
Proclamatie

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

Alaaaaaaaaaaaf  !!!

Op zaterdag 13 november 2010, is in
zalencentrum ‘Centraal’, gesteund door
Prinses Mandy, 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 47ste Regent van ‘De Meerpoel’:

Prins Roland IPrins Roland I
ZIJNE DORSTLUSTIGE HOOGHEID 

• Nazaat van de Mortelweg
• Grootversierder van de Liesberg
• Grootgrondbezitter van Wilhelminaplein tot

Dorser
• President van Bouwbedrijf Dobu
• Ridder in de Orde van de Wapenbroeders
• Ambassadeur van JOEK en Jeugdcomité

Someren 
• Maitre de cuisine van de Gouwe Pollippel 
• Beschermheer van TREM en zaalvoetbalteam
• Magistraat van Buurtvereniging ’t Randje en

DC Dobu
• Graaf van ICAS tot OVS
• Mede-initiator van het voormalig Genotschap

Proclameer en verordeneer:

1. Dè op vraidig 4 mert, Meermanne en
Meerminne, het fist der zotheid zal beginne;

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

3. Dè de bouwvakkers mi deez dolle dage, ók
een stinke bai zalle drage; 

4. Dè de Raod van Elluf - bóuwers van ’t uurste
uur - vur onze Prins gaon dur ‘t vuur; 

5. Dè de Meerpoel mi di schón festijn,  ’t broi-
send hart van Zùmmere zal zijn;

6. Dè ge bai ’t Theeconcert in ‘t Wapen tiggen-
ouver Hanse, di jaor de Sirtaki kaant gaon
danse;

7. Dè nie meedoew zal worre afgestraft, want
mi deez daag wordt nie geschaft; 

8. Dè ge nog better fist kaant viere, as ge nie
vergèt oew hois schón te versiere;

9. Dè de Hofkupèl mi goewi zin en veul ama-
zuur, iederen aovend blie blaoze tot aon ‘t
sloitingsuur;

10. Dè bezoinige helaas nie is te vermijde, mer
dè ’t kèèlsgat d’r nie onder mag lijde;

11. Dè de lijfspreuk van de Prins zal zijn:

“Gin  getimmer,  gin  gezaag,  wai  bóuwe
allein  fist  mi  deez  daag”

Oitgesproke en afgesproke op d’n aovend
van d`n 13e november 2010

Geteikend,

Prins Roland d’n Uurste

Offiesjeel Staatsblèèike vur ‘t Meerpoelrijk

Verschijnt inne keier pur jaor mi de Carnaval
Zuvvenenvirtigste jaorgang 2011 nummer ein



Colofon Grootmeester

Grootofficieren

Ereleden

Erevorsten

In memoriam
Op 26 december 2009 overleed Wim Deenen, een gemeen-
schapsmens pur sang. Wim Deenen kwam in 1964 in de
gemeenteraad. Van 1978 tot 1994 was hij wethouder. Hij
beheerde zestien jaar lang de portefeuille Sociale Zaken en
Welzijn en had veel op met de medemens in nood.
Vele jaren stond Wim ook voor onze vereniging klaar als con-
tactpersoon met de gemeente. Hij is de enige persoon die
ooit werd benoemd tot Ridder in de Orde van het
Meerpoelrijk. De Somerense gemeenschap verliest met het
heengaan van Wim een markant figuur, een aimabel man
met veel humor en interesse in de medemens. 
We hebben op waardige afscheid genomen van deze
bijzondere Meerman.
Wim, vaarwel!

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

Harrie AartsGeïllustreerd jaorblad

47ste jaorgang - nr. 1
Oplage 3.000 ex.
Carnavalskrant
„‘t Meerminneke”
geft onpurtijdig nèis,
zonder gebonde te zijn
aon ein of aander purtij,
kerrekelukke richting
of belangegeminschap,
oitsloitend in dienst
van Zùmmers belang.
Artikel 11 van de statute.

•
HHoofdruddaksie:
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: Foto Uniek

•
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 mi de
carnavalsdaag.

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
Ad de Jongh
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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:
Jeroen Bakermans,

Nell Verberne-Eijsbouts,
Joost v.d. Heuvel,

Frans-Jozef Knapen,
Louis Swinkels,
Mariëlle Strik.
Gehurkt vlnr:

Martie Jeuken,
Marij Haerkens- de Lau,

Dirk v/d Einden.

’t Bestuur van
CV De Meerpoel
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Beste carnavalsvierders,

Carnavalsvereniging De Meerpoel maakt zich weer op voor
het traditionele volksfeest. Vier dagen leut, gezellig samen
dansen, hossen en proosten en even ontspannen.
Zanikavonden, een optocht, verkleden, het hoort er allemaal
bij. 

Traditiegetrouw zorgen de leden van de carnavalsverenigin-
gen voor de creatieve inhoud van het carnavalsfeest.
Hieraan gaan maanden van voorbereiding vooraf. Zonder
het enthousiasme van u allen zou carnaval niet zijn uitge-
groeid tot het feest dat het nu is; een feest dat je samen moet
maken en beleven! Ik draag dan ook altijd graag op vrij-
dagavond de sleutel over aan de Prinsen van de carnavals-
verenigingen, die gedurende vier dagen de scepter zwaai-
en over Someren.

Ik wens Prins Roland I
en Prinses Mandy,
samen met iedereen
die in Someren car-
naval viert, heel
gezellige dagen toe.
Geniet uitbundig,
maar kom ook veilig
thuis, want volgend
jaar is het weer car-
naval.

Met carnavaleske groet,

De burgemeester van Someren,

A. P. M. Veltman

“Jonge, jonge, waar ben je toch aan begonnen?” waren de
eerste woorden die mijn pa zei toen hij me de hand schud-
de bij Centraal. “Tja vader, we zijn jong en we willen zoveel
mogelijk genieten van het leven, dus hebben we ’ja’ gezegd
tegen De Meerpoel.”
Ffff  terugblikken op de maanden voorafgaand.  Op woens-
dagmiddag 28 juli stapte voorzitter Louis binnen bij mij op
kantoor met de vraag of ik even tijd had. Via een omweg
kwam uiteindelijk de vraag: “Wil jij Prins van De Meerpoel
worden? Wij vinden dit jaar dat jij voorop moet gaan bij onze
vereniging.”
“Ooooohh, was mijn reactie, vinden jullie dat?” “Denk er
samen met Mandy  in de vakantie maar eens over na; ik bel
je medio augustus.” Ik dus naar huis en na het eten tijdens de
afwas zeg ik tegen Mandy: “Weet je wie er vanmiddag op
kantoor was? Louis Swinkels, die kwam vragen of wij Prins en
Prinses willen worden!” “Wat?” ”Ja dat!”
Op vakantie hebben we de voor- en nadelen op een rijtje
gezet en onze conclusie was dat het toch een hele eer is. We
waren het eens dat we ‘ja’ zouden gaan zeggen. Het
gesprek dat volgde met de Prinsencommissie nam de laatste
twijfels weg en uiteindelijk hebben we op 23 augustus Louis
gebeld en hem medegedeeld dat we er voor gaan. ‘s
Avonds zaten Mandy en ik aan een borrel en werd de eerste
keer ‘Alaaf’ gezegd en veel gelachen.
De weken daarna gingen gewoon voorbij, we hadden af en
toe contact met Louis en vervolgens werd de afspraak
gepland om naar Maaseik te gaan voor de kleding. Daar
liep de spanning wel direct op, omdat we werden gespot
door enkele bekende Somerenaren.  Gelukkig bleef het stil
rondom ons.
Geheimhouding was geen gemakkelijke klus: de eerste con-
frontatie was op 12 oktober. De eerste tip was net uit en dan
kom je bij de kookclub, waar diverse Meerpoelleden en ex-
Prinsen bij zitten. “Wie wordt de nieuwe Prins?” vroeg Joep
Linden, die naast me zat, “4x11! Is hij 44 jaar? Heeft hij
schoenmaat 44? Woont hij op 44? Standje 44???” Daar zit je
dan midden in dat gezelschap, houd je dan maar goed! De
tips die erop volgden, leidden niet direct naar mij, dus het
bleef gelukkig stil rondom de naam Roland.
De weken daarna gingen snel voorbij. Nog even op vakan-

tie met ex-Prinsen-gezin Looijmans. Er werden regelmatig ste-
ken onder water gegeven, maar we werden toch redelijk
met rust gelaten
En toen de dag van het Prinsenbal. Deze dag vloog voorbij.
Allerlei smoesjes moeten verzinnen waarom ik niet mee naar
PSV kon en over en weer sms-verkeer, maar voor we het
wisten, zaten we boven bij Ad en Aggie. Daar werden we
door verschillende enthousiaste mensen ontvangen. Tijdens
het ‘deurmoment’ maakten we kennis met ex-Prins Ruud en
ex-Prinses Lieke. Daarop volgde het kennismakingsritueel en
voor we het wisten, stonden we op het podium.
Deze avond hebben we als geweldig en heel bijzonder erva-
ren. Zoveel positieve reacties en felicitaties van de hele
Meerpoelvereniging, familie, vrienden en veel andere
Meermannen en Meerminnen.
De gehele Prinsenfamilie heeft er heel veel zin in. We gaan
samen met alle Meerminnen en Meermannen een mooi car-
navalsfeest bouwen, dus …..

“Gin  getimmer,  gin  gezaag,
wai  bóuwe  allein  fist  mi  deez  daag”

Alaaf!!!
Prins Roland, Prinses Mandy en de Prinsenkinderen.

Witte wa d’n burger zi ...

Witte wa onze nèie 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

ÓK WAI GAON CARNAVALLE

Snùw of zón ‘t heil joar

Nao de Carnaval sti de koffi e wir klaor
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De Veurzitter zi vur ‘t lèst...
Het is weer zover: carnaval staat voor de deur en daar heb-
ben we met z’n allen veel zin in. Carnavalsvereniging De
Meerpoel niet in het minst. Het doet me deugd om als voor-
zitter van deze mooie vereniging alle Meerminnen en
Meermannen te mogen toespreken via dit medium, het
Meerminneke. Ik doe dit voor de laatste keer, omdat er aan
mijn voorzitterschap een eind komt na het seizoen. Een
geweldig mooie periode sluit ik dan af.
Maar eerst vieren we carnaval. In tijden dat het economisch
wat minder gaat, hebben we er juist veel behoefte aan om
met elkaar een paar dagen los te gaan. Carnaval heeft
immers niet zo veel te maken met veel geld uitgeven, maar
in de kern veel meer met het samen optrekken en gezamen-
lijk feest vieren. Natuurlijk, dat kost geld, maar het is voor
iedereen verschillend hoeveel je wilt en kunt uitgeven. De
Meerpoel heeft dan ook het standpunt dat iedereen lid moet
kunnen zijn of moet kunnen aansluiten. Ook Prins worden
moet voor eenieder weggelegd zijn, vinden we. Rang noch
stand heeft daar invloed op. Dat is een eis die De Meerpoel
zichzelf al jaren oplegt en die nog steeds van toepassing is.
De vereniging werkt daar hard aan en we merken dat het
vruchten afwerpt. Het is erg gezellig toeven bij onze club. Het
bestuur is vernieuwd op een paar plaatsen en ook de Raad
van Elf en de Hofkapel zijn uitgebreid. We hebben weer
enthousiaste mensen bereid gevonden hun vrije tijd voor een
deel aan carnaval te besteden en dat is goed, vind ik. Het is
belangrijk om opvolging goed geregeld te hebben. Dat
geeft rust, stabiliteit en daarmee continuïteit.

Met Prins Roland en Prinses Mandy, Vorst Martie, Adjudant
Frans-Jozef en natuurlijk Jeugdprins Rik en zijn Adjudant Alex
zijn we weer helemaal compleet en voelen ons erg vereerd.

We popelen dan ook om er
flink tegenaan te gaan. Het
belooft weer een bijzonder sei-
zoen te worden. Lekker lang,
zodat we er goed van kunnen
genieten met z’n allen. De
Meerpoelmachine heeft afge-
lopen tijd achter de schermen
op volle toeren gedraaid en
alle commissies zijn er klaar
voor. Zaonikaovend, Receptie,
Optocht, Jeugd, Logistiek, Scholenbezoek en noem maar
op, staan in de startblokken. Dat brengt veel saamhorigheid
en dat is van levensbelang voor een vereniging, zeker in de
huidige tijd.

Kwaliteit, Gezelligheid en Medemenselijkheid zijn de kern-
waarden van onze club. Ik sta daar vierkant achter. We doen
alleen die dingen als we ze goed doen! Gewoon is niet goed
genoeg. We doen die dingen ook alleen als het gezelligheid
oplevert, we willen er lol aan beleven. En de meeste zaken
staan in het teken van medemenselijkheid. We doen dus
zaken veelal voor onze medemens, dat is onze moraal! Als
we allemaal zo denken en er in het dagelijks leven rekening
mee houden, komt het goed. Dat weet ik zeker.
Ik wens u een supergezellige carnaval toe. Kijk verderop in
deze krant naar ons programma en sluit aan bij Prins Roland
en Jeugdprins Rik. U zult er geen spijt van hebben.

Alaaaaf

Louis Swinkels, voorzitter

Witte wa de Vòrst zi ...
Beste Meermannen, lieve Meerminnen,

Het Europees jaar van het vrijwilligerswerk staat voor de deur.
Evenals het nieuwe carnavalsseizoen. Het begin is gemaakt
met een succesvol verloop van de appelactie en de twee-
de editie van ‘Kom op, dè podium op’. Het talentenpodium
werd door vele Meermannen en Meerminnen bezocht. Het
doet me ontzettend veel deugd te constateren dat niet
alleen de belangstelling, maar ook het aantal talenten is
toegenomen. Vervolgens hebben we afscheid genomen van
Prins Ruud en Prinses Lieke. Inmiddels zijn ze opgenomen in
onze vereniging en weten ze zeker dat ze nooit meer buiten-
spel staan. Dat geldt uiteraard ook voor onze nieuwe
Dorstlustige Hoogheid en zijn Prinses. Van achter de tralies
kwam op 13 november de 47ste Regent van ‘De Meerpoel’
tevoorschijn: Prins Roland d’n Uurste. Hij wordt terzijde
gestaan door Prinses Mandy en de Prinsenkinderen Rick,
Teun en Stan. Het grutste geheim van Zùmmere werd voortij-
dig ontrafeld door niemand minder dan Jurriaan de Cock. In
dit geval zijn dubbelganger, Gerard van Toos Berkers. Naast
spetterende muziek van onze Prinselijke Hofkapel en “Go for
it” klonk tijdens het Prinsenbal ook de nieuwe carnavalshit
met de titel “Hier bliéf ik plekke”. Samen met Raadslid
Boudewijn ten Bokum heb ik deze traditionele kraker opge-
nomen bij Studio Hans van Seggelen. Ook Loes van Diepen
heeft op het allerlaatste moment nog een bijdrage geleverd
aan dit product. Als “De Royals” (Vorst Martie en Koning
Boudewijn) gaan we het lied het komend seizoen ten geho-
re brengen. De presentatie tijdens het Prinsenbal was in ieder
geval veelbelovend. Het lied werd goed ontvangen door de
aanwezige Meerminnen en Meermannen.

Naast alle traditionele carna-
valsgebeurtenissen hebben we
dit jaar gelukkig ook weer een
nieuw activiteit. Op maandag
28 februari zijn we voor het
eerst te gast in woonzorgcen-
trum Eegelshoeve. Grootofficier
Johan heeft op verzoek van het
Bestuur de eerste contacten
gelegd en we zijn nu bezig met
het invullen van het program-
ma. Dat zal vergelijkbaar zijn met het programma op
Sonnehove. Geweldig dat we samen met de activiteiten-
commissie van Eegelshoeve deze avond voortaan in mogen
vullen.

Meermannen en Meerminnen, jullie lezen het….. “De
Meerpoel staat niet stil”. We zingen dit jaar dan wel “Hier
bliéf ik plekke”, maar een vaste plek hebben we niet. Wel
een vaste uitvalsbasis, een thuis….. onze Residentie
’t Summers Kontakt. Stilstaan is niet aan de orde. We trekken
tijdens het gehele seizoen door onze Meerpoel en bouwen
dit jaar weer een geweldig feest. Samen met alle
Meermannen en Meerminnen, met Prins Roland I, Prinses
Mandy, Jeugdprins Rik, Adjudant Alex en de gehele vereni-
ging wordt carnaval 2011 een groots feest.

Alaaaf!!!!

Vorst Martie



Floreffestraat 3 - 5711 AA  Someren
Tel. (0493) 49 13 57

• 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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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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Prins Roland I



Gellie waart ‘n geweldig publiek!
8   

Witte wa de Zaonikkers zéén?
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GE ZALT TOCH ZEKER
ÓK WEL MEEDOEW!!
Beste Meerminnen en Meermannen, 

Op carnavalsmaandag trekt de carnavals-
optocht wederom door ons Meerpoelland!
We hopen als organisatie dat er ook dit jaar
weer veel deelnemers zullen zijn! U kunt er
ook een steentje aan bijdragen! Daarom een
oproep aan buurten, families, verenigingen
of vriendengroepen om aan onze Meerpoel-
optocht 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 aan-
durven om als eenling of als groepje mee te
doen, hebben we een jeugdaanmoedi-
gingsprijs! De jury zal alle deelnemers weer
beoordelen en er worden ook dit jaar weer
mooie geldprijzen beschikbaar gesteld! 
Natuurlijk wensen we iedereen heel veel ple-
zier en gezelligheid toe met de komende
carnavalsdagen en zeker met de Meerpoel-
optocht!!! 

Spelregels en opgaveformulieren kunt u
opvragen via optocht@cvdemeerpoel.nl.
Opgave voor deelname aan de optocht kunt
u doen vóór maandag 7 maart bij Harrie
Aarts, Verdonckstraat 17.
Dat kan telefonisch (493101), via inlevering
van het inschrijfformulier  of via een mailbe-
richt naar: optocht@cvdemeerpoel.nl.

Na aanmelding kunt u uw volgnummer met
bijbehorende opstelplattegrond afhalen op
carnavalszaterdag 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 optochtcommissie
van carnavalsvereniging De Meerpoel,
Toon Bennenbroek,
Kolerhof 12,  tel. 492925

C a r n a v a l s o p t o c h t  i n  D e  M e e r p o e l
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Reundje Meerpoel
Gezellig stappen en in elke kroeg ‘n pilske tappen
zondag 6 maart vanaf 15.00 uur
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 méé 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’.
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Wat was het op 14 november 2009 voor iedereen toch een
verrassing toen ondergetekenden gepresenteerd werden als
het nieuwe Prinsenpaar van CV De Meerpoel. We hebben
niet lang getwijfeld of we het wel of niet zouden doen. Dat zit
een beetje in het aard van het beestje: niet nadenken, maar
gewoon doen! 
We hebben er geen seconde spijt van gehad, want het werd
een onvergetelijk jaar. De tijd vloog voorbij, net zoals de
(‘vliegende’) hertjes ons rondom het hoofd vlogen!

Het motto ‘niemus sti boitespel’ liep als rode draad door het
carnavalsjaar heen. We hebben dan ook met veel verschil-
lende mensen op diverse manieren carnaval gevierd, zoals
het De Meerpoel betaamt. De vijf Dolle Dagen waren maar
een onderdeel van het carnaval. Zo waren er ook de fan-
tastische zaonikaovenden, die van zeer hoog niveau waren.
Daarnaast was er de geweldige Prinsenreceptie, met onze
‘geile’ families en de Deurzakkers (‘made by’ Berkvens B.V.),
het was één groot feest. Daarnaast waren er de fruitschalen-
actie en de bezoeken aan Vaarsel, Sonnehove en de diver-
se basisscholen….. Maar de carnavalsdagen waren natuur-
lijk ook een geweldige ervaring, met in het bijzonder de
Slappe Zak-verkiezing van Nicky Meeuws en het traditionele
bezoek aan de Flodderbône.

Ook de buurt van de Postelstraat heeft erg actief deelgeno-
men en zich van haar beste kant laten zien, geweldig!  Ook
de avonden/nachten bij onze residentie, na afloop van
diverse activiteiten, zullen we ons blijvend herinneren. Lekker
buurten met vrienden en bekenden en zo nu en dan eens
’een kerstboom optuigen’. Ook was er een echte klik met het
Meerpoeleke. Samen met Prinses Emmy, Adjudante Isabel,
de Raad van 11, maar ook met de ouders… het was altijd
één groot gekkenhuis samen.

Dit is nog maar een deel van alle dingen die we mee heb-
ben gemaakt/uitgespookt. Het is moeilijk om te beschrijven
hoe mooi alles was. Gelukkig hebben we vele herinneringen,
die ook deels zijn vastgelegd op foto en film. Uiteraard was
er ook nog onze deelname aan het tv-programma ‘Weten Zij
Veel?! De (ex-)Prinsen van CV De Meerpoel lieten zich van
hun beste kant zien (natuurlijk hier en daar wat geschminkt!)
en gingen uiteindelijk bij de tweede aflevering met de winst
aan de haal!

We zijn er het afgelopen jaar achter gekomen dat CV De
Meerpoel, met al haar geledingen, een vereniging is voor
jong en oud, waar iedereen welkom is! Wij hadden in ieder
geval het idee dat we heel welkom waren en voelden ons
vanaf het begin helemaal thuis. Hopelijk hebben we ook aan
de ‘jeugd’ van Zùmmere ‘laten zien wat carnavallen in de
Meerpoel inhoudt.

De Meerpoel is twee jonge personen rijker en wij zijn een fan-
tastische ervaring rijker. En geloof maar dat dit niet de laat-
ste woordjes zijn die deze (ex-)Prins heeft gezegd…

Dat was het dan, ons Prinsenjaar is voorbij …… ‘en wat zeg
je dan?’ …Kei bedankt!

(ex-)Prins Ruud en (ex-)Prinses Lieke

Onze 46ste Prins zi vur ‘t lèst...

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 vereni-
ging als  c.v. ‘De Meerpoel’ niet kan bestaan zonder een
goede financiële basis.

De leden van de club steunen onze vereniging door een
jaarlijkse bijdrage 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 inlich-
tingen over de Club
van 111 kunt u zich
wenden tot:
Grootofficier
Johan Smits:
tel. 496383
Grootofficier
Toon Bennenbroek:
tel. 492925

Club van 111



Service-station Rob van Kol

Reparatie van alle merken APK 

Keuringsstation

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

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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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

Prinsenbal

Nieuwe Prinsenwagen

Prinsentreffen

Meerpoelprins op het witte doek

Prinsenreceptie

Zaonikaovenden

Onderscheidingen

Sleuteloverdracht

Carnavalszaterdag 

Carnavalszondag

Carnavalsmaandag 
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Prinsenbal
De Prinsenonthulling op zaterdag 14
november 2009 had als thema ‘Wie
van de drie?’ Na het aftellen, ver-
scheen de jongste Dorstlustige
Hoogheid uit de geschiedenis van CV
De Meerpoel ten tonele, ….Prins Ruud
d’n Uurste. De 25-jarige Prins zou,
samen met vriendin Prinses Lieke, een
jaar lang de scepter zwaaien over ‘de
Meerpoel’. 
Emmy Martens van de Provinciale Weg
werd een week later de nieuwe
Jeugdprinses van het Meerpoeleke.
Haar Adjudante was Isabel Paauwe.
Ook zij zouden een geweldig jaar krij-
gen met een bijzonder enthousiaste
ouderschare, die van geen ophouden
wist.

Nieuwe  Prinsenwagen
De jeugdcommissie van het
Meerpoeleke bouwde geruime tijd
aan een nieuwe Jeugdprinsenwagen.
Met ondersteuning van o.a. Carel
Raijmakers en Dirk van den Einden
mocht het resultaat er zijn. De jeugd
heeft voortaan de beschikking over
een prachtige Prinsenwagen. 

Prinsentreffen
Op 29 november waren alle
Somerense carnavalsverenigingen te
gast in de Keijepaol voor het Prinsen-
treffen. De verenigingen moesten
onderling weer ‘uitvechten’ welk team
het beste was. Dit jaar bestonden de
opdrachten o.a. uit Sumoworstelen
en ‘Aspergesteken’. De Meerpoel
bleek uiteindelijk het sterkste. Onze
sportieve Prins won de strijd en voor de
tweede keer in successie ging de tro-
fee mee naar de Meerpoel. 

Meerpoelprins  op  het  witte  doek
Vanaf half december sierde een
levensgrote afbeelding van Prins Ruud
I de gevel van Berkvens Deurenfabriek.
Onze Prins werd onmiskenbaar
beschouwd  als een echte ambassa-
deur voor het bedrijf.

Prinsenreceptie
Op zaterdag 9 januari vond een zeer
drukke Prinsenreceptie plaats, niet in
het minst dankzij de grote
Prinsenfamilie, de goed vertegenwoor-
digde Postelbuurt, de selectie van SV
Someren en een grote vriendenschaar.
Ook de collega’s van Berkvens
Deurenfabriek waren in groten getale
aanwezig. Verrassend slotakkoord was
een door Berkvens georganiseerd
optreden van de Deurzakkers. Tot slot
namen onze Hofkapel en de

Koepelblaozers het muzikale gedeelte
over en ging het feest nog door tot in
de kleine uurtjes. Ook de
Jeugdreceptie, die een week later
plaatsvond, werd druk bezocht en was
heel gezellig.

Zaonikaovenden
Eind  januari stonden er vijf zaonikao-
venden op het programma. Het
publiek reageerde enthousiast en
was vol lof over de optredens van de
zaonikers Jan Strik (Hannes), Andy
Marcelissen (de nieuwslezer), Robert
van Lamoen (Annie uit Hellemond) en
Berry Knapen (plastisch chirurg Henk
Jan Botox). Evert-Jan Swinkels, Harrie
Peters en Martie Jeuken zongen het
nieuwe Meerpoellied ‘Niemus sti’tur
boitespel’ en het cabaret werd ver-
zorgd door de Noot uit Vlierden. De
Prinsengarde deed als PGS op komi-
sche wijze haar  intrede in de
Zùmmerse gemeentepolitiek.

Onderscheidingen
Kapelleider Harrie Peeters en gemeen-
tebode Theo van Heugten ontvingen
tijdens de tweede zaonikaovend een
bijzondere onderscheiding. Ze kregen
van de Federatie Europese Narren
(FEN) de Jaarorde 2010. Harrie van-
wege zijn grote muzikale inbreng voor
De Meerpoel en de Prinselijke
Hofkapel. Theo vanwege zijn jaarlijkse
bijdrage aan de Prinsenreceptie, als
jurylid bij de verkiezing van de
Prinsenbuurt en zijn inzet voor de
Sleuteloverdracht. 

Sleuteloverdracht
Op vrijdag 12 februari vond in de
Ruchte de Sleuteloverdracht plaats. De
grote wisselbeker voor de best versier-
de prinsenbuurt was dit jaar voor de
buurt van Prins John van De Pompers.
Alle carnavalsverenigingen gaven in
een tjokvolle Rabozaal een optreden.
Dat deden ook de leden van het col-
lege van B&W en hun partners. De
Prinsen traden op in een ‘stomme’ film
en lieten zien hoe gastvrij Someren is.
Na het  ‘officiële’ gedeelte namen de
kapellen het over en zorgden voor een
prima afsluiting.

Carnavalszaterdag  
Op zaterdagmiddag werd CV De
Meerpoel door de buurtbewoners van
de Postelstraat ontvangen. Er moesten
allerlei taken worden verricht door de
Raad van Elf voordat de vereniging
het Prinsenpaar mee mocht nemen.
Uiteindelijk werd Zijne Dorstlustige
Hoogheid vrijgegeven en werd er aan-

gemeerd bij het gemeentehuis, waar
Evert Jan Swinkels met veel emotie (‘Oh
Meermin, oh Bron van bruisend leven’)
de Ode aan ons Meerminneke bracht.
Hierna trokken we naar de Residentie,
waar de Prins de sleutel kreeg over-
handigd na het tappen van een pilsje.
Na soep en broodjes volgde de
Eucharistieviering in de Lambertuskerk.
Aansluitend werd in de Residentie de
Alternatieve Proclamatie voorgelezen.
Het publiek genoot zichtbaar van de
diverse anekdotes over onze Prins. Na
bezoeken aan Centraal en het Wapen
eindigde de dag in de Residentie.

Carnavalszondag
Deze dag stond vooral in het teken
van ‘t Reundje Meerpoel. Elk jaar trek-
ken er meer deelnemers door de
Meerpoel. Dit keer gingen een kleine
400 mensen van start, waarvan uitein-
delijk 304 deelnemers hun medaille
ophaalden bij de Residentie. Een leu-
ke dag met veel gezelligheid. ‘s
Avonds bracht de vereniging nog een
bezoek aan de seniorenavond in de
Ruchte en daarna werd er afgesloten
in de Residentie.

Carnavalsmaandag  
De dag van de carnavalsoptocht. De
wisselbeker en de creativiteitsprijs gin-

Vervolg op pag. 25

Wa gebeurde d’r vurrig jaor zoal?



Wilhelminaplein 28a, 5711 EL Someren

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

GARAGEBEDRIJF 
JASPERS

Randweg 15A - Zùmmere
Til. (0493) 49 43 51

● vur ne nèie of gebroikten auto
● Ók onderhawd en ripperasie
● Ók 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

OPE TOT NEGE UURE 
SAOVES

14

Dorpsstraat 43 Soerendonk

Tel. 0495-593188

Tel. bestellingen 0495-697373

Fax 084-8376359

info@slagerijvanmeijl.nl

www.slagerijvanmeijl.nl

PROGRAMMA

Carnavalszaterdag
Ontvangst carnavalsvereniging
De Alternatieve Proclamatie

Afsluiting met de carnavalsvereniging

Carnavalszondag
Reundje Meerpoel
Prijsuitreiking

Afsluiting met de carnavalsvereniging

Carnavalsmaandag
Carnavalsoptocht

Receptie Slappe Zak
Afsluiting met de carnavalsvereniging

Carnavalsdinsdag
Spek ète
Onthulling Lief Meermenneke
Afsluiting met de carnavalsvereniging

Aswoensdag
Gratis Haringhappen
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Voor de 18e keer met Ad en Aggie carnaval vieren in Café
’t Summers Kontakt, de Residentie van carnavalsvereniging
De Meerpoel.
Alle carnavalsdagen geopend vanaf 11.00 uur en op dins-
dag al om 10.00 uur.

PROGRAMMA

Carnavalszaterdag
17.30 uur: Ontvangst  carnavalsvereniging met koffietafel
20.30 uur: De  Alternatieve  Proclamatie

Welke geheimen gaan er schuil achter de nieu-
we Prins?

00.00 uur: Afsluiting  met  de  carnavalsvereniging

Carnavalszondag
14.30 uur: Reundje  Meerpoel
21.00 uur: Prijsuitreiking

De winnende groep ontvangt de grote wisselbe-
ker en gratis consumpties

23.00 uur: Afsluiting  met  de  carnavalsvereniging

Carnavalsmaandag
14.00 uur: Carnavalsoptocht

Na afloop gezellig feestvieren met z’n allen
18.30 uur: Receptie  Slappe  Zak
00.00 uur: Afsluiting  met  de  carnavalsvereniging

Carnavalsdinsdag
10.00 uur: Spek  ète
19.30 uur: Onthulling  Lief  Meermenneke
22.30 uur: Afsluiting  met  de  carnavalsvereniging

Aswoensdag
20.00 uur: Gratis  Haringhappen
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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
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

Wa wulde gai lótter worre?’ vroeg de juffraw op schóól
aon Piete. 
‘Kunstschilder, dokter of glaozewasser’, zittie aigegeraid.
‘Ja, mer welke van de drié ‘t liefst?’
Piet: ‘Makt mai nie oit, as ik mer bloute vróuwe te ziéj
kriég!’

Vurrige wèèk zijn de resultate bekènd gemakt van ’n
onderzoek, dè bewijst dettur in biér vróuwelijke hormone
zitte. Om dè te bewijze, liete ze honderd kèrels zes liter
biér drinke‘. ’t Bewijs waos toen gelivverd, want ze begon-
ne allemol onzin te vertelle en konne gin van alle nog
fesoenlek auto rijje.

Unne PSV-supporter ha zunnen hond méégenómme in ’t
stadion. As de wedstrijd PSV-Ajax is afgeloupe, begéént
diejen hond hil hard te janke. Unnen Amsterdammer vra-
ogt: ‘Waorum jankt jawen hond zó hard?’ ‘Umdè Ajax hi
verlóre’, zi die mens. ‘En duu diejen hond ók iets as Ajax hi
gewonne?’ 
‘Dè wéét ik nie’, zi die PSV’er, ‘ik heb ‘m pas een paor
jaor.’

1. D’r zijn drié sóórte mense: mense die kanne telle en men-
se die dè nie kanne!

2. As ge nóóit d’n uurste keier slaagt, moete ge nie gaon
parachutespringe!

3. Verjaordage zijn gezond: hoe meier dè ge d’r hed, hoe
langer dè ge lèèft!

4. Ik wil gèr stèrve in munne slaop net as onze gróótvòdder.
Nie kwèkend en vloekend, zoas de mense in z’n bus!

5. Wa moete ge zaaie um dréuve zonder pit te kriége?
6. Ik kna 300 woodren pre mniuut tpynen!
7. Examenkandidate die lid zijn van ‘n boksclub hebbe

meier kans op slage!
8. Èt nóóit  gèle snuw!!
9. Waorum zit ‘r ’n slot op de deur van ’n benzinestation dè

24 úre ope is?
10. Lèès goe nao ge gin woorde ouvergeslage hed!
11. Waorum zegge mense: ‘Nie ouver de raand hin pisse’?

Mer as ge nie ouver de raand hin pist, hoe kumt ’t dan
in de pot?

12. Waorum heit de zuvvende verdieping ’n verdieping, as ’t
aigelek ’n verhóging is?

13. Maagde ge op zondag ók wèèkdiere ète?
14. As superlijm écht alles vaastlijmt, waorum dan nie d’n

binnekant van de tube?
15. Die lossen bout kon hum gin moer schille!
16. Waorum heit unnen antilóóp antilóóp, as ’t toch ein van

de snelste diere van de wirreld is?
17. Ik mis m’n ex nog altijd, mer ik kan al better rééchte!
18. Niemes is volmakt en daor ben ik ’t perfecte vurbild van!
19. Wil diegéne die munne fiets hi gejat, ók m’n krantewijk

ouvernéme?
20. ’t Veurdeil van ‘n bezoek aon d’n huidarts is dè ge d’n oit-

slag al hed vur ’t onderzoek!

Efkes logisch
naodenke

Carnaval staat voor de
deur en dan gaat het
dak er af bij CENTRAAL!

KHICK

SUPERSOUNDS

DE
ORANJEBAND!

Onvergetelijk FEESTEN?
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Carnaval bij
Het Wapen

Zaterdag en Zondag

Feest in het Café

Maandag

Prijsuitreiking
Optocht 2011

Feest in het Café

Dinsdag

Theeconcert
van de

Flodderbône

Aansluitend
Feest met

Live Muziek

Carnaval  staat  voor  de
deur  en  dan  gaat  het
dak  er  af  bij  CENTRAAL!
Zaterdagavond trappen we af met het geweldige orkest:

KHICK
Op zondag weer terug van even weggeweest,
ons geweldige duo:

SUPERSOUNDS
Maandag wordt het weer zo’n ouderwets gezellige dag met
de band:

DE
ORANJEBAND!
Klaar voor het meezingfestijn van het jaar?

Onvergetelijk  FEESTEN?
Zoals gezegd, zijn wij ook voor (bedrijfs)feesten het aange-
wezen adres. We hebben ervaring, weten door de jaren
heen wat je moet doen om mensen een onvergetelijke
avond te bezorgen. En dat heeft niet alleen met budget te
maken.... Ons aanbod is breed en gevarieerd, zodat we voor
elke smaak wel iets hebben. Het moet maatwerk zijn. Niet
alleen voor de ‘inwendige mens’, van liflafjes tot een uitge-
breid tig-gangen diner en van buffet tot bitterbal, 
maar ook voor ander vermaak hebben we een breed en
gevarieerd aanbod. We hebben uitstekende contacten met
evenementenbureaus en speuren ook zelf de markt af op
zoek naar nieuwe thema’s of artiesten. Kortom, voor elke
smaak en elk budget kunnen we een avondje organiseren

dat áf is!



Vrijdag 4 maart: BEZOEK SCHOLEN, SV SOMEREN EN SLEUTELOVERDRACHT

Zaterdag 5 maart: AFHALEN PRINS ROLAND I EN EUCHARISTIEVIERING

Zondag 6 maart: REUNDJE MEERPOEL EN SENIORENAVOND

Maandag 7 maart: MEERPOELOPTOCHT EN CAFÉBEZOEK

Dinsdag 8 maart: THEECONCERT, CAFÉBEZOEK EN SLUITING

Woensdag 9 maart: HARINGHAPPEN

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 

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
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Wai slangebezweerders bai uitstek,
importere nie allein hidroliek- mer ok industrieslaang,

en alles wa dur bai hoire kan, zo ist mer krek.

In de heil regio en tot heil wijd ouver de grenze,
Kômde de slangenboer oit Zummere tége,

ók bai storinge 24 uure per dag, dè zijn toch jellie wense?

Wai vurkoupe al ons slaang oit vurraod,
en stel dè un slaang naw krek unne keer op is

dau zal de un paor daag moete waachte des nog nie te laot

Wulde ‘n nei, of hedde un kupotte slaang
gao dan naor de slangenboer oit Zùmmere, die makt `m

Daor kènde van op ân, bènt mer nie baang

Mi de carnavalsdaag zijn wai gewoon aon du’n arbeid,
Ók al is ut mi wa minder mènse

Um jellie te helpe, maake wai altijd wel tijd.

Wai wulle dan ók zegge op dizzen dag
Zet alle bluumkes boite en mak veul leut

Dan kènde dur straks wir tiggenoan mi unne lach

De alles-in-één-expert
  BESTE  SERVICE 
Voor, tijdens en na aankoop

  DESKUNDIG ADVIES 

Persoonlijk en objectief

  TOPKWALITE IT 
Beste merken en 
nieuwste modellen.

Van experts kun je meer verwachten. 

EXPERT ASTEN, BURG. RUTTENPLEIN 1, TELEFOON (0493)692541
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Vrijdag  4  maart:  BEZOEK  SCHOLEN,  SV  SOMEREN  EN  SLEUTELOVERDRACHT
10.00 uur: Bezoek aan enkele basisscholen. 
18.00 uur: Carnavalsbal SV Someren op de Potacker met Jeugdprins ……. en de

Jeugdraad van Elf. 
19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte met alle carnavalsverenigingen van

Groot Someren.

Zaterdag  5  maart:  AFHALEN  PRINS  ROLAND  I  EN  EUCHARISTIEVIERING
16.00 uur: Prins Roland wordt door de vereniging aan huis afgehaald. 
17.30 uur: Ode aan het Meerminneke op het Wilhelminaplein en

aansluitend officiële ingebruikname Residentie. 
19.00 uur: Eucharistieviering in de Lambertuskerk. 
20.15 uur: Alternatieve Proclamatie in Residentie ’t Summers Kontakt. 

Daarna bezoek aan zalencentrum Centraal en Het Wapen van Someren. 
00.00 uur: Afsluiting in Residentie ‘t Summers Kontakt.

Zondag  6  maart:  REUNDJE  MEERPOEL  EN  SENIORENAVOND
14.30 uur: Start Reundje Meerpoel in de Residentie met bezoeken aan De Postel,

De Boemelaer, Ut Roadhoiske en Het Wapen met aansluitend diner bij
Gasterij Krabbendam.

20.15 uur: Bezoek zalencentrum Centraal.
21.00 uur: Prijsuitreiking Reundje Meerpoel in Residentie ‘t Summers Kontakt. 
22.00 uur: Bezoek Seniorenavond in De Ruchte. 
23.00 uur: Afsluiting in Residentie ’t Summers Kontakt. 

Maandag  7  maart:  MEERPOELOPTOCHT  EN  CAFÉBEZOEK
14.00 uur: Deelname aan de Meerpoeloptocht. 
15.30 uur: Bezoek aan cultureel centrum De Ruchte. 
17.00 uur: Prijsuitreiking Meerpoeloptocht in Het Wapen van Someren met

aansluitend diner in Bistro De Meerpoel.
20.30 uur: Bezoek aan carnavalsvereniging De Pompers in café In den Herberg. 
22.00 uur: Bezoek zalencentrum Centraal.
00.00 uur: Afsluiting in Residentie ’t Summers Kontakt.

Dinsdag  8  maart:  THEECONCERT,  CAFÉBEZOEK  EN  SLUITING
10.11 uur: Spek eten in de Residentie. 
14.00 uur: Bijwonen laatste deel Theeconcert in Het Wapen van Someren.
15.00 uur: Afsluiting Jeugdcarnaval in De Ruchte en aansluitend eten. 
20.00 uur: Bekendmaking Lief Meermenneke in de Residentie.
20.30 uur: Bezoek zalencentrum Centraal.
22.11 uur: Overdracht Sleutelspaan aan het gemeentebestuur. 
22.30 uur: Afsluiting carnaval 2011 in Residentie ‘t Summers Kontakt.

Woensdag  9  maart:  HARINGHAPPEN
19.00 uur: Askruisje halen in de Lambertuskerk.
20.11 uur: Haringhappen bij Ad en Aggie Donkers in Residentie ‘t

Summers Kontakt. 
U bent allemaal van harte welkom.

(wijzigingen onder voorbehoud)

Prog ramma tijdens de Dolle Dagen



Speelheuvelstraat 9

5711 AS  Someren

Tel. 0493-490806

Fax 0493-495233

Mobiel 06-53925806

NIEUWBOUW
EN VERBOUW
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www.morfose.nl

- Voor hem en haar

- Kleur specialist

- Donderdag open tot 20 uur

Speelheuvelstraat 29, Someren

tel. 0493-95832

Hobby, Speciaalvoeders

Dierenspeciaalzaak

Bodembedekking voor dierenverblijven

Bakmeel en ingrediënten

voor de thuisbakker

Boerenkamplaan 62, 5712 AG  Someren

Telefoon 0493-820037

EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE

EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
EFKES LACHE
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We schrijven 2010, carnavalsmaandag, een ijskoude, maar
droge dag. Deze maandag stond voor mij in het teken van
het meedoen aan de optocht, die ons door Meerpoelland
zou leiden. Dit als support aan onze ex-Prins Ruud d’n uurste.
Toen we na deze barre tocht een afzakkertje aan het pakken
waren in zalencentrum Centraal, galmde om half 5 de stem
van Rudi van der Wallen (Slappe Zak nummer 24) door de
zaal. Hij moest een nieuwe Slappe Zak benoemen. Al snel
werd duidelijk dat hij het op mij voorzien had en dus werd ik
uitgeroepen tot Slappe Zak nummer 25 (ook wel ‘zilveren zak’
genoemd). Nog enigszins ontroerd, voegde ik me bij de ove-
rige Slappe Zakken: allemaal mannen met een verhaal, met
een levensopvatting. Deze levensopvatting bestond die
bewuste maandag voornamelijk uit bier drinken en plezier
maken. Als nieuwe Slappe Zak had ik de eer om als een soort
ober te fungeren, zodat de rest ongestoord zijn gang kon
gaan. Een nieuw onderdeel was dit jaar de receptie bij Ad
en Aggie Donkers. Bij deze eerste keer was het moeilijk in te
schatten of er animo was om de Slappe Zakken eens van
dichtbij mee te maken. Dit bleek in alles het geval: de men-
sen hingen met de benen buiten!! Vrienden, kennissen en
familie, nog bedankt daarvoor. Na de vele felicitaties en
cadeaus (van een plant tot witlof, van een goed gevuld bier-
glas tot een steigerplank) was het tijd voor livemuziek. Onder
begeleiding van ‘drie keer niks’ en dankzij diverse andere
optredens werd de avond onvergetelijk. 

Als nieuwe Slappe Zak zijn er enkele belangrijke taken die
gedurende het jaar volbracht moeten worden. Zo heb ik
inmiddels het jaarlijkse uitstapje in goede banen weten te lei-
den. Dit uitje leidde het Slappe Zakkenensemble naar
Boerdonk, alwaar het jaarlijkse trekker-trekfeest werd gehou-
den. Daaraan voorafgaand hebben we ons gewaagd aan
een heuse koeiensurvival: overal waar je keek, waren Slappe
Zakken bezig te overleven op de hindernisbaan, die was uit-
gezet in de nok van een koeienstal. Deze geslaagde dag

eindigde ongeveer
in dezelfde ge-
moedstoestand als
op carnavalsmaan-
dag.

Daarnaast is de
nieuwe Slappe Zak
ook nog belast met
het regelen van de
jaarvergadering,
een week vooraf-
gaand aan carna-
val. In deze verga-
dering beloven zeer
belangrijke onder-
werpen aan bod te
komen. Het maan-
denlange overleg
over het regeer- en
g e d o o g a k ko o r d
schijnt hierbij volle-
dig in het niet te val-
len. Ik ben dan ook
zeer benieuwd wat
me nog te wachten
staat.

Om de cirkel weer rond te maken, wordt op carnavalsmaan-
dag de nieuwe Slappe Zak bekend gemaakt in zalencen-
trum Centraal. Bij deze wil ik iedereen uitnodigen om de
bekendmaking met eigen ogen te aanschouwen. De nieuwe
Slappe Zak zou namelijk zomaar een goede bekende van je
kunnen zijn……..

Nicky Meeuws, Slappe Zak 25

Witte wa de Slappe Zak zi ...

EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

Guus zit aon de bar in z’n stamkroeg: ‘Witte gai ouver wel-
ke sport ‘r in ’t kuffee ’t mist gepraot wordt?’ vraogt ie aon
zunne maot.
‘Ouver voetbal’, zi René. ‘En aon welke sport duun ambte-
nare en middestanders ‘t mist?’
‘Tennis’, zi René. ‘En welke sport beoefene managers en
directeure hil veul?
‘Golf’, zi René. ‘Allemol goe’, zi Guus. ‘En wa is naw de
moraal van di verhaal?’
René wit ’t nie en Guus zi: ‘Hoe dikker de nek, hoe klènner
’t belleke!’

Unnen boer worde bezòcht dur de Belaastinginspectie.
Hai  krig controle, umdettie z’n personeel niet correct zò
betaole. ‘Ik zò gèr wéte wie jaw werknémers zijn en wa ze
betaold kriége’, zi de controleur.
‘Naw’, zi d’n boer, ‘d’n uurste is unne knècht, die werkt hier
naw drié jaor. Ik betaol hum 400 euro in de wèèk plus kòst
en inwóning. En dan hedde ók nog de kokkin. Zai werkt 18
maond bai ons en verdient 300 euro in de wéék plus kòst
en inwóning.
Dan is ‘r ók nog unne simpele. Die werkt zówa 18 uure per
dag en die duu 90% van ‘t wèrk op de boerderij. Hai ver-
dient 10 euro in de wèèk, krie iedere zaoterigaovend ‘n
fles snèver van me, betaolt z’n aige kòst en inwóning en af
en toew slaopt ie bai m’n vróuw.’
‘Die simpele, daor wil ik ‘s mi praote’, zi de controleur.
‘Naw, hai sti hier vur oew’, zi die’n boer, ‘die simpele, dè
ben ik!’

EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

De mister wil ’n geintje oithaole.
‘Ik zal tweie vraoge stelle’, zittie. ‘As iemes de uurste vraog
goe hi, hóóft ie de twidde vraog nie te beantwoordde.
Hoeveul haore hi ‘n koew?’
’t Blie laang stil in de klas. Dan stekt Jantje zunnen vinger
umhóg. ‘3.967.234, mister!’
‘Hoe kómde ge dur naw bai?’, vraogt de mister.
‘Dè is de twidde vraog mister. Daor hoef ik gin antwoord
op te gèève.’

Unne vadder oit ’n ongeluivig gezin makte z’n aige zörg
ouver zunne zóón, umdè  die snotkukel gin rèkene wô lei-
ere op schóól.
Hai stuurde hum durrum naor ’n aander schóól, ’n katte-
lieke.
Nao d’n uursten dag kumt zunne zóón thois van schóól en
gi méé naor z’n kammer um hoiswèrk te make.
De aawluij worren ‘r  ’n bietje bezörgd ouver, mer ze zien
ók dettie druk bizzig is mi z’n hoiswèrk. De jonge duu ók
de rest van ‘t jaor netjes z’n schóólwèrk.
Aon ’t aind van ’t jaor kumt de jonge thois mi ’n tién vur
rèkene op z’n repport. De vadder en moeder zijn gruwe-
lek vreijt en vraoge hoe ’t kumpt dettie vort zó goe z’n bèst
duu.
De zóón kiekt z’n aawluij aon en zi: ‘Naw, d’n uursten dag
al verschóót ik m’n aige kepot toen ik in de klas naor de
muur kéék. Daor haan ze unne jonge op ’n plusteiken
vaastgespeikerd en toen wis ik méé dè ’t daor meines
waos.’



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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Heuvel 15 • 5712 EH  Someren

T  0493 472223 • F  0493 472599

info@autosinnema.nl
www.autosinnema.nl



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
*  binnen en buiten

zon wering

Nieuwendijk 60
5712 EN Someren-Eind

Tel. (0493) - 49 12 54
www.vandeneijnde.nl

Boerenkamplaan 169

5712 AD Someren-eind

Tel. 0493-49 12 37 

E-mail: info@dechineseroos.nl

Website: www.dechineseroos.nl

ALLE CARNAVALSDAGEN EEN 

FEESTELIJK BUFFET

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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*NIEUW* Japanse Teppanyaki 

gerechten van de ijzeren bakplaat!

Bel voor meer informatie of bezoek onze website



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

Carnavalsdinsdag

Aswoensdag

Fenclubavond

Voorjaarsvergadering

Prinsenpaar de lucht in

Verjaardagsfeest

Voetbalanhang

Najaarsvergadering

Appelactie

Weten zij veel?

Kom op, dè podium op

Intern afscheid

Wai hebbe ’t 

heil jaor dur

DE BÈSTE RAOD 

IN HOIS

 De Speledonckers  die brengen dit jaar

De Prinses op de Erwt 
en 

De vrolijke vrouwtjes van Windsor  
         

Dus kom naar de Donck !!!

60 jaar  Natuurtheater De Donck  1951 – 2011

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

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?

BV

HALF ELFJE 16, SOMEREN
TEL.(0493) 494539

Camera inspectie
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gen naar buurtvereniging Driezand-
vlaske. De jeugdstimuleringsprijs was
voor buurtvereniging de Dommeltjes.
Nicky Meeuws werd verkozen tot 25ste
Slappe Zak en kreeg ’s avonds een
druk bezochte receptie aangeboden
bij ’t Summers Kontakt.

Carnavalsdinsdag
Dag vier begon al in de vroege och-
tend met het spekbakken bij de
Residentie. Veel verenigingsleden en
gasten maakten gretig gebruik van dit
ontbijt, voordat ze naar het theecon-
cert van de Flodderbône vertrokken.
Ook de vereniging woonde het laatste
deel van het concert bij. ’s Middags
bezocht ons Meerpoelgezelschap het
Rooie Neuzenbal in de Ruchte  Daar
werd ook afscheid genomen van
Jeugdprinses Emmy. Miranda Schwe-
ren werd bekendgemaakt als  ‘t Lief
Meerminneke van 2010. In zalencen-
trum Centraal moest Prins Ruud ‘s
avonds de sleutelspaan inleveren bij
wethouder Willy Hanssen en daarna
werd het carnaval afgesloten in de
Residentie.

Aswoensdag
Op woensdag was een ruime vereni-
gingsdelegatie aanwezig in de
Lambertuskerk voor het halen van een
askruisje. Daarna vond het  traditione-
le haringhappen plaats in Residentie ‘t
Summers Kontakt. Prins Ruud I en
Prinses Lieke kunnen samen met het
Meerpoeleke en de totale vereniging
terugkijken op een zeer gezellig en
druk bezocht carnavalsfeest.

Fenclubavond
Op 13 maart (Halluf Vaaste) vond de
twaalfde Fenclubavond plaats.
Vernieuwd qua organisatie en ver-
nieuwd qua formule bleef het doel het-
zelfde: een mooie bijdrage leveren
aan de instrumentenkas van de
Hofkapel. Piet van de Laar presenteer-
de de avond, die (muzikaal) werd
opgeluisterd door Gin Geheur, Ruud
de Roo, de Eikes en natuurlijk onze
eigen Prinselijke Hofkapel.

Voorjaarsvergadering
Op 19 april werd nog even stilgestaan
bij de koninklijke onderscheiding, die
ons lid Toon Bennenbroek ten deel viel.
Albert v.d. Bosch nam na 13 jaar pen-
ningmeesterschap afscheid van het
bestuur en werd opgevolgd door
Jeroen Bakermans. Ad de Jongh nam
ook afscheid als bestuurslid. Geduren-
de 21 jaar was hij ‘het manusje van

alles’ in het bestuur en hij werd voor al
zijn verdiensten benoemd tot Groot-
officier van het Meerpoelrijk. Ad wordt
opgevolgd door Dirk van den Einden.

Prinsenpaar  de  lucht  in
Op 23 juni, een warme zomeravond,
ging ons Prinsenpaar de lucht in met
de Berkvensballon. Na een uurtje
varen landde de ballon veilig in
Maarheeze en kon het Prinselijke
gezelschap over de grond terug naar
Someren, waar het luchtavontuur ver-
der werd beklonken.

Verjaardagsfeest
Op 1 juli werd voor de derde keer de
oprichtingsdatum van de vereniging
gevierd met een intern feestje in de
Residentie. De Hofkapel speelde dat
het een lieve lust was en zoaniktalent
Jannick Smits bracht met verve een
buut, die hij speciaal voor de ver-
jaardag van De Meerpoel geschreven
had. De ex-Prinsen Paul I en Marcel I
zongen samen een duet en verder
werd er door de aanwezigen genoten
van een drankje, een hapje en van
het mooie zomerse weer.

Voetbalanhang
Tijdens de eerste competitiewedstrijd
van Someren 1 in september werd Prins
Ruud op de eretribune massaal aan-
gemoedigd door de dames van d’n
Anhang. Dit als start van de VIP-behan-
deling die de Prins hun beloofd had.

Najaarsvergadering
Alle commissies gaven op 13 septem-
ber een overzicht van hun activiteiten
en plannen en Mariëlle Strik zorgde
voor een uitgebreid beeldverslag van
het afgelopen carnavalsjaar. De Raad
van Elf en d’n Anhang werden, mede
dankzij het harde werken van ex-
Prinses Els de Lau, voorzien van nieuwe
kleding. Op het Prinsenbal van 2010
was deze kleding voor het eerst te
bewonderen.

Appelactie
Veel leden waren op 8 en 9 oktober in
touw voor de jaarlijkse appelactie.
Onder een stralend zonnetje en met
muzikale begeleiding van de Hofkapel
werden de Zùmmerse eppelkes huis
aan huis verkocht. Van de opbrengst
worden fruitschalen gekocht, die in de
week voor carnaval zullen worden
bezorgd bij de zieken in Someren.

Weten  zij  veel?
Prins Ruud en vijf ex-Prinsen van De
Meerpoel waren op 15 en 29 oktober

te zien op Nederland 3 in het tv-pro-
gramma ‘Weten zij veel?’. Ze wisten in
ieder geval zoveel dat ze de tweede
aflevering wonnen en met een aardig
geldbedrag naar huis terugkeerden.
Het geld werd o.a. besteed aan nieu-
we jassen en blouses voor de jeugd-
commissie.

Kom  op,  dè  podium  op
Op 7 november organiseerde De
Meerpoel voor de tweede keer een
open podium in zalencentrum
Centraal om jong talent een kans te
geven zich te presenteren aan een
breed publiek. De presentatie was in
handen van Annelou Jeuken. Er waren
maar liefst 13 deelnemende acts en
de kwaliteit was hoog. Het publiek
genoot zichtbaar van de diverse
optredens, bestaande uit zang, dans
en zaonik. Volgend jaar komt er zeker
een derde editie van dit evenement. 

Intern  afscheid
Op vrijdag 12 november nam de vere-
niging in dansschool Hellendoorn op
een mooie manier afscheid van Prins
Ruud en Prinses Lieke. Hun carnavals-
jaar zit erop en er breekt weer een
nieuw carnavalsjaar aan met een
nieuw Prinsenpaar, maar daarover vol-
gende keer meer  ……

Vervolg van pag. 13

Wa gebeurde d’r vurrig jaor zoal?



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



“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

Boerenkamplaan 21, 5712 AA, Someren,  Postbus 82, 5710 AB Someren,  wwww.stienenbedrijven.nl 

autobedrijf stienen someren taxibedrijf stienen someren bv stienen takel– en bergingsbedrijf autolease stienen someren bv 
Verhuur van personen– en bestel auto’s 
Bestelauto met laadklep (16m2) 
 
Verhuur van bussen voor het  vervoer  van 
rolstoelen 
 
Lease van personenauto’s,  –bussen en 
bestel auto’s (korte– en lange termijn) 

Gecertificeerde Berger voor voertuigen 
in alle gewichtsklassen. 
Logicx depothouder voor vervangend 
vervoer 
Contractant van alle hulpdiensten in 
rayons NB335, NB336 en NB338. 
Berging en transport van lichtte en 
zware voertuigen in binnen– en buiten-
land. 

Taxivervoer van 1 t/m 8 personen 
 
Ziekenvervoer 
 
Rolstoelvervoer 
 
Groepsvervoer 
 
Touringcars 
 

Onderhoud en reparatie van personen– 
en bedrijfswagens. 
 
Schadeherstel en -regeling. 
 
Verkoop van nieuwe- en   gebruikte 
personen– en bedrijfsauto’s 

autobedrijf stienen someren bv 

Al mir dan 50 joar zurgt 

da ge wir thuis kumt…… 
Bel: 0493– 49 31 11 
of mail: info@stienenbedrijven.nl 

Weer terug in Someren! 

Het adres voor het leveren en leggen van tapijt, 
laminaat, vinyl en voor alle soorten gordijnen.

 Woningstoffeerder 
 Janus van Eijk 

 Grouw 16
 5711 LN Someren 
 Tel: 0493-470820 of 06-41235280

Op verzoek komen wij ook met stalen bij u thuis! 
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EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

Een alcoholist komt een bar binnen en neemt een borrel.
Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje.
Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een
drankje enz., enz.. De barkeeper vraagt: “Wat zit er toch
in je jaszak?” De man zegt: “Dat is een foto van mijn vrouw.
Zodra zij er goed uit begint te zien, weet ik dat het tijd is
om naar huis te gaan.”

Toen de kleine Guus ‘s morgens op school kwam, zei hij
tegen de onderwijzer: ‘Ik heef vannacht bij mama gesla-
pen.’ ‘Ik hèb vannacht bij mama geslapen,’ corrigeerde
de onderwijzer. Waarop Guusje reageerde: ‘Oh, maar ik
heef U toch niet gezien!’ 

‘Meester....’ ‘Ja, Gerrit?’ ‘Waar is Napoleon eigenlijk gestor-
ven?’ ‘Op Sint-Helena, Gerrit.’ ‘Jeetje, wat zal dat mens
geschrokken zijn!’ 

Een Belgische loodgieter krijgt de opdracht om in
Antwerpen een defecte wc te gaan herstellen op de der-
de verdieping. De loodgieter belt aan en er komt een
vrouwtje met hoofddoek op het balkon staan en roept
naar beneden: “Wat jij hebbe moete?”  De loodgieter: ‘’t
Is voor uw schijthuis, dat niet wilt wareke!” Waarop de
vrouw zich omdraait en tegen d’r man zegt: ‘’Achmed
voor jou, iemand van de Sociale Dienst!”

Zangeres: “Heb je gemerkt hoe mijn stem gisteren de zaal
vulde?” Vriendin: “Ja, er gingen zelf bezoekers weg om
ruimte te maken.”

De arts vertelt: “Mijnheer, uw vrouw lijdt aan een ziekte die
een versnelde stofwisseling met zich meebrengt.” Er gaat
meteen een lichtje branden bij de man: “Nou begrijp ik
ook waarom ze elke week een nieuwe jurk koopt.”

Vur wie alvast vuroit wil plenne de kommende elluf jórre …

Jaar Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

2012 18 feb 19 feb 20 feb 21 feb

2013 9 feb 10 feb 11 feb 12 feb

2014 1 mrt 2 mrt 3 mrt 4 mrt

2015 14 feb 15 feb 16 feb 17 feb

2016 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb

2017 25 feb 26 feb 27 feb 28 feb

2018 10 feb 11 feb 12 feb 13 feb

2019 2 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt

2020 22 feb 23 feb 24 feb 25 feb

2021 13 feb 14 feb 15 feb 16 feb

2022 26 feb 27 feb 28 feb 1 mrt

Carnavalsdagen
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Een Helmonder moet voor een test naar de oogarts, en hij
wil afgekeurd worden. De oogarts vraagt hem: “Welk
woord ziet u hier op de kaart staan?” De man: “Woord?
Welk woord?” Oogarts: “Het woord hier op de kaart.” Man:
“Maar ik zie helemaal geen kaart.” Oogarts: “Deze kaart
aan de muur bedoel ik.” Man: “Muur? Welke muur? Ik zie
er geen.” De oogarts geeft de moed op en keurt de man
af. Om het te vieren gaat de man naar de Pathé-
bioscoop, maar in de pauze van de film ziet hij plotseling
dat de oogarts naast hem zit. De man stoot de arts aan
en vraagt: “Eh, even voor de zekerheid: dit is toch de trein
naar Utrecht, hé?”

Nadat hij in Parijs uitgebreid heeft gegeten, vraagt een
Nederlander naar de rekening. De kelner presenteert
hem het briefje waarop een bedrag van 39,90 euro
genoteerd staat. De Nederlander legt twee briefjes van
twintig neer en blijft opzichtig wachten op het wisselgeld.
De kelner geeft hem uiteindelijk 10 eurocent terug
samen met een pakje condooms. ‘En waaraan heb ik
deze attentie te danken?’, vraagt de Nederlander. 
‘Nou’, zucht de kelner,  ‘ik wil voorkomen dat gasten zoals
u zich voortplanten.’ 

Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat, wat zou jij doen
als we de Lotto wonnen?” De vrouw antwoordde: “Ik zou
de helft aanpakken en van je scheiden.” “Afgesproken”,
zei de man, ”we hebben 50 euro gewonnen. Hier heb je
25 euro en daar is de deur!”

Een ambtenaar bekijkt aan het eind van de maand zijn
salarisstrook en ziet tot zijn verrassing dat er vijfhonderd
euro teveel is bijgeschreven. Hij besluit er niets van te zeg-
gen. Een maand later staat er vijfhonderd euro te weinig
op zijn salarisstrook. Boos stapt hij naar personeelszaken
om zich te beklagen. De man van personeelszaken
vraagt: “Maar waarom heeft u vorige maand uw mond
gehouden toen er teveel op stond?”  Zegt de ambtenaar:
“Eén fout wil ik nog door de vingers zien, maar twee wordt
me te gortig!”

Jumbo’s 7 Dagelijkse Zekerheden

Speelheuvelstraat 5
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Staand vlnr:
Dirk v/d Einden, Riny v/d Hurk,

Pieter van Osenbruggen,
Stan van Enckevort,

Harry Peeters, Roel v/d Laar,
Ard Hoppenbrouwers en

Daniëlle de Lau. 
Zittend vlnr: Thijs Verdonschot,

Ellen v/d Hurk, Ralf Kengen,
Monique v/d Vossenberg,

Gerard Lomans, Simon Peeters
en Els Vervlossen. 

Oit De Meerpoel borrelde op...
• Dè Prins Ruud en Prinses Lieke ’n heil schón carnavalsjaor

gehad hebbe en wai ók.
• Dè Evert-Jan Swinkels in 2010 de Raod van Elf-medallie

gekrigge hi en dè hai d’r gruts op is.
• Dè de Raod van Elf-medallie in 2009 vur Gerard Berkers

waos, mer dè wai glad vergète waore um dè in dizze krant
te vermelde. Stom, hè! 

• Dè Evert-Jan Swinkels de Raod van Elf hi verlaote en same
mi Wilma bai ‘Goud van Oud’ is gekomme.

• Dè Boudewijn ten Bokum vurig jaor de Raod van Elf kwam
verstèrke en dè Remy Bazen d’n allerjongsten aonwinst is
van de Raod.

• Dè Monique Ligtvoet bai de jeugdcummissie is gekomme
en Miranda ten Bokum bai d’n Anhang.

• Dè Ralf Kengen, Erik Maas, Jos Verberne (sr) en Anja Vossen
11 jaor lid zijn van De Meerpoel en dè ’t ók alwir 11 jaor
gelééje is dè Piet Engelen as Prins Piet II regeerde ouver de
Meerpoel.

• Dè Han van Slooten, Jan Strik en Peter Swinkels 22 jaor lid
zijn en dè ’t al ève laang  gelééje is dè Prins Joep (Linden)
zinne lijfspreuk prizzenteerde: ‘Tenke doede mi die daag
allein bai de Meerpoelkastelein’.

• Dè ‘t vur ex-Prins Tonny van Eijk al wir 3 x 11 jaor gelééje is
dettie de scepter ouver De Meerpoel zwaaide.

• Dè Adriaan Venmans en Bram van Uffelen al 44 jaor lid zijn.
Zai kwame bai de Meerpoel in 1967, ’t jaor van Prins Martini
I van Doorn.

• Dè wai unne geweldigen optocht hebbe gehad in 2010 en
ók di jaor wir rèkene op ’n groute deilname.

• Dè ge as groute groep, mer ók als gruupke of allein kaant
meedoew.

• Dè ons Hofkapellid Els Vervlossen en hurre mens Jacco
hebbe ingekòcht.  

• Dè ’t ’n schón dòchter is geworre en ze heit Iris.
• Dè de Vissersgroep vurrig jaor ‘t Reundje Meerpoel hi

gewonne.
• Dè di jaor al ‘t zuvvende Reundje Meerpoel wordt geloupe

en dè wai wir veul deilnemers verwaachte.
• Dè Ad de Jongh nao 22 jaor oit ‘t bestuur is gegao en vur

al z’n verdienste is benoemd tot Groutofficier van De
Meerpoel. Same mi Marita hoiert ie naw vort bai de
‘Gouwe Ouwe’.

• Dè Dirk v.d. Einden van de Hofkupèl  ‘t bestuur is komme
verstèrke en dè hai de Hofkapèl en Bouwzake gi behartige.

• Dè Theo van Heugten, d’n booi van de geminte, en
kuppèlmister Harrie Peters vurrig jaor ’n belangrijke medal-

lie hebbe gekrigge van de FEN (Fidderatie Europese
Narre).

• Dè ex-Prins Ruud en Prinses Lieke blijkbaar goe geboerd
hebbe tijdens ’t afgeloupe jaor, want ze hebbe same ’n
(nèi) hois gekòcht.

• Dè de hoizemert in Zùmmere dankzij De Mirpoel nog mèèr
impulze hi gekrigge, want ók Dirk v.d. Einden is op z’n aige
gaon wóóne.

• Dè Albert v.d. Bosch, nao 14 jaor in ’t bestuur gezète te
hebbe, is gestopt as penningmister en dè Jeroen
Bakermans ’t naw hi ouvergenómme.

• Dè Ad van Gerwen (èèèttte!!) afscheid hi genómme van
de Hofkapel en dè hai as groutetromslager wordt opge-
volgd dur Stijn Lomans. 

• Dè onze Vorst z’n pak wir iets mèèr hi laote innéme. Els de
Lau hi ‘t ‘r mer druk mi.

• Dè Henk Rooijmans di jaor al verschillende video-opnames
hi gemakt vur de verinniging en dè we daor heil vreijt mi
zijn.

• Dè de Meerpoel di jaor vur d’n uurste keier ’n optrééje gi
verzörge in Eegelshoeve. Wai denke dè ’t net zo schón
wordt as op Sonnehove.

• Dè de verinniging wir ‘n geweldige appelactie hi gehad. 
• Dè wai iederein die appels hi gekòòcht, wille bedanke,

want naw kanne wai wir unnen houp froitschaole koupe vur
‘t ziekebezoek.

• Dè ex-Prins Ruud, Prins Frans II en IV, Prins Joost, Prins Gerard
I en II hun tillevisiedebuut hebbe gemakt in ’t AVRO-pro-
gramma ‘Wéte zai veul?’ .

• Dè de ex-Prinse zóveul wisse dè ze mi ’n schón geldbedrag
in de Meerpoel terugkwame.

• Dè ze mi dè geld o.a. nèi  jasse en bloeze hebbe gekòcht
vur de Jeugdcummissie.

• Dè ex-Prins Ruud vurral méédi aon ’t programma umdettie
prizzentatrice Chantal Janzen gèr wô kusse.

• Dè de nèi activiteit ‘Kom op, dè podium op’ vur d’n twidde
keier ‘n grout succes is geworre. Dè ge de foto’s op onze
website bai ‘t fotoboek kaant bekiéke.

• Dè Anja Vossen en Jos Haerkens al vur d’n elfde keier méé-
gewerkt hebbe aon ’t make van dizze schóne carnevals-
krant.

• Dè de Fenclub van de Hofkupèl  unne Fenclubmiddig
organiseert op zaoterdig twèie april.

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

• Dè wai dur naw mi oitschaaie, want we zijn taine. 

Prinselijke Hofkupèl De MeerpoelHofkupèl De Meerpoel



Wai hebbe neijs

De Fenklub van de Hofkupèl van de 
Meerpoel riggelt vur d’n 13e keijer
unne Fenklubaovund
mî Prins Roland I, Prinses Mandy, de 
Hofkupèl en aander muzikale optrejes!
Zurrig dè ge d’r bai bènt op...

                       Zaoterdig 2 april 2011
                       We beginne um 20.11 ure
                       Tis te doew in kuffee
                       ’t Summers Kontakt

Mi de carnaval veul lol en gein

Mer vur unne lekkeren hap

moete te ge bai ’’ ’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. 



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 ?Dorpsstraat 39   |   06-22528234

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
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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!

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
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Het is al jaren de beste start van de laatste
carnavalsdag: een bezoek brengen aan het
theeconcert van de Flodderbône. De
Flodderbône waren op tournee geweest
naar Thailand en kwamen dan ook verkleed
als echte Thai de bühne op. Piërre, Wouter en
Robert waren helemaal kortgeschoren en
gehuld in oranje gewaden. Carien kwam
tevoorschijn als een Thaise ‘taart met lange
vingers’. René vertelde over de reis naar
Thailand. Hij had alleen gereisd, want Carien
kon niet door de bodyscan! René ging op
zoek naar een nieuwe zangerin, want Carien
gaat er mee stoppen. Omdat dit haar laatste
optreden was, kreeg ze speciaal bezoek van
Sjors, Cariens kleinzoon. Hij had voor oma
een mooie tekening gemaakt. Als rode
draad liep het Thaise volkslied: ‘Munne nasi-
bal is heet’ door het concert. Prins Ruud l was
ook aanwezig, verkleed als Zeeuws meisje.
Op uitnodiging van Jan Strik zong hij samen
met de Flodderbône het Flodderbônelied.
De oma van de Prins was ook aanwezig en
ontving van Jan een mooie bos bloemen!
Een inmiddels bekende traditie is het optre-
den van de finalisten van de KansPlusmid-
dag. Deze keer waren dat de zusjes Karin en
Petra van Mierlo als Nick & Simon en Sheila
Voorbraak als Mieke met ‘Ik hou alleen van
jou’. Vol overgave werden de liedjes gezon-
gen en de inmiddels overvolle tent zong
massaal mee. Marina Mulder bleek heimwee
te hebben en zong nog één keer het lied
‘Marina’. De ‘dé-ha-toch-nie-gehoeve trofee’
ging deze keer naar Els de Lau. Zij maakte al
verschillende jaren schitterende ‘kleedjes’
voor Carien. Dik verdiend dus! De Flodder-
bône brachten nog een ode aan Ramses
Shaffy met ‘Zing, vecht, huil, bid…..’. Marcel
zong voor de laatste keer zijn ‘Rode rozen’.
Ook hij stopt ermee en kreeg als afscheid
een bos bloemen en een foto van de
Flodderbône. Plotseling viel de stroom uit…..

Glazen kapot zingen is
een bekend feno-
meen, maar de stroom
kapot zingen!?? De
stemming werd er niet
minder door en geluk-
kig duurde het opont-
houd maar even.
Verdere optredens
waren er van Dirk en
van Daan en Koos
‘Alberts’ (van Heugten).
Verrassend was dat
prinses Lieke en haar
nichtje Dianne het
podium betraden
en vol enthousiasme
‘Brandend zand’ zon-
gen. Toen cv De
Meerpoel zich aan-
diende, zongen Loes
van Diepen, Frans-
Jozef Knapen en
Prinses Lieke ‘De roos
van Hellemond’. Toen
werd het tijd om de
nieuwe zangerin te
introduceren: Jetteke
Hendrikx. Met een vro-
lijke lach en goei zin
zong ze meteen mee:
‘Vanavond gaan we
naar de kermis in de
stad!’ Dat belooft wat
voor de komende
jaren! Volgend jaar
gaan de Flodderbône
op tournee naar
Griekenland! Kom kij-
ken en luisteren naar
hun belevingen op
dinsdag 8 maart 2011!

D’n Anhang

Achter vlnr: Henriëtte Driessen,
Miranda ten Bokum, Suzanne Maas,

Anita Maas, Helma Verberne,
Jacqueline Driessen.

Midden vlnr: Maria Maas,
Antoinette van Osenbruggen,

Ellen Bakermans, Henriëtte v/d Mortel.
Voor vlnr: Annelies Raijmakers,
Loes van Diepen, Ellen Jeuken.

30ste Theeconcert van De Flodderbôneodderbône



UTILITEITSBOUW WONINGBOUW

PROJECTONTWIKKELING VASTGOED

VILLABOUW RENOVATIE BOUWSERVICE

 Dagelijks

  ovevorse

 broodjes en brouwd

     van aige gemaold

  kórre.

Maker van de 

Meerpoelvlaai. Hedde 

ge die al geprúúfd,

des pas lekker!!!
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Mi carnaval 
gooie ók wai 
de spierre los!

Fysiotherapie

Trainingscentrum

Sportbegeleiding

Sportrevalidatie

Rugtraining

Kinderfysiotherapie

Oedeemtherapie

Kerkstraat 6A, 5711 GV  Someren, Tel.: 0493 - 49 61 75  Fax: 0493 - 44 05 10
Lid van International Academy for Sportscience.

EFKES LACHE EFKES LACHE



De Raod van Elf

Staand vlnr: Frans Maas, Hennie Driessen,
Thijs Raijmakers, Remy Bazen, Wilfred Smits,

Peter Maas, Jos Verberne.
Zittend vlnr: Boudewijn ten Bokum,

Ken Boerenkamp, Erik Maas,
Theo v/d Mortel, Carel Raijmakers,

Jos Verberne.
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De Raod van Elf medallie
Sinds 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 dien-
sten:

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 /

Gerard Berkers
2010 Evert-Jan Swinkels

Aachterstevurre lèève
Hedde ge ’r wel ’s aon gedaacht wa d’r gebeurt as ge aachterstevurre kóóst lèève?
Dè is veul schóner!

Um te beginne, staode ge op oit d’n dó, ’n spectaculair begin….
As ge oit de kéést stapt, worde ge verwelkomd dur oew femilie en bèste vriende (die hóófde ge dus nie mer oit te zúúke) ….
en ze hebbe allemol ’n bluumke meegenòme.
Dan kaande ge ’n jaor of 20 lekker doew wor ge zin in het: kaorte, ‘n bietje in d’n hof griesele, af en toew erreges hin vur de
helft van de prijs, iederen dag ’n paor borrels en elke maond kassa …. pensioen!
Op unnen dag sti d‘r inins ‘ne vent vur oew deur mi ’n gouw gelózzie.
Die biedt oew eweeges ’n goe betaolde baon aon.
Naor gelang de jorre vurbai gaon, kriede ge ók mèèr zin um te werke.
Ge vuult oew aige ók better, ge kaant zóveul rouke as ge wult, want oew longe worre stééds schóner.
Ge kaant drinke wa ge wilt, de kaoters worre stééds minder.
Ge rakt oewen boik kwijt, zonder dè ge d’r iets vur hóóft te doew.
In ’t begin hedde ge mer inne keier seks pur jaor, mer op ’t lèst tién kirre in de wèèk.
En dan moete ge inins naor school, mer ge wit alles al, dus ge doet gin flikker.
En de laotste jorre van oew lèève kaande ge lekker in de zandbak speule, zeure en ’n janktes zijn. En ge kaant snoepe wa ge
wult, want oew taand bènde toch wir kwijt.
Dan nog ‘n paor maond aon ’n vrouwebòrst sabbele, nog 9 maond in de wèrm moederschóót en dan verdwijnde ge in ‘n alles
verzwelgend en gelukzalig orgasme.
Ik teiken ‘r vur!!

EFKES  LACHE
’n Keind kumt thois van d’n uursten dag op schóól.
De moeder vraogt: “En hedde dizzen dag al veul gelei-
erd?’
Zi dè keind: ‘Lichelek nie genóg, want ik moet ‘r mèrrege
wir hin!’

EFKES  LACHE
Mens tigge z’n vróuw (’n echte kernollie): ‘Witte gai ’t ver-
schil tusse unne Vuvusela en ’n vróuw?’ 
As zai ‘t nie wit, zittie: ‘’t Ein makt altijd ’n heil irritant en ver-
vèlend geluid … en ’t aander ………….. is unne plastieken
toeter.’ 



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
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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 

Kerkendijk 61
5712 ET  Someren-Heide

Telefoon (0493) 49 29 23
Telefax (0493) 49 05 90

fons.pouwels@wxs.nl
www.fonspouwels.nl

Cultuurtechnisch werk

Riool werkzaamheden

Sleufsilo’s aanleggen

Lasergestuurd egaliseren

Rundveeroosters vervangen

FONS POUWELS
GROND- EN SLOOPWERKEN b.v.



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

Handwerk ’t Weverke Molenstraat 24 Someren
Lomans-van Bree Sigarenmag. Kanaalstraat 33 Someren
Hendrikx Dakdekkersbedr. Kanaaldijk Zuid 70 Someren

Kluytmans Auto’s v.d. Eyndenlaan 8 Someren-Eind
Tankstation v.d. Boomen Loovebaan 45 Someren
D.A. Drogist Raymakers Postelstraat 31 Someren
Kookstudio Meinen Laan ten Roode 19 Someren

Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren
Dentex Stomerij Randweg 15B Someren
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Boerenkamplaan 68

5712 AG  Someren

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

- Autoreparatie

- Onderhoud

- APK

- Uitlijnen
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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

KEI VEUL PLEZIER
DIZZE CARNAVAL

Na een mooie carnaval bij C.V. De Meerpoel

is het weer goed bijkomen op je
IME Bureaustoel!

www.i-m-e.nl
Eindhoven: Hastelweg 214 b | T. 040-251 45 20

Someren-Eind: Boerenkamplaan 106 d | T. 0493-495 816
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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.

Welke kindjes worden er geboren tijdens de carnavalsda-
gen 2011???
Wie bij de secretaresse van c.v. ‘De Meerpoel’ meldt dat er
in het gezin een kindje is geboren tijdens de carnavalsda-
gen (tussen zaterdagmorgen 11.11 uur en dinsdagavond
23.11 uur) ontvangt een leuke verrassing van de carna-
valsvereniging.
Op de eerste plaats brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins
Roland 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.

Carnavalskiendjes van 2011

Echte schónhaid
Toen de uurste rimpels kwame, rakte ik in paniek,
Ik liet m’n gezeecht toen lifte in de Wijkgebouwkliniek.
Nou, munne vent von ‘t fantastisch,
M’n gezeecht waos wir elastisch.

Niks gin rimpels, niks gin vóuwe,
Net zo glad as bai ons tróuwe.
Tot munne mens zi: ‘’t is wel gek...
oewe kop paast nie mer bai’oewe nek’.

Ach, ‘n klèn ingreep, ze trekke wir wa strak
En make aachter ‘n snèi, anders kriede veur ‘ne zak.
Munne mens waar hil tevreeje
Ouver wa ze allemol mi mai deeje.

Ik haa ók ‘n buikske, dus nao innig ouverleg
Liet ik dè ontvette, ze zoige dè medinne weg.
Ik zaot toen hil strak in m’n vel,
En ik waos wir op ieder fist in tel.

Munne mens waos nie mer zó op z’n gemak,

Op straot riepe ze ons nao:
Kie daor, die’n aawe zak’.
Toen kòcht ie ‘n toupetje
En ‘n veul te strak korsetje.

Hai ging wandele en trimme
En bai Boudewijn ten Bokum gymme.
En maondelaang dittie ’n zwaor dieet,
Tot ie zonder reeje in de sauna overleed!

Vruuger ston ik op ‘t kerkhof schón te zijn aon ‘t graf,
Mer sinds hai erin li, is de aorighaid d’raf.
Naw laot ik de kwabbe zwelle
En ik zal oew ‘s wa vertelle...

Dames, laot oe nie verlakke,
Laot de zaak mer lekker zakke.
Mi gladgestreeke nekke
Vaalt ‘t lève nie te rekke!
Koester boik en onderkinne
Want ge wit ‘t: échte schónhaid zit van binne!!



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

WVS Hoveniersbedrijf
Wouter Verhees
Brouwer 10
5711 LD  Someren
T 06-186 877 42

Hier bliéf ik plekke!!!

Refrein: Refrein:

Nat King Cole
Steve Miller Band

Gloria Este fan
Pat Benat er Brian May

Billy Holi day Ray Charles
Alanis Mori sette

Justin Timber lake
George Cloo ney

Will Smith
Cameron Diaz

Bruce Will is
Michelle Pfeiffer

Wayne Roo ney
Brad Pitt Johnny Heitin ga

Boudewijn Zenden
Richard Krajicheck

Ricky van Wolfs
winkel

Wilfred Genee
Bassie, Adri aan

John Kraaykamp
Rijk de Gooyer

Ivo Op stelten
Youp van ‘t Hek

Bridget Maas land
Marco Borsato Frank Boeijen

Hans Klok
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In 2010 waren Louis
en Wendy Swinkels te
gast in het restaurant
van Sonnehove ‘um ’t
ète ’s te prúúve en
alvast te wenne vur
straks’. Al 25 jaar
wordt jaarlijks een lid
van ‘De Meerpoel’
uitgenodigd om
direct na de elfde
van de elfde deze activiteit bij te wonen. Dit jaar viel de eer
dus te beurt aan onze voorzitter en zijn echtgenote. Ze waren
vol lof over het ontvangst en “ze haan nog nerregus zo goe
geète. Alaaaaaaaafff!!! 

Goe toeve en ète
in Sonnehove

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

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

Hier bbliéf iik pplekke!!! Tekst: Martie Jeuken

‘k heb alles geprebeerd
En jaorelaang gezòòcht
Hoe ge naw ’t bèste bliéve plekke káánt
Mer naw is ’t zo wijd
En heb ik ’t recept
Vur de allerschónste en de bèste plaots
Ge strooit dan wa confetti op de dansvloer oit
En ruurt d’r mi wa bier durhinne tot besloit

Refrein:
Hier bliéf ik plekke, hier is m’n stekske, hier bliéf ik stao…..
hier bliéf ik plekke, de vuujt verzette, dè zal nie gao
Want m’n zole zitte vaastgeplekt en echt, ik heb gin spijt
Zo heb ik mi de carnaval dus alle tijd
Hier bliéf ik plekke, hier is m’n stekske, hier bliéf ik stao…..
Hier, hier, hier bliéf ik plekke
Hier bliéf ik stao

En is ‘t smèrreges vruug
De poetsvróuw is d’r net
Worde ók nog efkes in de wéék gezet
En zi ze “gao opzij”
Ge staot hier in de wéég
….Vur dè ge ’t wit, bènde d’r oitgevèègd
Ge strooit wir wa confetti op de dansvloer oit
En ruurt d’r mi wa bier durhinne tot besloit

Refrein:
Hier bliéf ik plekke, hier is m’n stekske, hier bliéf ik stao…..
hier bliéf ik plekke, de vuujt verzette, dè zal nie gao
Want m’n zole zitte vaastgeplekt en echt, ik heb gin spijt
Zo heb ik mi de carnaval dus allen tijd
Hier bliéf ik plekke, hier is m’n stekske, hier bliéf ik stao…..
Hier, hier, hier bliéf ik plekke
Hier bliéf ik stao

Eric Driessen
en

Pia Lomans. 

De fotografen

Als hij zingt, is het Nat  King  Cole. 
Jij denkt zeker dat je Steve  Miller  Band...
Waar ken jij Gloria  Este-ffan?
Is Pat  Benat-eer? Nee, die is met Brian  May.
Weet je wat Billy  Holi-dday? Die Ray  Charles aan. 
Ik denk dat ik vanavond al mijn geld op Alanis  Mori-ssette.
Ik zag gisteren iemand die heel erg op Justin  Timber-llake.
Ik hoor je grap wel George, maar ik snap de Cloo-nney.
Attentie, Will  Smith naar de kassa komen?
Ik ga morgen met Cameron  Diaz kijken.
Bruce  Will-iis wet.
Oppassen met kussen, anders krijgt Michelle  Pfeiffer.
Hij zegt dat hij veel van voetbal weet,
maar hij kent Wayne  Roo-nney.
Als jij bij Brad  Pitt, dan denk ik dat ik naar Johnny  Heitin-gga.
Wil jij fff een sms-je naar Boudewijn  Zenden. 
Ik denk dat ik dan even de mail van Richard  Krajicheck.
Ik houd niet van shoppen, behalve als ik met Ricky  van  Wolfs-
winkel.
Tegen een balletje trappen, zegt Wilfred  Genee.
Hey Bassie, daar komt Adri  aan.
John  Kraaykamp werd geraakt door een taart en volgens
hem was Rijk  de  Gooyer. 
Jan kwam op de fiets en Ivo  Op-sstelten....
Heb je al gehoord, dat Youp  van  ‘t  Hek is gevallen? 
Weet je hoe laat Bridget  Maas-lland? 
Het nieuwe lied van Marco  Borsato kon alleen Frank  Boeijen. 
Heb jij nog behoefte aan een tweede Hans  Klok?

(Inter)nationale
beroemdheden

Als je dit knut lzeen, heb jij ook een mkrewradaig beirn.
Kan je dit lzeen?
Stchels 55% van de mnesesn kan dat!
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het
niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het
einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer
op de jiutse patals saatn.
De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en
je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt.
Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen, maar het
wrood als gheeel.

Vrebzwingaekkned



Doorn
v

a
n

          

Pettelaarpark 100, 5216 PR 's-Hertogenbosch  
Postbus 150, 5201 AD ••s-Hertogenbosch  
T (073) 549 44 10 
F (073) 549 57 17 
E denbosch@hlb-van-daal.nl

www.decoeckepanne.nl
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Frans

Timmerwerken
bouw en timmerwerk

Doorn

v
a
n

Voor al uw computervragen,zowel zakelijk als privé, kom naar SVS ICT!

Tel: 06-30348876
E-mail: info@svsict.nl www.svsict.nl

Sander van SantvoortLage Akkerweg 4C
5711 DC Someren

• Trouwe bezoeker van het theeconcert
• Heeft iets met het leger
• Hij is de sigaar en hij weet nergens van

Degene met het goede antwoord  ontvangt een OVS bon ter waarde van 35 euro.
uitslag dinsdag 8 maart

Miranda Schweren

Alle Meermennekes en Meerminnekes  van 1982  2010:



Woordzoeker: Wie is ons lief meermenneke?
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Zoek de onderstaande woorden en streep ze weg. Alle letters die je overhoudt, vormen een tekst.  In die tekst staat vermeld
wie het Lief Meermenneke van 2011 is.

ADJUDANT
AFSCHEID
ALAAF
ANHANG
APPELACTIE
ASWOENSDAG
BESTUUR
BOERENBRUILOFT
CAFEBEZOEK
CARNAVAL
CARNAVALSMIS
CLOWNSMIDDAG
EXAMEN
FENCLUB
FLODDERBONE
GOUDVANOUD
GROOTOFFICIER
HARINGHAPPEN
HOFKAPEL
KAPELMEESTER
LOL
MAXIMAAL
MEERMENNEKE
MEERMINNEKE
MEERPOEL
MEERPOELEKE

ODE
OPTOCHT
POLONAISE
PRINSENBAL
PRINSENGARDE
PRINSES
PRINSJESDAG
PROCLAMATIE
RAADSLID
RAADVANELF
RECEPTIE
RESIDENTIE
REUNDJE
RUCHTE
SCEPTER
SLAPPEZAK
SLEUTELSPAAN
SONNEHOVE
SPEKBAKKEN
THEECONCERT
TONPRAOTER
VORST
ZAONIKAOVEND
ZESTIG
ZIEKENBEZOEK

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
2010: Miranda Schweren
2011: ?

Voor de 30ste keer kunt u raden wie er op de foto hiernaast staat afgebeeld. Om het
wat gemakkelijker te maken, krijgt u een paar (cryptische) tips:
•  Trouwe  bezoeker  van  het  theeconcert
•  Heeft  iets  met  het  leger
•  Hij  is  de  sigaar  en  hij  weet  nergens  van
Dit jaar kun je de oplossing ook vinden door de woordzoeker in deze krant te maken.

We hopen van harte dat er veel oplossingen worden ingezonden. Hoe meer, hoe lie-
ver!!!! Dat kan t/m 4 maart 2011 door uw antwoord te mailen naar redactie@cvde-
meerpoel.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  35  euro.
De uitslag wordt bekend gemaakt op dinsdag  8  maart in café “t Summers Kontakt’
omstreeks 20.00 uur. Bij meerdere goede inzendingen wordt er geloot. Degenen die
aanwezig zijn bij de bekendmaking kunnen de prijs winnen! Zorg dus dat je erbij bent!!!

Het ‘lief Meermenneke’ van vorig jaar was Miranda  Schweren. De prijswinnaars waren
Rieny en Marjan Meeuws uit de van Lieshoutstraat.

Alle  Meermennekes  en  Meerminnekes    van  1982  -  2010:

Wie is di lief meermenneke?



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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Proclamatie

Wij proclameren:

“ ‘t Voetbal gi efkes aon de kant ….
vur carnaval in Meerpoelland!” 
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’t Meerpoeleke

Jeugdprins Rik IJeugdprins Rik I
Proclamatie

1. Regent van ‘t  Meerpoeleke
2. Ambassadeur van de Mariaschool
3. Keizer van de Molenstraat
4. Spelmaker van Zùmmere D1 
5. Super-paalvisser van ‘t Ankerspel
6. Grootafnemer van worstenbrood, chips en friet

Wij  proclameren:

1. Dè op zaoterdig 20 november mi ‘n hil schón bal, `t
Meerpoeleke de nèie Jeugdraod, de Prins en d’n
Adjudant presentere zal;

2. Mi Carnaval gi di jaor niks mis, want onze jeugd die wit
wa fiste is;

3. M’n  voetbalklirre bliéve in de kast, ik ruil ze in vur unne
cape en unne steek, zéker en vast;

4. Bai onze uitwisseling mi de Kaauw Voetjes ziede ge
allein mer lachende snoetjes;

5. Dè ’t Anker naw aon m’n nèus vurbai moet gao, mer
kommend jaor zal d’n uurste prijs wir op méén kammer
stao;

6. D’n  optocht zal wir grout en schón zijn, want iederein
duu méé aon dè festijn;

7. Dè de Meulestraot op zunne kop wordt gezet, want
daor wóónt onze Jeugdprins, dè is vet;

8. Dè wai hossend lève mi friet en chips in de hand,
erpel en gruunte schéuve wai aon de kant;

9. Dè bai ‘t rooi Neuzebal grout en klein op dinsdig-
middig in de Ruchte zal zijn;

10. Dè Adjudant …… alles in goei  baone zal lèie, dan zijn
wij verzékerd van hil goei tije;

11. Dè de lijfspreuk van Prins …… luidt:

“  ‘t  Voetbal  gi  efkes  aon  de  kant  ….
vur  carnaval  in  Meerpoelland!”  

Boven vlnr: Ruud Martens (houdt van voetbal, mountain-
biken en Nintendo), Tim v.d. Laar (houdt van voetbal,
knutselen en Playstation), Sabien van Doorn (danst en
zit op voetbal).
Midden vlnr: Lynn Smits (zit bij voetbal en op gitaarles),
Adjudant Alex Wijnen (zit op handbal en computert
graag), Jeugdprins Rik Bukkems (speelt voetbal en houdt
van Playstation), Angela Kerkers (speelt hobo en turnt),
Stan v.d. Veeke (voetbalt en houdt van tekenen).
Onder vlnr: Bryan v.d. Vossenberg (houdt van tekenen,
computeren en trampolinespringen), Loes Linders (speelt
klarinet, turnt en houdt van tekenen en dansen), Evelien
Munnichs (danst en zingt bij een koor), Renée Vendrig
(tekent, ontwerpt en houdt van zingen), Valerie Looijmans
(danst en tekent graag).
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Jeugdcarnaval
Witte wa Jeugdprins Rik zi...
Begin oktober kregen we een telefoontje dat ik uitgekozen
was om lid te worden van de Raad van Elf of om eventu-
eel Adjudant of Jeugdprins te worden. Ik vond het hartstik-
ke leuk dat ik hiervoor uitgekozen was.

Een aantal dagen later moesten alle uitgekozen kinderen
bij Hotel Centraal komen om met de Jeugdcommissie een
aantal dingen te bespreken. Ze wilden graag weten of je
Prins(es) wilde worden, Adjudant of lid van de Raad van Elf.
Ik koos zelf voor Jeugdprins of lid van de Jeugdraad.
Verder mochten we allemaal iets over onszelf vertellen, bij-
voorbeeld hobby’s, op welke school je zat en of je nog
broertjes of zusjes had. Na een uurtje kwamen de ouders
er ook bij en we kregen toen informatie over hoe het ver-
der zou gaan. Thuis hebben we er nog even over nage-
praat en toen was het toch echt de hoogste tijd om naar
bed te gaan.

Een paar dagen later kregen mijn ouders telefoon dat ik
gekozen was om Jeugdprins te worden van De Meerpoel,
maar ikzelf kreeg er nog niets van te horen. Op 17 novem-
ber werd ik door ons pap om ongeveer 23.00 uur uit mijn
diepe nachtrust gehaald. Hij wou me niet vertellen waar-
om ik mee naar beneden moest. Toen ik half wakker bene-
den aankwam, zaten er een paar mensen van de jeugd-
commissie op de bank. Een van hen was Irma en zij vroeg
of ik de nieuwe Jeugdprins wilde worden. “Ja graag”, zei
ik. Nadat we een aantal dingen hadden doorgesproken,
ging ik weer vrolijk verder met slapen. Ik moest namelijk de
volgende dag weer gewoon naar school toe.
De volgende ochtend heb ik met ons mam nog een aan-
tal dingen besproken. Het belangrijkste was dat ik niets
tegen anderen mocht vertellen en dat viel niet mee!!

Op zaterdag 20 november moesten we met de hele
Jeugdraad en Jeugdcommissie naar de Comeet. Daar
werd bekend gemaakt wie er Prins of Prinses werd, maar
voor mij was het geen verrassing meer. Prins Roland en
Prinses Mandy en de Raad van Elf waren er met de men-
sen van het bestuur en ook de Hofkapel was er. Zij zorgden
voor prachtige muziek. We moesten ook nog foto’s maken.
Toen dat was gebeurd, moesten we het podium op. De
leden van de Jeugdraad werden allemaal voorgesteld
door hun maskers af te zetten. De Adjudant en de Prins
werden uit een koker tevoorschijn getoverd. Nadat het
bekend was, gingen we hossen en de polonaise werd
ingezet. Om 21.00 uur was het afgelopen in de Comeet.

Daarna gingen we met z’n allen naar ons huis. Daar had-
den we een feestje voor de ouders van de Jeugdraad, de
buren, onze familie en vrienden. We hebben nog tot 03.00
uur doorgefeest. Ik vond het een prachtige dag en weet
zeker dat het een gezellige carnaval wordt.

Met carnavalsgroet,

Prins Rik 

Allaaffff

Jeugdcommissie
Voor vlnr: Monique Ligtvoet, Irma Jonkers en
Ingrid v/d Bogaart.
Achter vlnr: Devon van Dijk, Nancy Pape,
Joost v/d Heuvel en Marita de Jongh.

Vrijdag 4 maart

Zaterdag 5 maart

Zondag 6 maart VRIJ

Maandag 7 maart

Dinsdag 8 maart
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Jeugdcarnaval

Vrijdag  4  maart

18.00 uur:
Carnavalsbal bij voetbalclub
SV Someren met aansluitend de
Sleuteloverdracht in de Ruchte

Zaterdag  5  maart

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  6  maart VRIJ

Maandag  7  maart

12.00 uur:
Afhalen Jeugdprins

14.00 uur:
Deelname optocht in Someren 

15.00 uur:
Carnaval vieren met de Kaauw
Voetjes in de Ruchte
Aansluitend bezoek met de Kaauw
Voetjes aan CV de Pompers

18.00 uur:
Afsluiting 

Dinsdag  8  maart

14.00 uur:
Clownsmiddag in de Ruchte 

18.00 uur:
Friet eten en afsluiting carnaval

Programma
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Jeugdcarnaval
Onze jeugdprinses
zi vur ’t lèst ….

Wat heb ik een geweldige carnaval gehad bij CV ’t Meerpoeleke en
wat gaat de tijd toch snel zeg… Het is nu al weer een jaar geleden.
Ik vond het in het begin heel jammer dat het voorbij was, een leven
zonder carnaval vond ik niks.
Wat  hebben  we  gedaan  voordat  carnaval  begonnen  was? We zijn
naar een aantal recepties geweest van de grote Prins (Prins Ruud en
Prinses Lieke) en van de Kaauw Voetjes uit Lierop.
Toen  de  carnavalsdagen  begonnen  waren, zijn we vrijdagavond
eerst naar voetbalclub SV Someren geweest en naar de
Sleuteloverdracht. Natuurlijk moesten we ‘s avonds weer veel te vroeg
stoppen en dus hebben onze ouders ons weer mee teruggenomen
naar de Sleuteloverdracht (jippie!). Zaterdags hebben we mee
gedaan aan de optocht in Lierop en zijn we ‘s avonds naar de kerk
geweest. Ik moet eerlijk zijn: dat was niet het leukste van de carnaval,
want daar moest je stil zijn en dat is eigenlijk geen carnaval! ‘s Avonds
zijn we nog naar de Comeet geweest, waar we supergezellig gefeest
hadden. Op zondag hadden we een vrije dag en dat was wel nodig,
want we waren moe. Op maandag zijn ze mij thuis komen ophalen.
Ze moesten er wel wat voor doen om mij mee te krijgen, hoor! Ze
moesten eerst een puzzel maken en daar stond op waar ik te vinden
was. Gelukkig hebben ze mij wel gevonden! We hebben nog lekker
gegeten bij ons thuis en toen zijn we in Someren naar de optocht
gegaan. Wij mochten voorop in de optocht, want toen we klaar
waren, moest ik aan iedere deelnemende groep een medaille uitrei-
ken. We hebben nog gefeest in De Ruchte en zijn nog even met de
Kaauw Voetjes naar CV De Pompers geweest. Dinsdag was het leuk-
ste, maar ook het minst leuke van de carnaval (het afscheid). We heb-
ben lekker gefeest in De Ruchte met leuke optredens en opdrachten
voor elkaar. Dat was wel goed gelukt. Prins Ruud, Prinses Lieke en de
aanhang moesten een streetdance-act doen op eigen gekozen
muziek. Wij, de Adjudante, de Jeugdraad en ik, moesten iets verzin-
nen voor in de rust van de voetbalwedstrijd. Maar wij waren slim en
lieten dat doen…. we lieten Prins Ruud enkele opdrachtjes uitvoeren.
Maar als afsluiting van de act hebben we nog wel met z’n allen het
clublied van SV Someren gezongen. Na die supergezellige middag
moesten we helaas afsluiten.  Ik moest mijn medaille van de
Meerpoel, mijn scepter en de veren inleveren. Adjudante Isabel
moest haar scepter en veren ook inleveren. Toen we in de Ruchte
hadden afgesloten, moest ik in onze Residentie (café ‘t Summers
Kontakt) de sleutel daarvan ook nog inleveren. Maar het was een top-
carnaval, zeker wel!!!
Ik  wil  tot  slot  graag  bedanken de Jeugdraad van elf (Janne, Thijs,
Lieke, Amber, Teun, Daphne, Thijs, Judith, Romy, Ruth en Joyce),
Adjudante Isabel, de Jeugdcommissie, Prins Ruud & Prinses Lieke,  alle
leden van CV De Meerpoel, Ad en Aggie van onze Residentie en
natuurlijk alle carnavalsvierders! Zonder jullie was deze supergeweldi-
ge carnaval er niet geweest.
Ik  wens de nieuwe Jeugdprins, Adjudant, Jeugdraad, grote Prins &
Prinses en alle anderen een superfijne carnaval toe. Ik hoop dat jullie
net zo’n geweldige carnaval krijgen als ik gehad heb. Heel veel ple-
zier !!!

Groetjes van ex-Jeugdprinses Emmy
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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

Openingstijden:
Ma t/m Wo 8:00 - 20:00

Do en Vrij 8:00 - 21:00

Zaterdag 8:00 - 20:00

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
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“Gin getimmer, gin gezaag,
wai bóuwe allein fi st mi deez daag”



 

Veul lol, plezier en 
wai doen zeker mee, 

 
Mèr mi die daag gin 

klirre van today! 
 
 

Postelstraat 8b, Someren    tel: 0493-473635 

info@todaysomeren.nl   www.todaysomeren.nl 

10-feet, Ichi, Diesel, Replay,Studio 

Anneloes,  Converse, I-code, Pure 

White, MET injeans, Mina Uk, Kling, 

EAH, Kultivate, Catwalk Junkie, TT 

Denim,Tom Tailer, , Gipsy, Legend 

Dames/heren casual kleding 

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 bekòmde ge 

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

Vur op d’n bótterham hebbe wai ók alles 

in hois.

En wulde ’s aoves wa volluk op de 

erwtesoep vraoge mi wa zult erbai, ók 

daor kanne we aw mi helpe.

Dus vur degge aon die daag begéént, lup 

dan uurst nog efkes bai ons binne.

KILOSLAGERIJ

Jan Tomassen
Spulheuvelstraot 31, 
Zùmmere
Tillefoon (0493) 49 46 40
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                                  Proficiat !!! 

 

              carnavalvereniging  ‘De Meerpoel’            

                      Met de nieuwe prins  

           Z.D.H. Prins Roland I & Prinses  Mandy, 

                       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  Ad de Jongh 

 

Kunning bènde nogal ‘s gaaw !!!!
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1965 Prins Willie I
1966 Prins Marini I  t
1967 Prins Martini I  t
1968 Prins Martien I  t
1969 Prins Bram I
1970 Prins Toon I
1971 Prins Ben I  t
1972 Prins Noud I  t
1973 Prins Gabriël I
1974 Prins Frinus I  t
1975 Prins Jan I
1976 Prins Wim I
1977 Prins Jan II
1978 Prins Tonny I
1979 Prins Stef I  t
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  t
1988 Prins Jan V  t
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
2010 Prins Ruud I

Prinsengarde                            1965  -  2010

Kunning  bènde  nogal  ‘s  gaaw  !!!!
Ein van de schónste daag van ‘t car-
navalsjaor is toch wel d’n derde dein-
stig in september. Dan is ‘t traditiege-
traw Prinsjesdag. Jaa, ók in Den Haag,
mer daor heb ik niks mi! Nèie, gewóón
hier bai ons in de Mirpoel. D’n dag van
d’ex-Prinsen zal ik mer zegge!!
Dinsdussmiddis um elf menute ouver
ein moese we in de residentie zijn …en
dan bènd’r ók. En ‘t schónst vanalles:
ze waore d’r zówa gelijk. “De miste mi
grijs koppe”, zitter inne tigge mai. En
toen ie z’n aige umdrèèide, zag ik dè ‘t
bai hum ók al begos te komme!!
De zón hóg aon d’n himmel. Wan
schón weer!! “Wor hebbe we’t aon ver-
diend?” zitter inne, die mi moewte z’n
bein ouver de fietsendrager krig en ter-
nao mi d’n hille stoewt same nor de
Potacker fietste.
“Aon aw nie!“ zi d’n andere … ”want
gai hetter nog noit niks aon gegèvve!!!
Ik haa toen nog nie in de gotter dè dè
schón weer mai vandaag nog parte zô
kanne speule!!
‘n Kwuttier ternao zaote we allemol in
de kuntine van d’n Doewl …’Oude
Roem Handhaven’ ston ’r mi groute
letters en ge róókt de vorse koffie al
toen ge binne kwaamt… mi twèie sor-
te vlaoi nog wel.
Ondertusse dè vurzitter Willem ‘t woord
viet um ‘t elitevolk waardig toe te
sprèèke, zag ik detter inne van ons, mi
grijs haor en ‘ne wersbòrstel, ‘n frutje
vlaoi op z’n goewi boks liet valle. Zó,
daacht ik, des d’n uurste vetzak van-
daag!
“Dè wai de instructies van de mense
van d’n Doewl goe op moese volge”, zi
Willem. Mer hai zitter nie bai hoe dè de
telling vandaag zô gao!!
Toen de groepe goe en wel verdeild
waore, ston ‘t heil gezelschap al gaaw
genóg in de bloute hemsmauwe boite
te buurte, te dreinke en te schiéte.
Wa waar dè ‘n schón gezéécht in de

zón, die witte hemde, die blóuw strikke
en die grijs koppe. Bai sommige kónde
ge de kleur van de strik ók wissele  mi
die van de kop!
“Naw kan ik pas goe bewéége “ zi ein
van de mist zwaorboikige collega’s en
toen ie dè zi, zag ik wel dè zunne wit-
ten bloes hillemol vol boik zaat en det-
tur zelfs bóve an de raand  bai zunne
puntkraag nog van alles wattie ouver
haa, ouverhin hing .
En ik moet zegge: van de behendig-
haid daor ston ik ók van te kiéke.
Hoewel Willem alle muggelukke moei-
te haa gedao um oit te legge hoe dè
‘t  moes, waoren ‘r toch  bai die de pij-
le van d’n Aawe Roem zouwe vanwij-
te…… in ‘t durgebond schóte.
Inne keier zag ik dè Willem mitterhost
aon de kant moes springe, anders
haan ze ‘m lilluk gerakt op de plaots
wor dettie al jorre laang mi bizzig waar
gewéést z’n femielie in stand te haa-
we. “En wai doen dè hier allemol vur
niks” zi Willem. Ik wis nie wattie daor mi
bedoelde….’t gève van de instructies
…of ‘t beschèrme van de plaots, die ik
net nuumde .
Toen we d’r ‘n stuk of zes, zéuve de
man oithaan, hoierde ik Willeme roèpe
dè wai stil moese zijn, want hai gink de
finaliste bekènd make, zittie.
“’t Zijn d’r viéjer, allemol  èèveveul pun-
te“,  zi Willem en ik kos op z’n pepierke
zié wattie d’r haa stao.
Viejer man, dè klopte wel, mer die
punte??? De uurste drié haan d’r 49 en
bai mai ston 47½. 
Toen Willem in de gotter haa dè
ik kéék, kraaste hai ’t in de gaawig-
haid dur en zi: “Dè moese d’r ók nig-
genenvirtig zijn.“ Toen ie dè zi, kos ik
hoiere dè ‘t unnen aawen d’Endse
waor!!

En toen ie van die 7½ ‘n 9 makte,
daacht ik bai m’n aige ………. ”Ik denk
dè ‘k naw gaaw genóg Kunning ben!“

“Gellie mi z’n viére, moet allemol nog
inne keier schiéte!”,  zi Willem.
En of dè ’k naw links of rechts schóót of
wor ik ók geschóte haa ….’t makte nie
oit, want :
Al godde oew aige hillemol gève
Al schiéte in de róós of wijd d’r nève
Al rakte grúún of zwart of kòmde aon
d’n blauwe ring tekort.
‘t Sti al vaast dè gai vandaag de
Kunning wordt.

En wa me toen ouverkwam …..
Felicitaties, toesprake, bloeme, kuddo-
’s, oorkondes (verpakt in de plustiek), ’t
zilvere schildekussuifel (dè muf stinkt),
de kunningskróón mi die klittenbaand
in oew haor, de vlagge, d’n treurmars
en ’t tromgeroffel, de erehage, foto’s
make, de Kunninklukken toer, ‘t volluk
nève de weg, de ontvangst op ’t
gemintehois, ‘t gelul tussen de dillega-
tie en ’t gemintebestuujer, ‘t ontroeren-
de wirzié mi de vrollie, ‘t kunningsmaal
in De Mirpoel, de zang en ‘t kunninkluk
vermaak, de narren en de wijn… en
durbai (en dè zal niemus nie verwon-
dere)  nor gelang d’n tijd vorderde ók
nog ’t gezeiver van al die hógheej aon
oewe kop. 
Dè is naw iets wa unne kunning ouver-
kumt mi Prinsjesdag!

En toen ‘t al ‘n aindje vurbai elluf
menute ouver ein waor, liep ik mi de
kunnigin nor hois en zeg tigge hur: ”Ik
zie nog mer wainig grijs koppe ………!”

Ex-Prins Wim I

Witte wa de kunning zi ...



Di is ‘t einde
Ons 47ste Meerminneke is klaor. Wai bedanke iederein die t’r
aon méégewerkt hi. Dus ók alle adverteerders en sponsers, want
die kanne wai nie misse.

De Meerpoel hi di jaor unne groute, stévige Prins. Op hum
kaande ge bóuwe!  Hai hi gezi dettie same mi Prinses Mandy van
’t lèève wil geniete, dus ‘t makt hum lichelek nie oit dè ‘t geld ‘r
mi de schup in kumt en mi de bats wir oit gi. Wai verwaachte tra-
wes wel dè al z’n personeel mi de carneval ’n paor daage
gedao krie, want ….  gin getimmer, gin gezaag, ze bóuwe bai
DOBU allein fist mi deez daag. 

Wai wense Prins Roland I en Prinses Mandy, Jeugdprins Rik en
Adjudant Alex en alle Meerminne en Meermanne ’n hil schón
carnevalsjaor.
Hawdoe en alaaf!!!

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

50

1. 4  x  11. Dat is de optelsom van de huisnummers van de
ouderlijke huizen van ons Prinsenpaar, Liesberg 33 en
Wilhelminaplein 11.

2. Reinaart  de  Vos. De Prins is lid van een gezelschap dat
regelmatig in ’t Wapen vertoeft en zich de Wapenbroeders
noemt. Wapenbroeders is een boek van Louis Paul Boon
en een parodie op Van den Vos Reynaerde.

3. Onderbroekenlol  bij  de  Hema. in de jaren ’80 heette het
ondergoed bij de Hema ‘Roland’. 

4. The  Flintstones. Allereerst is de Prins een fervent darter en
fan van Raymond van Barneveld (bijnaam Barney).
Daarnaast speelt de Flintstones zich af in een tijdperk met
veel stenen. Daar heeft onze Prins in zijn dagelijks leven op
de bouw ook veel mee te maken.

5. Cowboys  en  indianen. De Prins zit al een paar jaar in de
voorbereidingscommissie van het Jeugdcomité Someren.

Het thema van het afgelopen jaar was ‘Wilde Westen’.
Vandaar: cowboys en indianen. 

6. Ràndje. ’t Randje is de buurtvereniging van onze Prins aan
de Dorser, waar zijn bedrijf is gevestigd en waarin hij actief
is geweest.

7. In de film laat de Vorst een blaadje vallen bij het verlaten
van de slaapkamer van Ad en Aggie. Daarop stonden
enkele woorden. Eén ervan was niet doorgestreept …..
Schans = takkenbos of een bos takken. Een ander woord
daarvoor is ’n bussel, oftewel de achternaam van de Prins.

8. In de film laat de Vorst bij het verlaten van Centraal een A4
met tekst op tafel liggen. Daarop stond een afbeelding
van twee  poezen en de tekst ‘My  dear’. Twee poezen is
CATS en My dear slaat op de hit van de Volendamse
groep The Cats. ‘Mandy, my dear’, de naam van de
Prinses dus.

Prinsenraoie

Onlangs begon er bij de redactie van ons Meerminneke een
lampje te rinkelen en we vonden dat er dit jaar een artikeltje
in de carnavalskrant moest komen met versprekingen. Als we
ons goed vergissen, dan is daar best wel oren naar. We heb-
ben heel veel lezers, dus we hopen binnenkort onze scheep-
jes op het droge te hebben.

Na polsstokhoogte genomen te hebben bij allerlei carna-
valsvrienden, hebben ze ons hard onder de riem gestoken.
Daarom hebben we met hen nog een varkentje te schillen.
Wij houden wel van een grapje, want het is ons vroeger altijd
met de paplepel ingeslagen dat humor in het leven belang-
rijk is (de boog kan immers niet altijd onder hoogspanning
staan).

We hopen dat veel Meermannen en Meerminnen deze krant
zullen lezen, maar ja, daar kun je vooraf geen touw op trek-
ken. Het maken van zo’n krant kost een placenta, maar dan
heb je ook wat. Met een frisse lei hebben wij het voortrekkers-
touw genomen en gingen aan de slag. Dagenlang hebben
we gezwoegd tot in het holst van de leeuw. We hebben een
leuk computertje op de kip getokt en zie daar: ‘A new paper
was born.’
Deze krant steekt uiteraard met kop en schotel boven alle
andere carnavalskranten uit. Mochten er mensen zijn die dit
niet grappig vinden, dan introduceert ons dat helemaal
niets. Iedereen tevreden willen stellen, is immers vechten
tegen de bierkraan!!

De redactie

Carnavalskrantversprekingen

EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

D’r kumt unne sjappie bai Jantjes aon de deur en vraogt
of z’n moeder thois is. 
‘Neie’, zi Jantje, ‘die is onder d’n trekker gekomme.’
‘Oh wa errug,’ zi de sjappie, “is oew vadder d‘r wel?’
‘Neie,’ zi Jantje, ‘die is ók onder d’n trekker gekomme.’
As de sjappie aon de deur naor de aander femielieleej hi
gevraogd, blijke ze allemol onder d’n trekker gekomme te
zijn. Dan vraogt ie aon Jantjes:  ‘En wat doede gij dan
hier?’
‘Och,’ zi Jantje, ‘’n bietje mi d’n trekker rijje!’

EFKES  LACHE
EFKES  LACHE

’n Haokwuw (ongetróuwde vróuw mi keinder) die al veul
kèrels gehad hi, is hil gruts op d’r zeuve zóóne. Ze heite
allemol Jan.
Matschappelek werkster: ‘Waorum hedde ge al oew zéun
Jan genuumd?’ Moeder: ‘Dè is wel zó hendig: als ik róep
‘Jantje opstao!’ staon ze allemol op. As ik róep ‘Jantje
èète,’ dan komme ze allemol èète, en as ik róep ‘Jantje
slaope,’ dan gaon ze allemol slaope.’
M.S.: ‘En as ge d’r mer inne nódig het, wa dan?’ 
Moeder: ‘Dan róep ik allein zunnen achternaam.”



l e k k e r  d e u r d o e n

Wai gaon wir
lekker deurzakken 

in de Meerpoel!

 

Wai neeme mi die daag ’t sporten vur lief,
want hossen en springen is ók sportief.
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SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM SOMEREN

TEN BOKUM
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We wensen jullie een fantastische carnaval       
               samen met  Prins Roland en Prinses  Mandy.

... anders ... natuurlijk


