONDERHOUD,
NIEUWE OF GEBRUIKTE 
AUTO’S

Tevens erkend bedrijf voor de

PERIODIEKE KEURINGEN

Autobedrijf

VERBERNE
Steemertseweg 12 - Lierop - Tel. (0492) 33 17 82

RAIJMAKERS-SOMEREN

Laan ten Boomen 4
5715 AB  Lierop
Telefoon: 0492 - 335353
Fax: 0492 - 335305

www.ingridvanberlo.nl
Shop online: www.tackshop.nl

 O P E N I N G S T I J D E N
maandag: 11.00 - 19.30 u
dinsdag: gesloten
wo t/m vr: 11.00 - 19.30 u
zaterdag: 10.00 - 17.00 u

12



13

PRINSENBAL
Tijdens het Prinsenbal op 15 november
2008 werd Frans Peters uit de
Beatrixlaan bekend gemaakt als 45ste
Regent van het Meerpoelrijk. De tips
waren blijkbaar nogal moeilijk, want
slechts één persoon, Dries van Dijck uit
de Postelstraat, deed de juiste voor-
spelling. 
Op dezelfde avond werd er officieel
afscheid genomen van Adjudant Peter
Swinkels en zijn vrouw Ine. Na elf inten-
sieve carnavalsjaren gaf Peter het stok-
je over aan voormalig Raad van Elflid
Frans-Jozef Knapen. Voortaan is hij de
nieuwe Adjudant van ‘De Meerpoel’.

JEUGDPRINSENBAL
Janneke (Peerlings) kwam in jongeren-
centrum de Comeet tevoorschijn als
nieuwe Jeugdprinses. Samen met haar
Adjudante Kyra (van Bommel) ging zij
in 2009 voorop in het carnavalsgedruis
van de Meerpoeljeugd. De jeugdraad
bestond verder uit: Marjolijn Driessen,
Cheraine Durloo, Sander Thaens, Els de
Lau, Lissa Steuten, Roy Bukkems, Sven
Jeuken, Max Claessens, Rainier Maas,
Ilse Maas en Hilde Hurkmans.

GROOT-SOMERENBAL
Op 29 november waren alle carna-
valsverenigingen van Grouwt Zùmmere
bij elkaar tijdens het Prinsentreffen in
zaal Hellendoorn. Het werd een zeer
geslaagde avond met dank aan de
activiteitencommissie van C.V. De
Pompers, die de avond organiseerde.

PRINSENEXAMEN
Op 13 december vond het
Prinsenexamen plaats van ex-Prins
Theo. De voormalige Prins had het
mede aan zijn Prinses te danken dat hij
‘voor het eerst in zijn leven ergens voor
slaagde’. De examencommissie,
bestaande uit ex-Prins Frans III, Joost I
en Karel I en de ex-Prinsessen Jaantje
en Ine, had diverse ludieke opdrach-
ten bedacht. Daarmee was het ex-
Prinsenpaar aan de slag gegaan met
een positief resultaat als gevolg. 

PRINSENRECEPTIE
Ons nieuwe Prinsenpaar stond op
zaterdag 10 januari centraal in het
nieuwe verbouwde ‘Centraal’ (Station).
De gezellige receptie werd heel druk
bezocht, er waren veel optredens en
de geplande eindtijd werd dan ook
overschreden met de nodige
Zùmmerse kwartierkes! 

Ook
de jeugdreceptie, die op een

ander tijdstip plaats vond, verliep
uiterst succesvol. 

ZAONIKAOVENDEN
Al waren er in januari maar weinig
‘Zùmmerse’ acts op de zaonikaoven-
den van CV de Meerpoel in Someren,
de kwaliteit was als vanouds uitste-
kend. In rap tempo volgden zeven
succesvolle acts elkaar op. Ton
Brekelmans was bereid gevonden om
het geplande optreden van de plotse-
ling overleden Cees Verhulst over te
nemen. De overige optredens kwamen
van Hans Eijkemans als Hannes d’n
Hippie, Kitty Goverde als Kaat Moss,
Paul Deerns, Dubbel Trubbel en
Brabants Kampioen Berry Knapen als
huisschilder Pier de Sopper. De ex-
Prinsen van De Meerpoel brachten als
archeologen in de nieuwe wijk
Waterdael III een prachtig stukje toneel
met veel humor en herkenbaarheid
voor het publiek. Frans Cuunders werd
voor al zijn verdiensten onderscheiden
met het eremetaal van de Europese
Narren. 

BEZOEK AAN ….
Op 7 februari werd traditioneel een
bezoek gebracht aan de Prinsen-
receptie in Asten-Heusden bij De
Peelvrujters. Daarna ging men naar
Vaarsel, waar door buurtvereniging
‘Varsehol’ de speciale Zeemleren 

Medaille werd uitgereikt.
Op 12 februari werden de fruitschalen
door Prins Frans IV en zijn gevolg

bezorgd bij de Somerense zieken. De
fruitschalen konden worden bekostigd
dankzij de opbrengst van de Appel-
actie, die al in oktober plaatsvond.
Op 14 februari was de vereniging aan-
wezig bij het prachtig versierde huis
van ons Prinsenpaar. De circustent van
de Oranjebuurt werd er beoordeeld
door Burgemeester Veltman en zijn
jurygevolg. ‘s Avonds werden de re-
cepties in Someren-Eind en de Hei
bezocht en daarna ging een groot
Meerpoelgezelschap op pad voor een
uitwisseling met de Doolridders in
Helchteren.  Op 17 februari werd voor
de laatste keer een bezoek gebracht
aan Manege ‘De Vlerk’. Ook werden
de bewoners van Sonnehove en
Sonnehoek bezocht.  Cor van Lieshout
ontving ‘het Zonnetje van de Raad’
als vrijwilliger. Linda v.d. Weerden ont-
ving namens het personeel ‘het Hartje
van de Raad’. Tot slot was er nog de
prijs voor ‘de Best Gemutste’. Die eer
viel dit jaar te beurt aan de 99-jarige
mevrouw Smets. 

CARNAVALSVRIJDAG
Op 20 februari ging ‘het Meerpoeleke’
‘s avonds, samen met Prins Frans IV, op
bezoek bij de jeugdvoetballers van SV
Someren. Daarna was het tijd voor de
sleuteloverdracht in De Ruchte. De vijf
carnavalsverenigingen van Someren
namen de gelegenheid te baat om
zich op een leuke manier te presente-
ren. Het publiek was massaal opgeko-
men, waaronder ook de Oranjebuurt
van Prins Frans IV. De vijf Prinsen zongen
gezamenlijk een door Prins Frans IV
geschreven lied. Gemeentebode Theo
van Heugten maakte de winnaar
bekend van de beste buurtversiering.
De buurt van Prins Geert Jan I van de
Keijepaol ging dit jaar met de hoogste
eer strijken. Het college van B&W ver-
zorgde nog een optreden en ook bur-
gemeester Veltman hield weer een
komische toespraak voor de Prinsen en
hun gevolg.

CARNAVALSZATERDAG
De dag begon ‘s middags met het
afhalen van de Prins in de Oranjebuurt.
Vanaf dat moment volgden er diverse
activiteiten, die duurden tot ver na
middernacht. De opdrachten die C.V.
De Meerpoel moest uitvoeren om de
Prins mee te krijgen, stonden nage-
noeg allemaal in het teken van Circus
Frens: jongleren, schminken, acroba-
tiek en ook nog een culinaire

Vervolg op pag. 23

WA GEBEURDE D R  VURRIG JAOR ZOAL?



 

Speelheuvelstraat 9

5711 AS  Someren

Tel. 0493-490806

Fax 0493-495233

Mobiel 06-53925806

NIEUWBOUW
EN VERBOUWSpulheuvelstraot 29, in ZùmmereTillefoon 495832, www.morfose.nl

is voor Dames en Heren
volgt de nieuwe mode
wij houden van uw haar
heeft op dinsdag actiedag
verkoop van make-up

’t Is allemaol gin 
haorknippe, 

mer wij make 
jallie gèr schón!
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In onze showroom vindt u
Een ruime presentatie van

Binnendeuren

Plafonds

Schuifkasten

Deurbeslag

Laminaatvloeren

Gaat u bouwen of verbouwen, loop eens binnen, 

beslist de moeite waard

Ter Hofstadlaan 46, 5711 VW  Someren, 

Telefoon (0493) 69 60 27

www.martensdeuren.nl, Maandag gesloten

Boekhandel 

van de Moosdijk
in Zömmere en Nuene

50 jaar aon de gang

en we gaon 

gewoon dur

as gallie temeenste 

bliet komme
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Voor de 17e keer met Ad en Aggie Carnaval vieren
in de Residentie van C.V. ‘De Meerpoel’,

Café  ‘’t  Summers  Kontakt’

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

Carnavalszaterdag
’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 Ruud I. Dat mag natuurlijk nie-
mand missen! Iedereen is dan ook van harte welkom!
Afsluiting van de avond met C.V. ‘De Meerpoel’.

Carnavalszondag
’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 Ruud I.
Afsluiting van de
avond met C.V. ‘De Meerpoel’.

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

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

Aswoensdag
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.



Tuinstraat 18 - 5721 ZZ Asten

tel. 0493-67 23 24 - fax 0493-67 23 20

DE ANDERE ZAAK
(naast Jos Bayens Optiek)

Een optiekzaak voor de goedkopere bril (alle monturen 35 euro)
met zeer aantrekkelijke glasprijzen

JOS BAYENS OPTIEK
blijft een optiekzaak die zich profileert door de verkoop van alle

merken monturen, glazen, kontaktlenzen en zonnebrillen.

Vanaf nu alles onder een dak!!!
Speelheuvelstraat 7 - 5711 AS  Someren - Tel. 0493-492833
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Nieuwe en gebruikte

autobanden en sportvelgen

Tevens verhuur en verkoop van

winterbanden en sneeuwkettingen

Kanaaldijk noord 7
5711 CS  Someren
t. 0493-440122
f.  0493-440529
i.  www.bandenhandelsomeren.nl
e. info@bandenhandelsomeren.nl
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Vrijdagavond
Vrijdagavond beginnen we de carnaval met een
Borrelfestijn. Borrels op vrijdag € 1,00.

Zaterdagavond
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.

Zondagmiddag
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.

Maandagmiddag
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.

Dinsdagmiddag/avond
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!!!

Efkes  lache
Ne supporter van ’t Nidderlands elftal hi zinne zoon

meegenómme nao n’n interlandwedstrijd.

Onder de wedstrijd begeent dè keind te zeure: “Ik wul

nao hois, d’r is hier hillemaol niks aon”.

“Nie zo zeure”, zi die vaodder tegen z’n keind, mer dè

hawt mer nie op.
“Naw vurroit dan mer”, zi die vaodder noa ’n hortje,

“gao die mense in ’t stadion mer vast ’n hèndje

gève……”

Efkes  lache
Jantje: “Klopt ‘t, dè pepiër tiggewórrig  veul duurder isdan tiejn joar geleje??”Henk: “Zeker wete, kóp mer  ‘s ’n treinkortje……..”

Efkes  lache
Zo trots as ne paw fietst Pietje ’s aoves dur törp op zin-

ne neie fiets tot ie wordt aongehawe dur ne pliessie te

perd.  Zi Pietje tigge dieje pliessieman: “Kiek ‘s, ik heb

ne neie fiets gekrigge!!”

Zi die pliessieman, die ’n bietje kaoi zin ha: “Die fiets

van aw is nie goe in orde! Ge kriet  ’n perces, want oew

achterleecht duuget nie!!”

Zi pietje: “Dè perd van aw is ók nie goe, want normaal

hèèngt de zak d’r oonder, mer bai d’n dizze zit ie d’r

bovenop!!”

Efkes  lache
Tweie jonges zitte ouver hun toekomst te praote. Zi dieninne: “Minne grouwten droum is dè’k ’n miljoen europer maond verdiejn, net as onze vaodder.”“Wa??”, ruupt dien andere? “Verdient allieje vaodder ’nmiljoen per maond??”
“Neie, mer hai drómt d’r ók van….”

Efkes  lache
Harmsen kumt ’t belaastingkentouwer binnengestör-remd en ruupt: “Welken idioot hi dizze belachelijkenaonslag gemakt??” “Sorry”, zi de loketbediende, “merdieje mens, die dè gedao hi is vurrige wèèk gestörve!”De volgenden dag kumt Harmsen wir terug op ’tbelaastingkentouwer en vroagt wir ‘tzelfde. “Neie”, zidie loketbediende wir, ”dè kan nie, want dieje menslèèft nie mer, dè heb ik oe geestere toch ók al gezi!”Mer d’n derden dag kumt Harmsen toch wir terug envraogt wir: “Wie hi dien belachelijken aonslaggemakt??” De bediende veindt ’t naw wel genog enruupt: “Dè s naw d’n derde keier, dreengt dè nie tot oedur, dè die mens dô is??”

“Jawel”, zi  Harmsen, “mer dè hoier ik zo gèr……”

Efkes  lache

“Papa, wórrum hebbe giraffe zónne lange nek??”, vra-

ogt ’n jeungske aon zinne vaodder.

“Oo, dè’s nie zo moeilijk, menneke”, zi vaodder. “As

awwe kop ève weit van oew lijf af stón, zódde gai ók

zónne lange nek hebbe..”



VOOR AL UW 

ONDERHOUDS- EN 

REPARATIEWERKZAAM-

HEDEN ROND UW HUIS 

EN BEDRIJF.

Keizerstraat 90, 5711 TZ Someren

Telefoon (0493) 49 48 62
of 06-54 38 02 03

Fax (0493) 47 17 88

Beeld-,             geluid-
& verlichtingstechniek

Asten-Someren
✆ (0493) 69 29 41

* meubelen
* tapijten
* gordijnen
* rolluiken

* zonneschermen
* lamellen
*  binnen 

zon wering

Nieuwendijk 60
5712 EN Someren-Eind

Tel. (0493) - 49 12 54

Boerenkamplaan 169

5712 AD Someren-eind

Tel. 0493-49 12 37 

E-mail: a_xiehuang@yahoo.com

www.freewebs.com/dechineseroos

ALLE CARNAVALSDAGEN BUFFET.

13-14-15-16 februari vanaf 16.00 uur

€  13,95 p.p.

€    7,50 p.p. voor de kleine gast t/m 12 jaar

incl. ijsbuffet

Na de carnaval gesloten vanaf 22 februari t/m 4 maart

SNEKBAR

HENNIE 
VERMEULE
- ’t schónste
- Wegrestaurant
- van Zùmmere e.o.

- Allein in ’t
- weekend ope.

- Dur de wèèk
- zijn wai weg.

Wilhelminaplein 4
5711 EK  Someren
t. (0493) 440 400
f. (0493) 440 401

www.lianengelen.nl

VOOR UW TUIN- EN 
PARKBENODIGDHEDEN EN
VOOR DE DOE-HET-ZELVER 
NOG 1001 ARTIKELEN MEER
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Carnaval bij
Het Wapen

Zaterdag en Zondag

Feest in het Café

Maandag

Prijsuitreiking
Opocht 2010

Feest in het Café

Dinsdag

Theeconcert
van de

Flodderbône

Aansluitend
Feest met

Live Muziek

Niet alleen tijdens de carnaval is het feest bij

Centraal! Je bent bij ons aan het juiste adres

voor de bruiloft van je leven, het bedrijfsfeest

op maat, uw jubileum of receptie.

Wij doen het graag en goed!

Voor een diner met vrienden of familie is

het goed toeven bij Centraal. In restaurant

het Oude Theater kan men in alle rust

gezellig tafelen met een op maat en naar

budget samengesteld diner. Ook in de serre

kunt u gebruik maken van onze verrassende

kaart voor lunch en diner. Wilt u eens iets

anders? Kom dan op de High Tea,

een echte aanrader!

Nieuwsgierig naar ons carnavalsprogramma?

Kijk op www.hotelcentraal.nl of let op de

brievenbus. De nieuwskrant van Centraal is

alweer in de maak. Hiermee bent u op de

hoogte van ons carnavalsprogramma, alle

andere activiteiten en lekkere evenementen.

Kortom: het gebeurt weer allemaal bij

HOTEL CENTRAAL! 
Wilhelminaplein 3, Someren, tel. (0493) 49 48 15

hotel-centraal@planet .nl  www.hotelcentraal.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN SUPERGEZELLIGE

CARNAVAL!



Thomas Koppens, keurslager
Postelstraat 37b, Someren
Tel. 0493-491437 
www.koppens.keurslager.nl

Kóómde van ’t carnavalle ’s aoves 
thois, en ge denkt: ’r is niks te ète in 
hois. Dan moete ge nie vergète, dè 
ge de worstebroodjes van ‘van de 
Koevering’ nog op kaant ète. Kaaw 
of wèrm oit d’n ove, dan kaande ge 
toch mi’n gevúlde maag nao bove.

  

ALAAF!!!

echte bakker
v.d. KOEVERING
Speelheuvelstraat 17 - Someren - Tel. 49 12 51

   

Postel 10 ■ 5711 ET Someren ■ Postbus 55 ■ 5710 AB Someren
T: 0493-49 70 50 ■  F: 0493-49 70 55 ■  www.raadhuismakelaars.nl

 

Slijp service • Gereedschappen
Hecht & Bevestigingsmaterialen

Dealer van merken als:

Postbus 160, 5710 AD Someren
Half Elfje 17, 5711 ES  Someren

Tel. (0493) 49 25 77, Fax (0493) 49 18 97

Wai hebbe het 

hulle jaor dur

DE BESTE RAAD 

IN HOIS

Vraag ?  
Maar wat gaan we doen na de Carnaval?
 
Antwoord:
 Dan gaan we naar “De  Donck”

De Speledonckers die brengen dit jaar 

Kwiesum en Andorra
en Cultuur ontmoet Natuur 
is er dit jaar ook!

Meer weten ? www.speledonckers.nl
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2 0 1 0

P.v.Bree       Grondwerken
Tel: 06-51169658

- Voor al uw graafwerkzaamheden  in en om uw tuin

- Bewerken en inzaaien 
  van uw gazon en grasvelden

- Containerverhuur

- Bomen rooien 
                 
- Uitgraven van 
  Zwembad,
  Inrit of terras

Carnaval is ’n schón fist hier,

dan hebbe we allemaol veul leut en plezier

mi muziek, wijn en biêr.

Mèr mi die daag moete nie vergète

om ’n goei stukske te ète.

’n Lekker stuk wóórst of ’n goei tas soep.

Vraag ’t mer aon al onze auw Prinse, die 

zalle zegge: „Des goe, des heil goe!”

En des nie wainig, hè?



eslaagd theeconcert van De Flodderbône

In de rookvrije feesttent
van ‘Het Wapen’ was het

op carnavalsdinsdag 2009 al
vroeg een drukte van belang,
want iedereen wilde op tijd aan-
wezig zijn voor het negenentwin-
tigste theeconcert. Verkleed
als Laplanders kwamen De
Flodderbône het podium op.
Jan en René vertelden over
hun tournee naar Lapland.
Op de melodie van
‘Droomland’ brachten ze een
ode aan dit mooie land.
Er waren weer diverse
gastoptredens: Lukas v.d. Heuvel
(hij speelde ‘Try to remember’ en
‘Il silencio’ op zijn trompet) en
natuurlijk de finalisten van de
KansPlusmiddag: Ingvild Seelen,
met ‘Hurt’ en het duo Mart
Verberne en Yvonne Swinkels, in
het dagelijkse leven ook echt een
stel. Zij vertolkten het nummer
‘Barcelona’ vol overgave en ont-
vingen een daverend applaus.
De ‘dè-ha-toch-nie-gehoeve-tro-
fee’ was dit jaar voor Peter
Meeuwis, de scheidende
voorzitter van de Fenklup
van de hofkapel.
Na het nummer ‘Marina’
werd er afscheid genomen
van Marina Mulder en Jan
van Dongen, respectievelijk
vanaf 1998 en vanaf 1996
actief bij De Flodderbône. Marina
kreeg vijf paar sloffen voor de rusti-
ge avonden en Jan enkele cd’s
met Nederlandstalige muziek.
Hun opvolgers, Haske den Dekker
en Robert Hurkmans, speelden

daarna alsof ze al jaren
meedoen! Verder was er
nog een optreden van de
Somerense zanger Jo van
Daan, die allerlei lekkere
meezingers ten gehore
bracht.
Prins Frans was ook aanwezig,
gekleed in een t-shirt met de
tekst: ‘Vette pret met Prins
Kadet!’ Traditiegetrouw kwam
ook Pascal ‘Meeuwis’ (Vos) het
podium op om het lied
‘Brabant’ te zingen. Loes
van Diepen bracht daar-
na een indrukwekkende
ode aan Frans de Lau
d.m.v. het lied ‘Ik hou van
jou’. Zangerin Carien rea-
geerde daar een beetje
jaloers op, want zij
beschouwt Frans immers
al jaren als ‘hurre sondig-
se mens’!
Ten slotte was er nog een optre-
den van De Krukkers en Jaantje
van Doorn zong mee met ‘Het
kleine café’.’Ik zoek een meisje’
was deze keer bestemd voor
drummer Wouter. Het liedje
miste zijn uitwerking niet, want
na afloop van het concert trof
hij (wellicht tot zijn eigen verba-
zing) maar liefst twee dames in
zijn auto aan!

In 2010 gaan De
Flodderbône op tournee
naar Thailand. Op carna-
valsdinsdag 16 februari zul-
len ze daar verslag van doen
tijdens het dertigste theecon-
cert. Zorg dus dat je erbij
bent!

G
28STE THEECONCERT VAN DE FLODDERBONE

Staand vlnr: Ellen Jeuken, Henriëtte v/d Mortel,
Maria Maas, Annelies Raijmakers,

Henriëtte Driessen. 
Zittend vlnr: Suzanne Maas, Marita de Jongh,

Jacqueline Driessen, Wilma Swinkels,
Antoinette van Osenbruggen.

Voor : Helma Verberne, Loes van Diepen 
Niet op foto: Anita Maas, Jeanny Knapen.

D N ANHANG

Efkes  lache
Vaodder zit in de koepel van Bredao. Zi

Jantje tigge Piete: “Onze vaodder zit in de

gevangenis vanwege zin geloif.”

Piet: “Echt waor? En wörrum dan?”

Jantje: “Hai gloifde dettie de bank kós

ouvervalle!”
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Dorpsstraat 25A  Someren

Tel. 0493 473130

Dorpsstraat 24  Someren

Tel. 0493 493939

Sanitair Centrum & Vakwinkel

Onze keuken is woensdag t/m zaterdag 
open van 17.00 - 22.00 uur, 
m.u.v. vakanties en feestdagen
Zondag 16.00-21.30 uur

Nieuwendijk 40    Someren-Eind    0493-470800    www.mythos-someren.nl
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HOFFDAK
DAKWERKEN

AMBACHTEN 15
5711 LC SOMEREN

(0493) 49 46 24 / FAX: (0493) 49 39 46

Mi deez daag mag ’t dak ’r af,
wai legge d’r wel ’n nei op.

Postel 18 - 5711 ET -  Someren
Tel: 0493-493311



opdracht. Voor het gemeentehuis
vond de Ode aan het Meerminneke
plaats en daarna werd de inwendige
mens versterkt in de Residentie. Na de

Eucharistieviering in de
Lambertuskerk verschafte de alterna-
tieve proclamatie ons weer een goed
beeld van de werkelijke mens achter
Prins Frans IV. ’s Avonds werd er samen
feest gevierd met onze Belgische car-
navalsvrienden uit Helchteren.

CARNAVALSZONDAG 
Deze dag stond vooral in het teken van
‘t Reundje Meerpoel. Dit jaar was voor
het eerst De Ruchte in de route opge-
nomen. In ons culturele centrum
vond ook de beoordeling van de
groepen plaats door de juryleden
Hennie Nijssen, Jaantje van Doorn en
Ine Swinkels. De kwaliteit van ‘t Reundje
Meerpoel blijft stijgen. Veel prachtig
verklede, grote en kleine groepen
deden mee aan de vijfde editie van
ons Reundje. De wisselbeker ging naar
de groep ‘Kleine Wasjes, grote wasjes’.

CARNAVALSMAANDAGMIDDAG
Voor de 45ste keer trok de
Meerpoeloptocht door de straten van
Someren-dorp. Vele grote en kleine
groepen slaagden erin om er een
afwisselende en kleurrijke optocht van
te maken. Het feit dat Meerpoelprins
Frans IV uit een bakkersfamilie komt,
kwam overal in de optocht tot uiting.
Ook de actuele Somerense politieke
thema’s zoals de mogelijke plaatsing
van UMTS-masten en de vernieling van
de JOP (jongeren ontmoetingsplek)
werden creatief uitgebeeld. De
Wisselbeker voor het hoogst aantal
punten ging naar Buurtvereniging
Sliehevak. De Creativiteitsprijs ging
naar Buurtvereniging Vaarsehol.

CARNAVALSDINSDAG
Na het spek ètè in de Residentie op

dinsdagmorgen trok dans-, maar voor-
al amusementsorkest ‘De Flodderbône’
honderden belangstellenden naar het
Wapen van Someren. De fans kregen
een heel afwisselend programma
voorgeschoteld. Dit jaar reisden de
Flodderbône naar Lapland. Komend
jaar reizen ze af naar Thailand.
De laatste carnavalsdag stond ‘s mid-
dags in het teken van het Rooi
Neuzenbal. Het bal in de Ruchte werd
druk bezocht door vele kinderen en
hun ouders. Uiteraard moest Prins Frans
zijn clownhobby aan het publiek etale-
ren. ’s Avonds was er aandacht voor
het afscheid van drie Raadsleden
(Peter Verhees, Gerard Berkers en Jan
v.d. Heijden) en de prijsuitreiking van
het Lief Meermenneke. Omstreeks
22.00 uur moest Prins Frans de sleutel-
spaan van de gemeente teruggeven
en daarna volgde er een daverende
verrassing voor ons Prinsenpaar: Stiena
zong enkele liedjes voor het Prinsen-
paar en de grote aanhang. Laat in de
nacht keerde ons Prinsenpaar terug
naar huis, waar circus Frens inmiddels
was uitgebreid met een mooie Pipo-
wagen. 

FENCLUBDAG
Op zaterdagavond 14 maart vond in
zalencentrum Centraal de elfde
Fenclubdag van de Hofkupèl plaats.
Piet van de Laar opende de avond op
de hem welbekende manier en daar-
na blies Prins Frans IV op zijn toepetje
de Prinselijke Hofkapel binnen. De Big
Band uit Someren-Eind verzorgde twee
maal een knallend optreden. De elf
Ambassadeurs van de Hofkupèl (ex-
Prinsen en penningmeester Albert v.d.
Bosch) verzorgden een muzikaal optre-
den met een hoog playbackgehalte.
Namens de ambassadeurs had Ad van
Seggelen lovende woorden voor de
afscheidnemende bestuursleden Peter
Meeuwis en Francis van Otterdijk. Zij
mochten een attentie en een muzikale
onderscheiding in ontvangst nemen.
De voorzitter van De Meerpoel mocht
een cheque in ontvangst nemen en
het was zelfs een dubbele ‘sjek’. Er
werd dus een bedrag overhandigd
van 1111,11 euro, bestemd voor het
instrumentenfonds van de Hofkapel.
Hartelijk dank aan het bestuur van de
Fenclub voor hun medewerking aan
deze gezellige avond.

JAARVERGADERING
Tijdens de bestuursverkiezing werd
Mariëlle Strik herkozen en nam Johan
Smits afscheid als bestuurslid. In 1981

werd Johan lid van de Raad van Elf en
jarenlang was hij als Vorst ‘het gezicht
van de vereniging’. Vanaf 1997 zat
Johan in het bestuur. Bij zijn afscheid
als Vorst werd hij enkele jaren geleden
al benoemd tot Grootvorst. Voor zijn
vele verdiensten werd Johan
benoemd tot Groot-Officier (lid van
verdienste). Grootmeester Harrie Aarts
motiveerde de benoeming en Vorst
Martie onderstreepte dat met een
mooi gedicht.

1 JULI-VIERING
Ruim honderd leden van C.V. De
Meerpoel vierden op 1 juli de oprich-
tingsdatum van de vereniging in
Residentie ‘’t Summers Kontakt’. Het
hoogtepunt tijdens deze avond, die
muzikaal werd opgeluisterd door de
Hofkapel, was de presentatie van het
jubileumboek ‘Gelukkig mer dè gai d’r
bènt!!!’ De redactie, bestaande uit Jos
Haerkens, Frans de Lau, Gerard Slegers
en Johan Smits, heeft goed werk ver-
richt, want het boek geeft een uitge-
breide terugblik op 44 jaren Meer-
poelhistorie. Aan de inhoud hebben
ook diverse andere leden van de ver-
eniging hun medewerking verleend.

Later op de avond werden de leden
van de jubileumcommissie door voor-
zitter Louis Swinkels officieel bedankt
voor hun inzet tijdens het jubileumjaar.
Ook werd Nell Verberne-Eijsbouts
gepresenteerd als nieuw bestuurslid. Zij
gaat Johan Smits opvolgen als PR-
functionaris. 

KOM OP, DÈ PODIUM OP!
Op zondagmiddag 8 november werd
er voor het eerst een Talentenpodium
voor de jeugd georganiseerd in zalen-
centrum Centraal. Dat er veel jeugdig

23

Vervolg van pag. 13

Vervolg op pag. 41 

WA GEBEURDE D R  VURRIG JAOR ZOAL?



De Fenklub van de Hofkupèl van de Meerpoel 
organiseert voor de 12e keer een 

FENKLUBAVOND
m.m.v. Prins Ruud d’n Uurste en Prinses Lieke de 
Hofkupèl en diverse musicale optredens !
Komt allen !!

Datum : Zotterdig 13 maart 2009
Aanvang : 20.10 uur
Locatie : zaal centraal
Entree : gratis

Mi de carnaval veul lol en gein

Maar vur une lekkere hap

moet te ge bij ’’ ’t Zunneke ’’ zijn. 

Mi de carnaval is de keuken geopend

van 10.00 tot 20.00 uur.

Postelstraat 44  Someren, telefoon (0493)  49 33 55

Gespecialiseerd in Volkswagen en 
Audi

U kunt bij ons terecht voor:

Onderhoud van personenauto’s en lichte 

bedrijfswagens, ook anderen merken.

Reparaties

Onderdelen

APK-keuringen

Airco-werkzaamheden

Burg. Wijnenstraat 72-74, 5721 AK  Asten

Tel.nr. 0493-688820, Fax nr. 0493-688821

Laat je met de Carnaval eens verwennen

bij de Somerense Vennen!

Ook voor een heerlijke lunch of diner 
bent u bij ons aan het goede adres.
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 Meeùs biedt passend 
advies op het gebied 
van verzekeringen, 
pensioenen en 
hypotheken 

 Meeùs   Someren  
  Postelstraat 26   
  5711 EN    Someren  
  tel.    (0493) 44 15 55   
  www.meeus.com 

 Meeùs wenst u 
veel plezier en leut 
tijdens carnaval! 

 VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, HYPOTHEKEN MET HET ACCENT OP Ù 

 Meeùs is onderdeel van AEGON. 
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WITTE  WA  DE  ZAONIKKERS  ZEEN?

GELLIE  WAART    N  GEWELDIG  PUBLIEK!



W W W . B A D E R I E . N L

Half elfje 2, Someren, tel. 0493-441177

b i j z o n d e r e  b a d k a m e r s , b i j z o n d e r e  m e n s e n

Baderie Leenen 
ontwerpt en bouwt 

bijzondere badkamers.

Kom ideeën opdoen 

in de inspirerende

showroom (1000 m2) 

en laat u verassen door

het overweldigende 
aanbod.

B e n t  u  o p  
z o e k  n a a r  
e e n  b a d k a m e r  

d i e  r e k e n i n g

h o u d t  m e t  
u w  w e n s e n ?
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Dorpsstraat 59   |   06-22528234



iets vermoedend vertrok ik op
maandag 23 februari 2009 rond
de klok van 9.00 uur ‘s ochtends

richting Someren-Eind. Samen met een
kameraad, die in het complot zat,
begonnen we al vroeg aan ons eerste
pilsje en een heerlijk gebakken eitje. Ook
Slappe Zak numero 23 was aanwezig met
een grote grijns op zijn mond. Een paar uur
(en een paar pilsjes) later vertrokken we
(zoals ieder jaar) richting Someren. In
afwachting van de nieuwe Slappe Zak posi-
tioneerden we ons bij Hotel Centraal linksvoor bij het podium.
Ik had nog steeds geen enkel vermoeden dat ik later die
dag rechtsvoor bij het podium terecht zou komen tussen al
die jute Zakken. 
Het werd drukker en drukker en opeens werd het stil. Drie
minuten over half vijf: het woord was aan de 23ste Slappe
Zak. Vol spanning en al twistend wees iedereen elkaar aan,
maar er werd één naam luid genoemd: Rudi van der Wallen
…. Slappe Zak 24! Op het podium volgden een huldiging,
een jute zak en een aantal onderscheidingen. Vanaf dat
moment ben ik een ‘Slappe Zak’ en niet voor éven, maar
voor de rest van m’n léven. De rest van de dag heb ik me (na
de fotosessie) gemengd tussen alle andere
Zakken met als afsluiting een heerlijk Chinees buf-
fet (denk ik?!).
Ook de dagen, weken, maanden ná de verkiezing
ontving ik nog vele felicitaties en begroetingen.
Het begon al dinsdags rond 11 voor 11 bij het
theeconcert  van ‘De Flodderbône’. Ik werd met

open armen ontvangen door een aantal colle-
ga-Slappe Zakken. De foto’s in de plaatselijke
bladen werden vrolijk door de werkgever ver-
spreid onder mijn collega’s. Later in die week
heb ik ook nog een interview gegeven op
Radio Siris en zelfs tot op heden hoor ik nog
regelmatig: “Heey, Slappe Zak”. 
Om meer kennis te maken met de andere
Zakken zijn we in september samen op de
Solex een dagje weggeweest. Ik vond het

een geslaagde dag en wil nogmaals alle Zakken bedanken
voor deze gezellige dag!
Tenslotte wil ik via dit medium graag iedereen uitnodigen
voor de verkiezing van de vijfentwintigste Slappe Zak, op
maandag 15 februari 2010 omstreeks
16.33 uur in Hotel Centraal.
Tot dan!
Slappe Zak 24 (Rudi van der Wallen)

N
SLAPPE PRAOT VAN SLAPPE ZAK 2009

oor de 29ste keer kunt u raden wie
er op de foto hier staat afgebeeld.
Om het iets gemakkelijker te
maken, krijgt u een paar (crypti-

sche) tips:

• Goed ingeburgerd in Zùmmere.
• In het middelpunt.
• Wel …., maar niet dom!
• Omgekeerd: MS of SM?

We hopen van harte dat veel lezers van
deze krant hun oplossing insturen. Hoe
meer, hoe liever!!!! Dat kan t/m 12 februari
2010 door uw antwoord te mailen naar
redactie@cvdemeerpoel.nl.  U kunt uw
oplossing ook sturen naar Johan Smits,
Floreffestraat 13, of naar Gerard Slegers,
Kerkstraat 54.

Degene  met  het  goede  antwoord    ontvangt
een  OVS-bbon  ter  waarde  van  30  euro.
De uitslag wordt bekend gemaakt op dins-
dag  16  februari in café “t Summers Kontakt’
omstreeks 20.11 uur. Bij meerdere goede
inzendingen wordt er geloot. Alleen dege-
nen die aanwezig zijn bij de bekendmaking kunnen de prijs winnen! Zorg dus dat je erbij
bent!!!

Het ‘lief Meermenneke’ van vorig jaar was Jan  v.d.  Boomen.  De prijswinnares was mevr.
Cortenbach uit de Keizerstraat.

V
WIE IS DI LIEF MEERMiNNEKE?

Alle  eerdere  Meermennekes  en
Meerminnekes    van  1982  -  2009:

1982: Piet van Otterdijk 
1983: Jan Raijmakers
1984: Pietje Rooijmans
1985: Piet van Dongen
1986: Marinus Meeuws
1987: Piet Janssen
1988: Huub van der Weerden
1989: Gerrit Looijmans
1990: Paul van der Weerden
1991: Betje Thijs
1992: Wim Grosfeld
1993: Miet Aarts-Lammers
1994: Harrie van Otterdijk
1995: Nelleke Aarts
1996: Koos van den Heuvel
1997: Henny Arendsen - v.d. Graft
1998: Han v.d. Vleuten (senior)
1999: Mien Willems - v.d. Moosdijk
2000: Frans Cuunders
2001: Wilma Aarts
2002: Theo Vinken
2003: Christian de Rooij
2004: Tjeu Geers
2005: Mariet Wijlaars
2006: Mien Lomans-v.d. Einden
2007: Toon Bukkems
2008: Ria v.d. Goor - Wijnen
2009: Jan v.d. Boomen
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Wai veine ’t ginne ramp dè ge mî die daag an die kant van 

de knaal bliet, mer we hebbe ger dè ge die ander 362 daag 

wel over de brug komt um bai ons oeuw spulle te koope!

Burg. Ruttenplein 1 - Tel. (0493) 69 25 41
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EDGAR
     VOS BOUTIQUE

Hermanus 

Boexstraat 19

EINDHOVEN

www.edgarvos.nl
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at hebben wij een leuk carna-
valsjaar gehad! Het is een jaar
geweest om met heel veel ple-

zier aan terug te denken. Zeker ook de
mooie dagen vóór carnaval: de
receptie, de zanikavonden, het
bezoek aan scholen, ouderen, buurten
en verenigingen. En zeker niet te ver-
geten: het bezorgen van de fruitscha-
len tijdens ons bezoek aan de zieken. 

Alle carnavalsdagen zijn goed ver-
lopen. De Sleuteloverdracht, waar
‘onzen Burger’ zich uitstekend op had
voorbereid, de carnavalsmis,  ’t
Reundje Meerpoel, de optocht, het
theeconcert van de Flodderbône en
als grote verrassing: ‘afsluiter’ STIENA.
We hebben het allemaal gewoon
over ons heen laten komen. Ik denk
dat het een goede instelling was:
afwachten wat er gaat gebeuren,
van elk moment genieten en met alle
andere mensen meegenieten.
De leden van carnavalsvereniging
‘De Meerpoel’ hebben ons de kans
gegeven om hen te leren kennen.
Wij hebben ‘De Meerpoel’ leren ken-
nen en ervaren als een warme, goed
georganiseerde vereniging. Een vere-
niging, die voor veel meer dingen
staat dan je als buitenstaander zou
verwachten.

We vinden het fijn dat ook onze familie,
vrienden, buurt en bekenden een heel
mooie tijd hebben gehad. We horen

nog regelmatig positieve
reacties van hen. Ook
alle andere Meermannen
en Meerminnen, die met
ons meevierden, kijken
hopelijk terug op een
mooi carnavalsjaar. Jullie
stonden er voor open om
ons te leren kennen en we
hopen dat wij aan jullie
verwachtingen hebben
voldaan. We hopen ook
dat we een aantal jonge-
ren bereikt hebben en dat
dit voor de vereniging
positieve gevolgen mag
hebben.

Mir, Nina, Lieke en ik heb-
ben genoten van het afge-
lopen jaar. Wij hebben
geprobeerd om ook aan
onzin een zinnige betekenis
te geven en we leven nog
steeds met de gedachte,
zoals verwoord in mijn lijf-
spreuk:
“Mi  ‘n  rouwie  neus  en  ‘n  vro-
lijke  lach,  wordt  ’t  nogal
lichelijk  ’n  stralende  dag.”

Prins Frans IV
Prinses Lieke en Prinsesjes Mir en Nina

W
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CLUB VAN 111
Bent u al lid van de Club van 111 ?

Op 11-11-1998 zijn we als carnavalsvereniging gestart met een groep van sympathieke
begunstigers, die c.v. ‘De Meerpoel’ een warm hart toedragen. Het zijn carnavallisten die

heel goed weten dat een vereniging als  c.v. ‘De Meerpoel’ niet kan bestaan zonder een goe-
de financiële basis. De leden van de club steunen onze vereniging door een jaarlijkse bij-
drage van € 55,- (voorheen ƒ 111,-) te storten. Onder het motto ‘voor wat hoort wat’ ontvangt
u de Club 111-medaille en biedt de vereniging u twee kaartjes aan voor de zaonikaovenden.
Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden via onze nieuwsrubriek ‘Zinnige Zannik’.
Voor nadere inlichtingen over de Club van 111 kunt u zich wenden tot:
Grootofficier Johan Smits: tel. 496383
Grootofficier Toon Bennenbroek: tel. 492925

B

ONZE  45STE  PRINS  ZI  VUR  UT  LEST  ...

Efkes  lache
Dòchter: “Pap, mag ik in bed nog wa lèze tot ik in sla-

op val??”
Vaodder: “Naw vuroit dan, mer ók gin menuut langer,

hè!”

Efkes  lache
‘Ik heb gistere ‘n zwangerschapstest gedao”. Zi ’t ein

blondje tiggen ’t aander.

“En”, vroeg ’t aander,  “waore de vraoge moeilijk??”

Efkes  lache
N’n Belg makt z’n uurste zeereis. Nao ’n por daag vra-
ogt de kapitein ‘m of alles nao wens is. “Fantastisch”,
zittie,  “en die wasmachines in de mujer zijn zo hendig.
Wa daor nie allemaol ingi……..!:

Efkes  lache
As ’n maidje zi dè ne jonge te wijd gi, dan bedoelt zemistal dettie te deecht bai kumt!!



UTILITEITSBOUW WONINGBOUW

PROJECTONTWIKKELING VASTGOED

VILLABOUW RENOVATIE BOUWSERVICE

 Dagelijks

  ovevorse

 broodjes en brouwd

     mi aige gemaolde

  kórre.

Maker van de 

Meerpoelvlaai. Hedde 

gu die al gepruufd,

des pas lekker!!!

Te g e l h a n d e l  &  Te g e l z e t t e r s b e d r i j f

Floreffestraat 100
5711 AE Someren
Tel.: 0493 - 494505
Fax: 0493 - 472579
E-mail: info@tegelhandelloomans.nl

Carnaval vieren dat

doet je goed, zeker als

je het met tegelhandel

Loomans doet!

Carnaval vieren dat

doet je goed, zeker als

je het met tegelhandel

Loomans doet!
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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
W. Swinkels Kweker Slievenstraat 35 Someren
Swinkels Graszoden Slievenstraat 37 Someren

Hairlook Kerkstraat 1 Someren
Meeuws Snoepspeciaalzaak Kerkstraat 18 Someren

Vriens Montagewerken Liesberg 7 Someren
Kaatje Jans Floreffestraat 8 Someren

Maas Woninginrichting Wilhelminaplein 26 Someren
Schildersbedrijf Marius Looijmans Laan ten Roode 49 Someren

Handwerk ’t Weverke Molenstraat 24 Someren
Mutsers Garage bedrijf Boerenkamplaan 113A Someren
Hendrikx Dakdekkersbedr. Kanaaldijk Zuid 70 Someren

Kluytmans Auto’s v.d. Eyndenlaan 8 Someren-Eind
Tankstation v.d. Boomen Loovebaan 45 Someren



Vrijdag  12  februari  2010

BEZOEK SCHOLEN, SV SOMEREN EN SLEUTELOVERDRACHT
Vanaf 10.00 uur bezoekt Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Ruud I enkele basisscholen.
Rond 18.00 uur vertrekt hij richting Sportpark De Potacker waar hij samen met
Jeugdprinses Emmy en de Jeugdraad een uurtje gaat carnavallen bij SV Someren. Om
19.00 uur aanvang van de Sleuteloverdracht in cultureel centrum ‘De Ruchte’ met
medewerking van het college en alle carnavalsverenigingen van groot Someren. Hier
zal aan Prins Ruud I de Sleutelspaan worden overhandigd.

Zaterdag  13  februari  2010

AFHALEN PRINS RUUD I EN EUCHARISTIEVIERING  
Om 16.00 uur wordt Prins Ruud I door de vereniging aan huis afgehaald. Daarna gaat
hij met zijn gevolg naar het Wilhelminaplein waar het Meerpoelschip wordt afgemeerd
en de ‘Ode aan het Meerminneke’ wordt gebracht. Vervolgens wordt de Residentie offi-
cieel in gebruik genomen. Om 19.00 uur verzorgt de vereniging de Eucharistieviering in
de Lambertuskerk. Na de H. Mis brengt ‘De Meerpoel’ een bezoek aan Residentie
‘‘t Summers Kontakt’ waar de alternatieve proclamatie wordt voorgelezen. Daarna gaat
Prins Ruud I met zijn gevolg naar zalencentrum ‘Centraal’ en ‘Het Wapen van Someren’.
Rond de klok van 00.00 uur sluit ‘De Meerpoel’ af in Residentie ‘‘t Summers Kontakt’.

Zondag  14  februari  2010

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

Maandag  15  februari  2010

MEERPOELOPTOCHT EN CAFÉBEZOEK
Prins Ruud I 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’. Nadat  Zijne Dorstlustige Hoogheid met zijn gevolg heeft
gegeten bij Bistro ‘De Meerpoel’ brengt hij om 20.30 uur een bezoek aan carnavals-
vereniging De Pompers in café ‘In d’n Herberg’. Daarna gaat het gehele gezelschap
naar Zalencentrum ‘Centraal’ en sluit men rond 00.00 uur af in Residentie ‘’t Summers
Kontakt’.

Dinsdag  16  februari  2010

THEECONCERT, CAFÉBEZOEK EN SLUITING
In de vroege ochtend gaat de vereniging ‘Spek ètè’ in de Residentie. Om 13.30 uur
vertrekt Prins Ruud I met zijn gevolg naar ‘Het Wapen van Someren’, waar het laatste
gedeelte van het Theeconcert wordt bijgewoond. Vervolgens bezoekt ‘De Meerpoel’
om 15.00 uur ‘de Ruchte’. Daar sluit ‘’t
Meerpoeleke’ de Jeugdcarnaval af en wordt er
afscheid genomen van Jeugdprinses Emmy.
Prins Ruud I en zijn gevolg zetten hun tocht na
een bezoek aan ‘Gasterij Krabbendam’ voort
bij Residentie café ‘’t Summers Kontakt’. Daar
wordt om 19.30 uur door de redactie van de
carnavalskrant bekend gemaakt wie dit jaar
het ‘lief Meerminneke’ is. Om 20.30 uur vertrekt
de Prins met zijn gevolg naar zalencentrum
‘Centraal’, waar om 22.11 uur de Sleutelspaan
weer in ontvangst zal worden genomen door
het gemeentebestuur. Dan vertrekt onze
Dorstlustige Hoogheid met gevolg naar
Residentie ‘‘t Summers Kontakt’ voor de afsluiting
van een hopelijk gezellige en plezierige carnaval
2010.

Woensdag  17  februari  2010

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

PROGRAMMA  TIJDENS  DE  DOLLE  DAGEN
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Voor al uw:

Schuttingen, speeltoestellen,

sierbestrating, tuinhuisjes,

blokhutten en vogelhuisjes

Van de Ven
Ambachten 6 - 5711 LC  Someren

Telefoon 0493 490425
info@erikvdven.nl

Boerenkamplaan 58
Someren • tel. (0493) 47 00 60

www.vwclassics.nl
e-mail: info@vwclassics.nl

• Uw partner voor o.a.
• Grond en sloopwerken in beperkte ruimtes.

• Graven van sleuven, vijvers, en funderingen.

•  Uitrijden van mest en uitvegen van stallen, vervuilde erven en wegen.

•  Leveren diverse soorten rooster en vervangen, tevens wanden t.b.v. sleufsilo’s

• Lasergestuurd egaliseren met kilverbord.

• Frezen en zaaien van sportvelden en gazons e.d.

•  Tevens kunnen wij bij sloopwerkzaamheden puin afvoeren in containers en 

eventueel zand aan- en afvoeren.

• Mobiele kraan.

Bezoek ook eens onze website: www.fonspouwels.nl

Kerkendijk 61
5712 ET Someren-Heide
Telefoon (0493) 49 29 23
Fax (0493) 49 05 90

FONS POUWELS
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 BERG VERHUUR VAN MOBIELE 
TOILETWAGENS EN DOUCHEWAGENS

Berg Verhuur heeft diverse 
mobiele toiletwagens en 
douchewagens in het 
programma van verhuur voor 
een pasklare oplossing van uw 
evenement. Hygiëne staat bij 
ons hoog in het vaandel. Uw 
evenement wordt immers mede 
gewaardeerd om de kwaliteit 
van de sanitaire voorzieningen. 
Uw gasten verdienen het beste 
op sanitair gebied.

Berg Verhuur VOF
Brouwer 7  5711 LD Someren 
Tel.: 0493-490527 
Fax: 0493-479254 
GSM: 06-2278 7171 
Internet: http://www.bergverhuur.nl 
E-mail: info@bergverhuur.nl 



este Meerminnen en Meermannen, 

Op carnavalsmaandag trekt de carnavalsoptocht wederom door ons
Meerpoelland! We hopen als organisatie dat er ook dit jaar weer veel deel-

nemers zullen zijn! U kunt er ook een steentje aan bijdragen! Daarom een oproep
aan buurten, families, verenigingen of vriendengroepen om aan onze
Meerpoeloptocht deel te nemen! Dat kan als eenling, met een groepje of zelfs
met een hele club! 
Een wagen bouwen etc. is niet noodzakelijk; soms zijn er leuke groepen die met
een heel origineel en eenvoudig idee heel veel plezier beleven aan het meedoen
met de optocht! Dus stimuleer mensen in uw omgeving om mee te doen met de
Meerpoeloptocht! 
We hebben ook dit jaar geen speciaal optochtthema, maar een extra creativiteits-
prijs voor de deelnemer of de groep die het meest originele idee of creatie
bedacht en uitgewerkt heeft! 
Voor de jeugdige deelnemertjes die het aandurven om als eenling of als groepje
mee te doen, hebben we een jeugdaanmoedigingsprijs! 
De jury zal alle deelnemers weer beoordelen en er worden ook
dit jaar weer mooie geldprijzen beschikbaar gesteld! 
Natuurlijk wensen we iedereen heel veel plezier en gezelligheid
toe met de komende carnavalsdagen en zeker met de
Meerpoeloptocht!!! 

Spelregels en opgaveformulieren kunt u opvragen via
optocht@cvdemeerpoel.nl.
Opgave voor deelname aan de optocht kunt u doen vóór
maandag 8 februari bij Harrie Aarts, Verdonckstraat 17. Dat
kan telefonisch (493101), via inlevering van het
inschrijfformulier  of via een mailbericht naar:
optocht@cvdemeerpoel.nl.

Na aanmelding kunt u uw volgnummer met bij-
behorende opstelplattegrond afhalen op carna-
valszaterdag van 10.00 tot 13.00 uur bij Harrie
Aarts, Verdonckstraat 17.
Meer info; kijk op www.cvdemeerpoel.nl onder
de rubriek evenementen - Meerpoeloptocht.

ALAAF!

Namens de optochtcom-
missie van carnavalsvere-
niging De Meerpoel, 
Toon Bennenbroek,  
Kolerhof 12,  tel. 492925 

CARNAVALSOPTOCHT IN DE MEERPOEL
GE ZALT TOCH ZEKER OK WEL MEEDOEW!!
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Vur vervange, inbouwe en 

reparere van inbouwapparatuur én

hil goei service moette bai ons zijn!

Bots Witgoed Service, Emmastraat 28, Asten, tel. 0493-695606.

Eigen Technische Dienst met reparatieservice binnen 24 uur!

Praktijk voor Fysiotherapie en Sportrevalidatie

Fysiotherapie

Sportbegeleiding

Sportrevalidatie

Rugtraining

Kerkstraat 2, 5711 GV  Someren

Tel.: 0493 - 49 61 75  Fax: 0493 - 44 05 10

Lid van International Academy for Sportscience.

Paul  der Weerden

Mi carnaval gooie

ók wai de spierre los!

Carnaval sti wir vur de deur

en dan moete nie vergète, 

um bai al oe drinke toch ók 

goe te ète.

Unne goeie middig, daor bekomde ge 

van, vurral mi un goei stuk vlis in de pán.

Vur op d’n bótterham hebbe wai ok alles 

in hois.

En wulde ’s aoves wa volk op de 

erwtesoep vraoge mi wa zult erbai, ók 

daor kanne we auw mi helpe.

Dus vur degge aon die daag begeent, 

lup dan uurst nog efkes bai ons binne.

KILOSLAGERIJ

Jan Tomassen
Spulheuvelstraot 31, 
Zùmmere
Tillefoon (0493) 49 46 40
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elke kindjes worden er geboren tijdens de carnavalsdagen
2009??? Wie bij de secretaresse van c.v. ‘De Meerpoel’ meldt
dat er in het gezin een kindje is geboren tijdens de carna-
valsdagen (tussen zaterdagmorgen 11.11 uur en dinsdag-

avond 23.11 uur) ontvangt een leuke verrassing van de carnavals-
vereniging.  Op de eerste plaats brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid
Prins Ruud I 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

elke  gevolgen
heeft  de  financiële
crisis  in  de  praktijk?

• De bananenhandelaar is de pisang
• De tabakshandelaar is de sigaar
• De bakker verdient geen droog brood meer
• De herenmode wordt de das omgedaan
• De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in
• De houthakkers gooien het bijltje erbij neer
• De scheepvaart wordt de wind uit de zeilen genomen
• De kousenfabrikanten zien er geen gat meer in
• De binnenschippers zijn aan lager wal geraakt
• De badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water

houden
• De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen
• De groentekwekers zitten op zwart zaad
• De bioscoophouders, voor hen valt het doek
• De caféhouders zijn het zat

W
CRISISMEERPOELLIED

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!..... 

Efkes  lache

Jantje moet  in ‘n doe-het-zelfzaak spijkers gaon haole vur

hullie vaodder.

De verkouper: “Hoe lááng moete ge ze hebbe?”

Jantje: “Dè hittie nie gezi, hoe lang kaande ge ze misse?”

Efkes  lache
“Ik heb unne neie papa”, vertèlt Luna van viër trots tig-ge heur vriendjes en vriendinnekes in de kleuterklas,wórmi ze de neie vriend van moeders bedoelde.“En hai kumt mai dalijk nao school ophaole!”As ’t zoweit is, loupe Luna en de aander kiendjes naoboite um de neie papa te ziej.
“Kiek! Daor hedde minne neie papa”, zi Luna trots.Waorop de vijfjaorrigen Tim enthousiast ruupt: “Oo, dieis gaaf!
Die hebbe wai ók al ooit gehad!!”
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GOUD  VAN  OUD

Staand vlnr: Peter Swinkels, Frank Sanders,
Christian de Rooij, Henk Arendsen,
Toon Bukkems, Ton van Enckevort,
Marcel van der Weerden, Frans Cuunders,
Toon Bennenbroek, Harrie Aarts,
Huub Lemmen.
Zittend vlnr: Hanny Cuunders, Malou de Rooij,
Henny Arendsen, Mien van den Bosch,
Truus Raymakers, Truus van Enckevort,
Wilma Aarts, Franca van der Weerden.
Vooraan vlnr: Ine Swinkels, Ans Sanders,
Ans Bennenbroek, Petra Bukkems,
Drina Lemmen.

CARNAVALSKIENDJES  VAN  2009



EP: Van Otterdijk
TV-Video-Hifi-Telecom

Huishoudelijke
 apparatuur

Floreffestraat 11
5711 AA Someren

Tel. (0493) 49 12 04
Fax (0493) 49 02 92

Dorpsweg 2 • 5711 TS  Someren
Tel. 0493-440030 • Fax 0493-440034

john@multimate-someren.nl
www.multimate.nl

Hofleverancier van de Meerpoel
en Grouwt Zùmmere

Speelheuvelstraat 15    5711 AS Zùmmeren
 Tel: 0493 491593         www.delaumode.nl EP: Electronic Partner

Bouwmachineverhuur
van der Weerden V.O.F.

Randweg 7, 5711 DJ  Someren
Tel. 0493 49 60 83 - Fax. 0493 49 09 48 - www.vdweerden.nl

Mi dees daag bouwe 
wai zelf ’n fisje.

Voor uw straatwerk in de regio zuid-oost Brabant en Limburg

Ook voor machinale
bestratingen

Dorser 4
5711 LE  Someren

tel 0493-493050
fax 0493-479115

mobiel 06-53223532

Stratenmakersbedrijf

van Zoggel

36



37

GEZELLIG STAPPEN EN IN ELKE KROEG ‘N PILSJE TAPPEN

REUNDJE MEERPOEL ZONDAG 14 FEBRUARI
VANAF 15.00 UUR

GEZELLIG STAPPEN EN IN ELKE KROEG ‘N PILSJE TAPPEN

ZONDAG 14 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’.



Boerenkamplaan 68

5712 AG  Someren

Tel. 0493-49 43 98
Fax 0493-49 05 56

- Autoreparatie

- Onderhoud

- APK

- Uitlijnen

Wilhelminaplein 20 • Someren • Tel. (0493) 49 27 78

info@haerkensquickprint.nl • www.haerkensquickprint.nl

D R U K K E N
P R I N T E N

K O P I Ë R E N
Haerkens

v.o.f.

KEI VEUL PLEZIER
DEEZ CARNAVAL
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Staand vlnr: Thijs Raijmakers, Frans Maas ,
Erik Maas, Carel Raijmakers,

Wilfred Smits
Zittend vlnr: Jos Verberne, Theo v/d Mortel,

Jos Verberne, Evert-Jan Swinkels,
Hennie Driessen.

Niet op foto: Peter Maas, Ken Boerenkamp.

DE  RAOD  VAN  ELF
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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
2009 Peter Verhees

S

WAAR KOMT  HET  WOORD  ALAAF  VANDAAN?
et klinkt dezer dagen weer veelvuldig, na elke dijen-
kletser van tonpraoter of carnavalsprins. Alaaf! De
samenstellers van Van Dale houden het op een ver-

bastering van het carnavalsgetal ‘elf’ en stellen dat het woord
voor het eerst voorkomt in 1863. Maar er is ook een verklaring
die wat dieper graaft en naar Duitsland voert. Duitsers kennen
de uitdrukking Alaaf eveneens, maar dan vooral uit het mek-

ka van het carnaval: Keulen. Het veelgehoorde ‘Kölle Alaaf’
betekent niets anders dan ‘Keulen boven alles’ en werd (voor
zover bekend) voor het eerst in de achttiende eeuw gebruikt.
Alaaf komt volgens de Duitsers van all-aff, dat dialect is voor
hoogduitse all-ab. En dat betekent: ‘al het andere weg’. Met
Kölle Alaaf bedoelen de Keulse carnavalsvierders dat er geen
stad is die met de hunne kan wedijveren.

H

WAAROM  WORDT  CARNAVAL  VOORAL  ONDER  DE  RIVIEREN  GEVIERD?
arnaval heeft een lange christelijke traditie als periode
van uitbundig feesten voordat de veertigdaagse
vastentijd begint. Het woord is afgeleid van ‘carne

vale’, Latijn voor het opruimen van het vlees ofwel het vasten.
Dat in het zuiden wel gecarnavald wordt en in de rest van het
land niet, heeft dan ook te maken met de scheiding tussen
katholieken en protestanten. Er waren altijd al pausen en
ander kerkelijke gezagsdragers die zich ergerden aan de
vaak onzedige uitspattingen, maar over het algemeen schrok-
ken ze ervoor terug het populaire volksvermaak aan te pak-
ken. Dat veranderde bij de reformatie, toen de calvinisten en
lutheranen zich afscheidden.

Een van de belangrijkste redenen voor de afscheiding was de
afkeer onder veel christenen van alle franje en uitbundigheid
die het kerkelijke leven (ont-)sierden. Of dat nu om de over-
vloedige versieringen van de kathedralen ging of om de sek-
suele uitspattingen waaraan sommige pausen zich te buiten
gingen. Het is duidelijk dat carnaval zich niet laat rijmen met
de soberte die de protestante beweging predikte. In pro-
testante gebieden werd carnaval dan ook niet langer getole-
reerd.
Het is niet zo dat carnaval alleen maar in het zuiden wordt
gevierd. Waar katholieke enclaves ontstonden, zoals in het
oosten van het land, klinkt ook nog altijd het ‘alaaf’…

C

Efkes  lache
n’n Bels oupent ’n nèi brillezaak erges inAntwerpen mi de naam: “In de kleinenhond”.
As d’n buurman vraogt hoe dettie aon diegekke naam kumt, zittie trots: “In Brussel hebik ’n heil schón brillezaak geziej en die heit-te ók zó, mer dan in ’t Frans: ‘O PTI CIEN’.



Handel & Lasbedrijf
G. v.d. Manakker

Brugstraat 15b
5712 AX Someren
Tel. 0493 - 490212
Fax. 0493 - 470778

Mob. 06 - 21 50 23 48

Het adres voor 

al Uw bloemwerk.

Mi Carnaval houwuh wai
alles binnen de Perken!

WVS Hoveniersbedrijf
Wouter Verhees
Hollestraat 22
5712 HB  Someren
T 06-186 877 42

www.wvshoveniers.nl

De Hoijse Hoeve
Hoijserstraat 20

5711 PV Someren
T 0492 - 33 14 75
F 0492 - 33 15 71

info@hoijsehoeve.nl
www.hoijsehoeve.nl

Voor iedereen die carnaval viert... 

veel plezier.
En voor iedereen die met die dagen lekker
wil eten... welkom.
Tijdens de carnavalsdagen zij wij normaal
geopend, ook op maandag!

Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 

vanaf 12.00 uur Meer informatie? Kijk op www.hoijsehoeve.nl
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WIJ WENSEN 
JULLIE MI 
DEEZ DAAG 
VEUL LEUT 
EN LOL 
DAARNA 
BOUWEN WIJ 
ALLES WEER 
VOL

Postbus 34

5710 AA  Someren

Kanaalstraat 40

5711 EJ  Someren

T: 0493 - 49 36 25

F: 0493 - 49 62 05
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talent zit in en rondom Someren was
duidelijk te merken! Verschillende jeug-
dige zaonikers betraden het podium,
afgewisseld  met dansgroepen, to-
neelspelers, zangeressen, pianospelers
en een slagwerkgroep. Dit alles werd
op sublieme wijze gepresenteerd door
de jeugdige Annelou Jeuken. Na af-
loop van elk optreden was er voor elke

deelnemer een leuk aandenken in de
vorm van een medaille. Het jurypanel,
bestaande uit Lieke Grosfeld, Wilma
Veltman en Gerard van Santvoort, vond
het een goed initiatief om de jeugd op
deze manier al vroeg bij het carnaval
te betrekken. Volgens hen verdient het
organisatiecomité een grote pluim,
want het experiment is zonder meer
geslaagd en verdient zeker een ver-
volg in de komende jaren.

Vervolg van pag. 23

o’n vijfentwintig, dertig jaor gele-
je waos ik nog gèr van de partij
mi de carnaval. Mer op d’n duur
bleve alle lui van onze lèèftijd

vórt thois. Ze vonne d’r niks mer aon en
vuulde z’n aige te aawd um te te gaon
staon danse en sprenge. Ik wou nog
laang nie ophawe, mer ik zal oe ver-
telle wat ‘r gebeurde. 

Sondus mi de vastelaovond ginge wai
oit. Ik ha ‘n Pierlalapak gelind en ‘n
groute traon onder m’n oug geschil-
derd. ‘t Leid ston op m’n gezeecht te
lèze. Op minne reug haak ‘ne sticker
geplekt mi ‘t opschrift: ‘Ik  heb  leidver-
maak’.

Onzen Toon von ‘t allemaol mer niks.
Die wordt vur de carnaval gewoonlijk
verkawd en hai li dan drie daag te
bed. Mer dizze keier haak ‘m zo vol
suikerpèk gestopt, dettie nog nie kos
hoeste al hattie ‘t gèr. Dus n’n blau-
we boezeroen aon, n’n boerezak-
doek um d’n hals en mee. Ik dawde
nog gauw ‘ne krant achter z’n vest-
je vur de isolatie, want ‘t waos
kaaw boite en we konne nie mi d’n
ouverjas gaon sleipe.
‘t Gaoide onzen Tone niks, want
die wit nie hoetie carnaval moet
viere. Ik heb ‘t dik zat mi ‘m
geprebeerd, mer z’n èrm wulle
nie umhóg en hai krie gin bier dur de
kèèl. In de café troffe we ‘ne mens die
zo aawverwets Zömmers praotte dè
Mina Berkers zaolliger gedachtenis, ‘t
amper zou hebbe verstao. Hai ha goe
wa bier oit en ston te permetere umdè
wai vórt zo gruts Zömmers praotte en
d’n engel des Here nie mer bidde vur ‘t
ète; dè we zo gevaorlijk hard raaie en
zonder leecht fietse umdètter gin car-
biedlampe mer te koup zijn lijk vruger.
Toen keek ie mai ‘s goe aon en zittie
inins: ‘Wai hebbe same nog ooit in de
wei geloupe.’
Ik keek ók ‘s goe en verdórrie, toen wis

ik ‘t wir. Dórus! Jaorre geleje geëmi-
greerd nao Canada. ‘Ik ben vruger
verliefd op aw geweest’, zittie. ‘Dè
haak moete wete.’
We stonne zo same ‘n hortje te delibe-
rere. Onzen Toon ha aon die praot niks,
want die versti dè aaw Zömmers nie.

Hai viet zinne cola, trok d’n

Helmondse krant achter z’n
vestje oit en ging onder al dè rumoer
stillekes zitte lèze. ‘Wa hedde gai toch
‘ne goeie mens’, zi die aaw vlaam,
‘mer ‘t is wel n’n droige.’ Ik wier mee tai.
‘Hai gi temeenste mee. Die vrouw van
aw laot z’n aige nog ins nie kieke.’ Och
jikkes, daor ha ik ‘n laoj opegetrokke.
Dertig jaor heimwee, nóiïghaid en mis-
ère kwam d’r oit. ‘Wa geengde ge ók
zo wijteweg ligge te valle’, zee ik. Op ‘t
lèst krig ie de zatte barmhartighaid en
begos ie te schruwwe.

Onzen Toon keek ‘s ouver zinne krant
hin en die daacht dè ik ruzie zòcht.
Toen mos ik mee wijter.
Zo belandde we op de Pòstel bai n’n
houp volk mi veul lawaai. Stonne we
druk te buurte toen Flupse nao hois
mos gaon mèlke. ‘Kan ik oe misschien
‘n hèndje helpe’, vroeg ik.
‘Jazeker’ zittie, ‘ge zoudt de strikkels

vaast kanne hawe.’ ‘‘t Wordt tijd dè
we vertrekke’, zi onzen Toon, die
baang worde dettie ók nog te
voet nao den Haikant mos. Boite
snuwden ‘t en we kwame wit en
wel in törp terècht. In de zaol
daor, stonne allein joong gaste
waor ik niks mer van kènde. Ja,
toevallig inne, Sjang van Hoof, en
die riep heil hard: ‘Kiekes, daor
hedde Miene, de lèste der
Mohikane!’ Ik wis nie wa ‘ne
Mohikaan waos en ik vroeg ‘t aon
iederein. Niemes wis ‘t en onzen Toon
waos ik kwijt. Ik von ‘m te lange lèste
erges in ‘n huukske achter zinne
krant. ‘Naw ben ik vórt ‘ne Mohikaan’,
zegge ze. ’Witte gai wie dè is, de laat-
ste der Mohikane?’
Onzen Toon keek me meelijend aon.
Hai viet me bai d’n èrm en trónde me
mee nao boite.
Toen we thois waore, hittie ‘t me oitge-
li. Van dien awen Indiaan die allein
ouvergeblivve waos. ‘Gai zijt ók zowa
de lèste van de uurste Zömmerse car-
navalsgangers. ‘t Wordt tijd dè ge d’r
mi ophawt’, zittie, mer dan op z’n
Hollands.
Daor zaat ik in min Pierlalapak en ik
worde zo triestig dè’k begos te schruw-
we. De geschilderde traon onder m’n
oug liep gekleurd ouver m’n gezeecht.
Pierlala of Mohikaan, wa makten ‘t oit.
‘t Fist waos vurgoe vurbai.
Onzen Toon hielp mai oit m’n pak. Hai
hing ‘t op de stoel mi de sticker nao
bove.
‘Ik  heb  leidvermaak”, las ie hardop, en
toen begos ie te lache.

Z
LEIDVERMAAK

DOOR  MIEN  WILLEMS-VVAN  DE  MOOSDIJK

WA GEBEURDE D R  VURRIG JAOR ZOAL?
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PUZZEL OP SPECIAAL VERZOEK

PRINSENRAOIE
46STE REGENT CV  DE MEERPOEL

De koffers zijn uitgepakt

Onder de koepel

Uit de kom

Kadootje

Wie van de drie?

Blauw bloed

Efkes lache Efkes lache

Frans

Timmerwerken
bouw en timmerwerk

Doorn

v
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PUZZEL  OP  SPECIAAL  VERZOEK
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L 1 Polonaise
3 Carnavalsvereniging uit Someren

10 Limburgs gebak
11 Rivier
12 Berusting
14 Zweeds voetballer
16 Uitwissen
17 Aanwijzend voornaamwoord
18 In het geheel niets
19 Oceaan
21 Muzieknoot
22 Muziekstijl
23 Deel van Nederland
24 Vogel

2 Nieuw feit
4 Voetbalclub uit Lieshout
5 Vorstelijke zetel
6 Omarmd
7 Geestig
8 Verkleumde onderdanen
9 Wachten

12 Brabantse mirt
13 Feestelijke ontvangst van gasten
15 Half vrouw, half vis
19 Vlucht
10 Gerstenat
21 Lichaamseiwit

PRINSENRAOIE
46STE REGENT  CV    DE  MEERPOEL

inds enkele jaren worden er voor en tijdens het
Prinsenbal aanwijzingen verstrekt, waarmee oplettende
Meermannen en Meerminnen kunnen achterhalen wie

de nieuwe Regent van CV ‘De Meerpoel’ wordt. Ook dit jaar
kon iedereen weer meedoen aan het traditionele
Prinsenraoie. Uiteindelijk bleek Prins Ruud I Meeuws schuil te
gaan achter de (niet zo eenvoudige) tips.

1. De  koffers  zijn  uitgepakt
Prins Ruud werd benaderd net na terugkomst van zijn
vakantie in ‘De Koffer' te Mierlo. 

2. Onder  de  koepel
Bij een koepelkerk heet het ronde of veelhoekige gedeel-
te onder de koepel… de koepeltrommel of tamboer.
ZDH is vroeger tamboer geweest bij Somerens Lust en heeft
destijds ook wel eens ingevallen bij de Prinselijke Hofkapel.

3. Uit  de  kom
Onze Dorstlustige Hoogheid gaat tijdens carnaval regel-
matig gekleed in een vissenpak. Vandaar: uit de
(vissen)kom!

4. Kadootje
Bijnaam is Thieu. Dat komt van Mathieu en betekent letter-
lijk ‘Geschenk van God’.

5. Wie  van  de  drie?
Was het thema van de onthulling, maar ook: Wie van de
drie Meeuwsen: Nicky, Tommy of Ruud?

6. Blauw  bloed
Onze nieuwe Regent was vroeger bij de voetbalvereniging
ook Prins van CV de Scheneschoppers (blauwe schenen
dus).
Een Prins heeft blauw bloed en als speler van SV Someren
heeft hij ook blauw(wit) bloed.

S

Efkes  lache
Drie paoters stonne te visse. Zi dien uurste: “Ikgeloof in God.” Hai stapt nao vurre en blie op ’twótter stao! Dien twidde duu krek ’t zelfde en blieók op ’t wótter stao! Dien derde denkt bai z’n aige:Hoe duun ze dè toch? Dè prebeer ik ók ‘s. Haiduu ók ne stap nao vurre, mer hai vaalt zouwe in’t wótter. Zi d’n uurste paoter tegen d’n twidde:“Het geloof heeft hij wel, maar hij weet niet waar depaaltjes staan ….” 

Efkes  lache
Ne mens die aon ’t roondgao is mi ’n collecte

kumt bai ’n aaw vrouwke aon de deur en

vraogt: “Wulde gai misschien wa baidrage vur de

fanfare?”
“Nee”, zi dè vrouwke, “ik hoef geen garen!”

Zi dieje collectant: “Ik vroeg: wulde gai wa baidrage

vur de fanfare?”
Zisse wir: “Nee, ik hoef geen garen!”

Zi hai: “Och, stik mer mi oew garen.”

Dè vrouwke, ók nie fláuw:  “En jij met je fanfare!!”



       

                                  Proficiat !!! 

 

              carnavalvereniging  ‘De Meerpoel’            

                      Met de nieuwe prins  

           Z.D.H. Prins Ruud I & Prinses Lieke, 

           Vorst Martie, Adjudant Frans-Jozef en 

                 Beschermvrouwe Marij 

 
               Zeggen de GROOTOFFICIEREN 

              In de Orde van het Meerpoelrijk 

 
          Henny Arendsen     Mien van den Bosch 

          Harrie Aarts   Louis van den Bosch 

          Gerard Lomans       Toon Bennenbroek 

          Adriaan Venmans   Malou de Rooij 

          Johan Smits 
 

Bouwbedrijf DOBU B.V. Someren
: 0493-496500
: info@bouwbedrijfdobu.nl
: www.bouwbedrijfdobu.nl

T
E
I

Postadres:
Postbus 4
5710 AA Someren

Bezoekadres:
Dorser 5
5711 LE Someren

't Heil jaor dur is perfectie ons doel, mer  mî 

de Carnaval bouwe wai fist in de Meerpoel.
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Louis Swinkels & Harm Melis
06-52466014

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

D.A. Drogist Raymakers Postelstraat 31 Someren
Scheutjens Sport Postelstraat 20 Someren

Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren
Dentex Stomerij Postelstraat 45 Someren
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GOE TOEVE EN ETE
IN SONNEHOVE

p 22 november 2009 waren Mariëlle Strik en Wilfred
Smits te gast in het restaurant van Sonnehove ‘um ’t ète
’s te pruuve en alvast te wenne vur straks’.
Al vanaf 1986

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

Alaaaaaaaafff!!!

O

Eric Driessen
en
Pia Lomans. 

DE FOTOGRAFEN

m maar meteen met de deur in huis te vallen: het was
geweldig! Toen bleek dat iemand van onze club door
De Meerpoel was gekozen tot Prins, was het geen ver-
rassing dat dit Kadet betrof. Er is er bij ons maar eentje

die daar blij en gek genoeg voor is en graag met zijn neus
voorop staat! Misschien hadden we er niet allemaal zo’n zin
in toen we het bericht kregen van zijn uitverkiezing (carnaval
vieren was voor velen geen vaste prik meer), maar het
Prinsenbal was meteen al keigezellig.
Daarna moest er natuurlijk van alles geregeld worden voor
de receptie, optocht, e.d.. We verdeelden wat taken om ons
op die evenementen voor te bereiden en gingen vol goede
moed aan de slag. De T-shirts met de slogan ‘Vette pret met
Prins Kadet’ waren mede door de karikatuur van Frans een
groot succes. Bovendien zorgden ze voor saamhorigheid en
herkenbaarheid van onze groep. Van de receptie staan
vooral de speeches van Hans en, als reactie daarop, die van
Prins Kadet me bij. Erg leuk! Terecht merkte Frans op dat onze
groep toch al jaren wat onzichtbaar was geweest met de
carnaval. Dat zou nu anders worden!
De voorbereidingen voor de optocht (een wagen van C.V.
de  Korenaaiers) kostten veel tijd. Lastig was het gegeven dat
veel mensen nauwelijks weet hadden van onze voormalige
carnavalsvereniging, die ooit de Meerpoel op haar grond-
vesten deed schudden. Na twee jaar hebben we de stekker
er toen maar uitgetrokken, want wie weet wat er anders van
was gekomen….!! Het bedenken, bouwen, tekenen, schilde-
ren van de wagen, het ouwehoeren, koffie leuten en lam-

ballen (soms waren we met 12 man, terwijl het werk door een
viertal werd uitgevoerd); allemaal hartverwarmend en een
geweldige ‘warming-up’ voor de carnaval. Ik zie nog dat
goedlachse gezicht van die boer voor me!  Mooie herinne-
ringen.
De carnaval zelf was gewoon supervet!!! In plaats van af en
toe waren we er vaak met velen. Sommigen waren er zelfs 5
dagen bij. Op zondagmiddag maakten we, verkleed als
Stiena’s en Stoeptegels, een oergezellige kroegentocht tij-
dens het Reundje Meerpoel. Hierbij werd de staande sche-
merlap uiteraard meegezeuld. Ook een mooi schilderij van
Frans en Lieke moest mee; dan waren ze er toch bij. Ja, ze
hebben echt wat gemist! Op maandag haalden we zelfs de
eerste prijs met onze wagen! Volkomen terecht natuurlijk!
Persoonlijk vond ik dit de leukste dag: onbezorgd ouwehoe-
ren en flauwekullen als Korenaaier is gewoon top! Wat mij
betreft lopen we nog vaker met de optocht mee. Lekkere
stamppotten eten bij Krabbendam (goed idee, Johan) en
vervolgens naar ons stamcafé bij Ad en Aggie. Wat hebben
we gelachen! Dinsdagavond kwam als klap op de vuurpijl
onze collega Stiena optreden in de Residentie: een fantasti-
sche afsluiting!! Swingend en lallend sloten we samen een
carnaval af om nooit te vergeten!
Ik denk dat ik spreek voor de ganse vriendengroep van Frans
en Lieke als ik zeg:

“Meerpoel bedankt!!!”

Wiljan van Vlerken

O
DE SCHONSTE CARNAVAL SINDS JAREN...

Efkes lache
Tweie maanskèrels van veur in de tagentig zitte op ’n

benkske te buurte ouver de goeien awen tijd. 

Zi d’n inne tigge d’n andere: “Ik ben geestere innen-

tagentig gewórre en ik vuul niks anders as pijn en

ongemak. Ik weet wel vort wa awwer wórre is. Hoe vuul-

de gai oew aige?”
“Ik vuul min aige as ’n pasgebórre kiendje, zi d’n ande-

re.
“Is dè echt waor, vuulde gai oew aige werkelijk lijk ’n

klèèn kiendje?”
“Ja,” zittie, “gin haor, gin taand en ik gloif dè ‘k naw ók

nog in min boks zit te schijte…..!!”

Efkes  lache
Op n’n aovend kumt Harry z’n stamkroeg binnen en zi:“Ad, gef me vlug ’n grout glas biër, want ik heb krek wir’s kerwèèl gehad mi ons vróuw….” “O ja, zi Ad”, “en hoeliep ’t dizze keier af?” “Toen ze klaor was mi schelde”,  zi Harry, “kwam ze ophaand en vuujt bai me.”“En wa zisse?” Ze zi: “Kom onder dè bed oit, schijterd,dè ge bènt……”

Efkes  lache

Harrie gi mi z’n vróuw  n’n dag  nao d’n dierentoin.

“Kiek, zi Harrie. Die gorilla daor lijkt net op allie moe-

der.” “Ssst, stil naw”, seest z’n vróuw, “dè zegde ge toch

nie,  dè’s ‘n belediging!”

“Rustig naw mer”, zi Harrie: “We stoan d’r weit zat van

af, dè kan dien aap nóit gehoierd hebbe……!!”



Residentie C.V. ”De Pompers”

Zuukte veul sfeer en gein?

Dan moete ge bai de Pompers zijn!!!

Zondagsrestaurant ”In d'n Herberg”
(Op carnavalszondig veul drank mer gin _te)

(H)eerlijk eten voor 'n goede prijs.

Iedere zondag _ la carte eten,

zowel lunch, brunch als diner.

Ook voor al uw vergaderingen, feesten en partijen,

bent u bij ons op het juiste adres!!!

Voor meer info: www.indenherberg.nl

P t l 27 5711 ET Someren
Someren

Zondagsrestaurant 
Café - Zaal - Brasserie 

Postel 27, Someren. Tel. 0493-492061

  Wenst De Meerpoel veul lol en gein !!!
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T MEERPOELEKE
Proclamatie

Wij proclameren:

‘M’n beltegoed rakt de kom
menden tijd nie op, we gaon
hosse en springe en ‘t
Meerpoeleke gî vurop!’
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T  MEERPOELEKE
Witte wa Jeugd-Witte wa Jeugd-

prinses Emmy zi...prinses Emmy zi...
Ik  ben Emmy Martens, de nieuwe
Jeugd-prinses. We konden ons opge-
ven om in de Raad van Elf te komen
door een strookje in te leveren op
school. Dat had ik gedaan. Een paar
dagen later kreeg ik een brief thuis. Ik
zat in de Jeugdraad!! Superleuk vond ik
dat. We hadden een bijeenkomst
gehouden bij Centraal. Daar kwamen
alle kinderen die in de Raad van Elf
zaten. Daar hadden we allerlei leuke
dingen gedaan: we mochten bijv. een
blaadje uit een pot halen en daar stond
een vraag op die je moest beantwoor-
den. Toen was de avond afgelopen, we
hadden allerlei informatie gekregen. Ik
vond het spannend worden… wie zou
nou de nieuwe Jeugdprins(es) en
Adjudant(e) worden?? Op woensdag 18
november, toen ik jarig was, kwamen
papa en mama mij ‘s avonds laat wakker
maken. Ze zeiden: “Emmy, we hebben
nog een cadeautje voor jou, kom maar
eens naar beneden.” Ik kwam de kamer
binnen en daar zaten Ingrid, Irma, Nancy
en Marita. Toen ik ze zag zitten, was ik wel
even verbaasd. Ze vertelden dat ze mij
hadden gekozen tot nieuwe Jeugdprinses
van de Meerpoel voor 2010!! Helemaal
geweldig vond ik dat. Ik moest het nog
drie daagjes geheim houden tot de
bekendmaking. Ik vond het superspan-

nend. De kinderen van de Jeugdraad en
de Adjudant(e) kwamen al eerder en kre-
gen te horen dat ik de Jeugdprinses was.
Ze reageerden wel leuk, dat vond ik heel
fijn. Het was zover: ik moest in een koker
naar het podium. SPANNEND!! Toen viel de
koker en ik werd bekend gemaakt. De
nieuwe Jeugdprinses van de Meerpoel ben
ik!! We hadden nog gehost, gesprongen
en gedanst. Dat was superleuk. Toen de
bekendmaking afgelopen was, waren we
nog bij ons thuis wezen feesten. De tuin was
versierd met een bord erin toen ik thuis
kwam. Dat vond ik mooi. De grote Prins
Ruud d’n Uurste en Prinses Lieke waren ook
nog langs geweest, familie en de buurt ook
en natuurlijk de Jeugdraad, de broertjes en

zusjes en de ouders van de kinde-
ren van de Raad van Elf. Ik lag pas
om 3 uur ‘s nachts in bed. Het was
een gezellig feest geweest.

Ik wens iedereen een supergave,
toffe, geweldige, te gekke carna-
val toe!!!!

Jeugdprinses Emmy

Proclamatie

1. Regentes van “t Meerpoeleke’
2. Ambassadrice van de

Lambertusschool
3. Heerseres van Den Bult
4. Jonkvrouwe van Jong Nederland
5. Swinggoeroe van ’t streetdance

Wij  proclameren:

1. dè op zaoterdig 21 november mî
‘n hil schón bal “t Meerpoeleke’ de
neie Jeugdraod, de Adjudante en
de Prinses presentere zal;

2. dè we gaon fiste mî ‘n nèi groep
van jeugd en dè duu ons als
jeugdcommissie wir hil veul
deugd;

3. dè Emmy van alles verzamelt op
Den Bult, mobieltjes en sluttelhan-
gers is wa d’r kamer vult; 

4. dè op de Provincialeweg alles stî
in ‘t teken van feest, licht en
geluid, pas nao deez daag keert
de rust terug en gaon de lampe
wir uit;

5. dè we ‘t dansen bai Tjas mer ‘n
hortje ouverslaon en allein nog
mer in polonaise gaon;

6. dè carnaval is; springe-hosse-dan-
se en veul gelal, we trekke dan ók
alle daag van bal naor bal;

7. dè Jong Nederland ‘t mer efkes
zonder Prinses Emmy moet doe, ze
kanne better bai ons ‘n fistje gaon
bouwe, dè veine wai zeker goe;

8. dè ge ‘t niet moet vergete, we
hebbe ‘ne nèie jeugdwage, n’n
hille schóne, zeker te wete;

9. dè vur ‘t Rooi neuzebal
grouwt en klein op dinsdig-
middig in de Ruchte moet
zijn;

10. dè als ‘t fluitje klinkt, we
meteen in polonaise gaon, en
wie hî ‘t fluitje in de hand …
Isabel, onze nèie Adjudant;

11. dè de lijfspreuk van Prinses
Emmy luidt:

‘M’n  beltegoed  rakt  de  kom-
menden  tijd  nie  op,  we  gaon
hosse  en  springe  en  ‘t
Meerpoeleke  gî  vurop!’

Jeugdprinses Emmy IJeugdprinses Emmy I

Staand vlnr: Teun van Helmond,
Thijs van de Laar, Thijs Boetselaers,
Romy Kuepers, Lieke van Tulden,
Daphne Pape, Ruth Zegwaard,
Janne Hoeben, Judith van Doorn,
Amber Maas, Joyce Berkers.
Zittend vlnr: Prinses Emmy Martens,
Adjudante Isabel Paauwe.



JEUGDCARNAVAL

PROGRAMMA  VOOR  DE  CARNAVALSDAGENPROGRAMMA  VOOR  DE  CARNAVALSDAGEN
Vrijdag  12  februari 18.00 UUR: CARNAVALSBAL BIJ VOETBALCLUB SV SOMEREN

EN AANSLUITEND SLEUTELOVERDRACHT IN ‘DE RUCHTE’

Zaterdag  13  februari 13.15 UUR: DEELNAME OPTOCHT IN LIEROP
18.00 UUR: BROODJES ETEN
19.00 UUR: CARNAVALSMIS IN DE LAMBERTUSKERK
20.00 UUR: CARNAVALSBAL IN DE COMEET
22.00 UUR: AFSLUITING

Zondag  14  februari VRIJ

Maandag  15  februari 12.00 UUR: AFHALEN JEUGDPRINS(ES) 
14.00 UUR: DEELNAME OPTOCHT IN SOMEREN 
15.00 UUR: CARNAVAL VIEREN MET DE KAAUW VOETJES IN DE RUCHTE 
EN AANSLUITEND BEZOEK MET DE KAAUW VOETJES AAN CV DE POMPERS
18.00 UUR: AFSLUITING 

Dinsdag  16  februari 14.00 UUR: CLOWNSMIDDAG IN DE RUCHTE 
18.00 UUR: FRIET ETEN EN AFSLUITING CARNAVAL
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Staand vlnr: Devon van Dijk,
Marita de Jongh, Joost van den Heuvel.
Zittend vlnr: Irma Jonkers, Connie Smits,
Nancy Pape, Ingrid v.d. Bogaart

JEUGDCOMMISSIE

JEUGDCARNAVAL



JEUGDCARNAVAL
ONZE JEUGDPRINSES ZÎ VUR ’T LÈST ….

Wat gaat de tijd vlug, want het is alweer bijna een jaar gele-
den dat ik Jeugdprinses werd van het Meerpoeleke. Op
school konden we
aangeven of we in de
Raad wilden komen.
Ik heb meteen ja
gezegd, want mijn zus
Mirna wist zeker dat
het een fantastische
tijd zou zijn. Zij zat in
de Jeugdraad in
2007. Ik vroeg aan
mijn vader en moeder
of ik ook Adjudante of
Prinses mocht zijn. Zij
zeiden: “Als je dat
graag wilt, staan wij
voor 100% achter
jou.”
Ik werd opgebeld dat
ik in de Jeugdraad
zat en dat vond ik
hartstikke leuk.
Bij de eerste bijeen-
komst kon ik kennis
maken met de rest
van de Jeugdraad.
Op mijn school was ik de enige in de Raad, dus was ik best
wel benieuwd wie er verder allemaal in zaten. Gelukkig ken-
de ik bijna iedereen en werd het een heel gezellige avond.
Iedereen moest iets over zichzelf vertellen en je kon ook ver-
tellen of je Adjudant(e) of Prins(es) wilde worden. Na onge-
veer zes weken kwam ons pap mij uit mijn bed halen en zei
dat er bezoek voor mij was. Ik zei: “Ik wil slapen, want ik ben
veel te moe.” Maar ik ben toch opgestaan en zag dat Irma,
Conny en Nancy in onze kamer zaten.
Ze vroegen aan mij of ik Jeugdprinses wilde worden en met
een slaperig gezicht zei ik: “Ja, natuurlijk!” en daarna was ik
klaarwakker. Ik moest wel mijn mond houden tot 22 novem-
ber. Dat was wel een beetje moeilijk, maar het is me wel
gelukt.
Op 22 november was het zover: de bekendmaking van de
Raad van Elf, Jeugdadjudante en Jeugdprinses. De span-
ning wie het zou worden, werd er goed ingehouden. Eerst
werd de Raad van Elf bekend gemaakt en daarna de
Adjudante en tenslotte was ikke aan de beurt. Wat was ik
zenuwachtig, maar dat was snel voorbij. We hebben veel
gefeest en het was supergaaf.
In januari 2009 was onze receptie van het Meerpoeleke. Die
middag kwamen er veel mensen opdagen. Familie, vrien-
den, verenigingen, school en natuurlijk Prins Frans IV en
Prinses Lieke, Prinses Mir en Prinses Nina. Wij kregen een uit-
daging van de Prins: wij moesten dansen en zingen op het
liedje van Prins Frans IV en dat heette ‘mî ‘n rouwie neus’.

Maar wij hadden ook een uitdaging voor Prins Frans IV: hij
moest een clownsact opvoeren samen met de Hofkapel.
Op 20 februari kwamen Prins Frans IV, de Raad en de
Jeugdcommissie naar onze school. We hebben veel gefeest,
het was keigezellig. Ook zijn we ‘s avonds naar de voetbal-
club geweest en daarna naar de Sleuteloverdracht in de
Ruchte.
Op zaterdag 21 februari zijn we naar de optocht in Lierop
geweest en daarna hebben we nog lekker gehost die mid-
dag. ‘s Avonds was er een mis in de Lambertuskerk. We gin-
gen met de hele carnavalsvereniging naar binnen met
muziek van de Hofkapel. Wat is het gaaf om zo de kerk
binnen te gaan, anders is het altijd heel rustig. Daarna zijn we
naar de Comeet gegaan. Ook dit was keigezellig.
Op zondag hadden we een rustdag. Op maandag 23 febru-
ari kwam de Jeugdraad mij ophalen, maar dit kon alleen als
ze een opdracht zouden uitvoeren. Ze moesten in heel de
Singel ballonnen zoeken en deze opblazen en die werden
aan onze paal gebonden bij ons huis. Maar we hadden wel
honger gekregen en konden wat eten op school met de
buurt erbij. We gingen daarna in de carnavalswagen om
aan de optocht mee te doen. Het was keigezellig en super-
gaaf. Hierna gingen we naar de Ruchte en daarna nog
eventjes samen met de Kaauw Voetjes naar de Pompers. 
Op dinsdag 24 februari was het Rode Neuzenbal in de
Ruchte, dus iedereen kreeg een rode neus aangesmeerd.
Dit was de laatste dag en dat vonden wij allemaal heel erg
jammer, maar dat lieten wij natuurlijk niet blijken. Wat heb-
ben wij gefeest en gehost. Natuurlijk moesten Prins Frans IV en
de Hofkapel laten zien wat voor act ze hadden en die was
zeer geslaagd. We hebben met zijn allen veel gelachen.
Natuurlijk moesten wij er ook aan geloven. We moesten dan-
sen en zingen en bijna iedereen die kon, deed mee. Toen
was het tijd om naar de Residentie te gaan en nog wat na te
kletsen over de carnaval. Hier waren nog een paar traantjes
gevallen, maar dit was niet erg, want iedereen heeft geno-
ten. Ik heb een supergave, gekke, dolle, vette carnaval
gehad.
Dit had niet gekund zonder de Jeugdraad, Adjudante en
natuurlijk de Jeugdcommissie, die er voor zorgde dat alles
op rolletjes liep. Dit waren Irma, Marita, Nancy, Joost, Devon,
Ingrid en Connie.
Ook wil ik Prins Frans IV en Prinses Lieke, Ad en Aggie, de
Hofkapel, buurt, school, familie, vrienden en natuurlijk mijn
ouders en zussen heel erg bedanken, want zonder hen was
het niet gelukt om er zo’n gave carnaval van te maken.
Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tot slot wens ik de nieuwe Prins(es), Adjudant(e) en
Jeugdraad een te gekke carnaval 2010 toe. Ik hoop dat ze
net zo mogen genieten als wij allemaal.
En ik eindig voor de laatste keer met mijn lijfspreuk:
Mî dees daag zet ik m’n badmintonracket efkes aan de kant,
want d’r wordt gefist in hil Meerpoelland!!!!!!

Veel plezier allemaal en de
groetjes van ex-Prinses Janneke
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“alles voor Uw huis en tuin”

Hoveniersbedrijf - Bloemisterij
Harrie en Susanne Gubbels

Hogeweg 1B, Lierop • tel. 0492 33 18 41
www.gubbels-hoveniers.nl

Aanleg
Onderhoud

Ontwerp
Planten

Snijbloemen
Bruidswerk

Rouwarrangementen

Laan te Roode 19
5711 AG Someren
T.  0493-470970
M. 06-46383740

I. info@kookstudiomeinen.nl
www.kookstudiomeinen.nl 

HALF ELFJE 16, SOMEREN
TEL.(0493) 494539

Camera inspectie
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Swinkels Kraanverhuur v.o.f.
Slievenstraat 54 Telefoon (0493) 49 21 32

5711 PL Someren

Verhuur van weg-/terreinkranen t/m 45 ton

Voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden, 

zoals:

• Leggen van systeemvloeren

• Hijsen van staalconstructie.

• Opperen van stenen/blokken

•  Hijsen van los gestorte materialen met

zelflossende kraancontainer (1m3)

• Werkzaamheden met 2 persoons werkbak

DI IS T EINDEGELUKKIG MER
DE GAI D R BENT

Efkes lache

Efkes  lache
’n Vróuw sti vur de spiegel en zi tigge hurre mens:
“Min bòrste zijn te klèèn!
Hurre mens zi: “As ge wult desse grutter wórre, moete
ge d’r mi ’n stukske w.c-papier tusse wriejve.
De vrouw waos lillijk getreje en zi: “Denkte gai naw
echt dè dè helpt?”
Hai: “Wórrum nie? Mi oew kont is ’t toch ók goe
gelukt!!”

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

Efkes  lache
’n Vróuw sti vur de spiegel en zi tigge hurre mens:

“Min bòrste zijn te klèèn!
Hurre mens zi: “As ge wult desse grutter wórre, moete

ge d’r mi ’n stukske w.c-papier tusse wriejve.

De vrouw waos lillijk getreje en zi: “Denkte gai naw

echt dè dè helpt?”
Hai: “Wórrum nie? Mi oew kont is ’t toch ók goe

gelukt!!”

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

Efkes  lache
Mister: “De miste woorde die met ‘on’ beginne zijn

woorde die nie goe zijn. 

Denk mer aon: ‘ongehoorzaam en onaangenaam’.

Kan iemus mai nog zó’n woord noeme?“

Jantje: “Ikke, mister: onderwijzer!”

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

Efkes lache

Efkes  lache
Jantje vraogt aon de mister: “Mister, kan iemus ók
gestraft worre vur iets wattie nie gedao hi?”
Leraar: “Nee, natuurlijk niet!”
Jantje: “Oh, gelukkig mer, want ik heb m’n hoiswèrk
nie gemakt!”

Umdettie ’s ‘ne keier gevalle was, krig Tiek ‘t advies 

om méé te doew aon ’n project. 
Dokter: “’t Is ’n experiment: je drinkt veertig dagen 

lang geen druppel alcohol. Daarna bekijken we of 

het beter gaat met je evenwicht.”
Tiek: Ik stel veur dè’k virtig daag tweie kirres zóveul 

drink as normaall! Dan kanne we ternao toch ók 

bekiejke of m’n èvenwicht slechter geworre is!



Carnaval 2010 in de Meerpoel...

Lekker 
deurzakken 

met onze 
Prins Ruud 
d’n Uurste

l e k k e r  d e u r d o e n
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ns 46ste Meerminneke is klaor. Wai bedanke iede-
rein die d’r aon méégewerkt hî. Dus ók alle adver-
teerders en sponsors, want die kanne wai nie misse.

De Meerpoel hî dî jaor ‘ne jon-
ge, voetballende Prins en hai
werkt bij Berkvens durrefebriek. 
Bai Zùmmere stittie aachter, In
de Meerpoel gittie veur.
Bai Zùmmere en bai Berkvens
issie ’t slot op de deur!

Wai wense Prins Ruud I en
Prinses Lieke, Jeugdprinses
Emmy I en Adjudante Isabel
en alle Meerminne en
Meermanne ‘n hil schón
carnevalsjaor.
Dî is ’t einde, dè duu de
deur déécht.

Hawdoe en alaaf!!

Ruddaksie ‘missevijve’,
Angela v.d. Eijnden,
Anja Vossen,
Jos Haerkens,
Johan Smits,
Gerard Slegers.

DI  IS  T  EINDE

O
p 1 juli 2009 werd het jubileumboek ‘Gelukkig mer dè
gai d’r bènt’ gepresenteerd.
De samenstellers geven een uitgebreid overzicht van

vierenveertig jaren Meerpoelhistorie. De honderd tekstpagi-
na’s zijn geïllustreerd
met bijna
driehonderd
kleurenfoto’s
en andere
a fbee ld in -
gen. Aan de
inhoud heb-
ben diverse
leden uit alle
geledingen
van de vere-
niging hun
medewerking
verleend en
het eindresul-
taat mag er
zijn. Het is ook
een leuk boek
om cadeau te doen als iemand iets te vieren heeft.
Er zijn nog enkele exemplaren van het boek te koop à 20
euro bij boekhandel Van de Moosdijk, Wilhelminaplein 8 en
De Lau Mode, Speelheuvelstraat 15.

GELUKKIG  MER
DE  GAI  D  R  BENT

O



Carnaval in de Meerpoel, dè kan nie kapot, 

daorrum duun wai, mi deez daag, de de
ur op slot. 

Prins Ruud 1 en Prinses Lieke zijn dan aan zet, 

dè wordt vaast en zeker dolle pret. 

‘s Woenzigs, hebbe wai ons gezeecht wir in 
de plói, 

want wai make allie drukwèrk gèr har
tstikke mói. 

Claessens offset- en zeefdrukkerij b.v.
Postbus 35  –  5710 AA  Someren
Boerenkamplaan 5a  –  5712 AA  Someren
Tel.  0493 49 47 76  –  Fax  0493 49 36 15
info@mooidrukwerk.info  –  www.mooidrukwerk.info   


