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

•
Vaaste medewerkers:
Leej van de verinniging.

•
Chef reportages:
‘t Hil jaor op pad.

•
Fotografie:

Eric Driessen, Pia Lomans 

•
Druk:
Drukkerij Claessens

•
Ruddaksie-adres:
redactie@cvdemeerpoel.nl

•
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.
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Een nieuw carnavalsseizoen is aangebroken en
de leden van CV De Meerpoel hebben er weer
zin is. Voor mij als nieuwe voorzitter is de uitdruk-
king ‘Nieuwe heren, nieuwe wetten’ absoluut
geen issue. Ik heb het afgelopen jaar op de
achtergrond met Louis Swinkels, van wie ik de
voorzittershamer heb overgenomen, mee
mogen lopen en weet daarom goed wat me te
wachten staat. Het is ook een hele eer om deze
geweldige club als voorzitter te mogen leiden. Ik
hoef dat ook niet alleen te doen, want we heb-
ben diverse commissies, die aangestuurd wor-
den door zeer actieve bestuursleden. Zij zorgen
voor een prachtig programma, waarbij  allerlei
activiteiten georganiseerd worden voor
Meerminnen en Meermannen in alle leeftijdsca-
tegorieën. In deze carnavalskrant en natuurlijk
op onze website www.cvdemeerpoel.nl kunt u
het hele programma terug vinden.
Natuurlijk zijn er wel een aantal veranderingen
doorgevoerd. Onze Residentie, voorheen ’t
Summers Kontakt, heeft een gedaantewisseling
ondergaan en heet voortaan Plein 5. Het
geheel is in een moderner jasje gestoken en wij
als CV De Meerpoel zijn blij dat wij er nog steeds
welkom zijn. Ook het Meerminneke, dat u nu
leest, heeft een metamorfose ondergaan. De

uitgave van dit
jaar is geheel in
full colour uitge-
voerd en het
resultaat mag er
wezen. Ook in
deze economisch
moeilijkere tijden
heeft de redactie
het voor elkaar
gekregen om nog
meer adverteerders te werven en dat is een
compliment waard. Natuurlijk hopen wij dat alle
Meerminnen en Meermannen ook aan de
adverteerders denken als zij uitgaven gaan
doen: dan snijdt het mes aan twee kanten. Wij
hebben vertrouwen in de toekomst en hopen
dat wij veel carnavalsvierders zullen ontmoeten
bij onze activiteiten. CV De Meerpoel is er klaar
voor. Samen met onze 48ste Regent Prins
Michiel I en Prinses Annemarie, Vorst Martie en
Adjudant Frans-Jozef en natuurlijk met onze
Jeugprins Jelle en Adjudant Ruud gaan we er
opnieuw een superjaar van maken.

Alaaaaf,
Frans de Lau, voorzitter

Beste Meermannen, lieve Meerminnen,

In de maand november van 2011 is weer eens
gebleken hoe actief onze vereniging is. Maar
liefst vier grote evenementen werden er geor-
ganiseerd in zalencentrum Centraal. In het
weekend van 11 en 12 november stond er lou-
ter Zùmmers talent op het podium. Dankzij de
medewerking van vele actieve leden werd het
een geweldige happening. De komende twee
maanden gaan we dit nog eens dunnetjes
over doen. 

De dagelijkse zorgen en discussies laten we
even voor wat ze zijn. We vragen ons tijdens de
carnavalsdagen nooit af, wie er wel en wie er
niet aan dit feest mag deelnemen. Carnaval is
een feest voor iedereen. We gaan gemoedelijk
met elkaar om en er is geen sprake van verru-
wing van het taalgebruik. De verdraagzaam-

heid tijdens de
Dolle Dagen is
groot.
We verbroederen
en maken er
samen met alle
Meermannen en
Meerminnen één
groot feest van.
Onder aanvoe-
ring van Prins
Michiel en Prinses Annemarie, Jeugdprins Jelle
en Adjudant Ruud is het motto voor Carnaval
2012  “plank gas en dak er af”. 

Ik wens jullie allemaal een te gek carnavals-
feest.

Alaaaf!!!!
Vorst Martie

Beste Carnavalsvierders,

De voorbereidingen voor het carnavalsfeest
zijn weer in volle gang. Ook De Meerpoel
maakt zich op voor vier dolle dagen: gezellig
samen dansen, de polonaise, proosten en
even ontspannen. Wat er zeker ook bij hoort,
zijn de zanikavonden, een optocht en het ver-
kleden. 

Het is een jarenlange traditie dat de leden van
de carnavalsverenigingen voor de creatieve
inhoud van het Carnavalsfeest zorgen. Hieraan
gaat de nodige voorbereiding vooraf. Zonder
het enthousiasme van u allen zou Carnaval niet
zijn uitgegroeid tot het feest dat het nu is: een
feest dat je samen moet maken en beleven! Ik
draag dan ook altijd graag op vrijdagavond
de sleutel over aan de Prinsen van de carna-

valsverenigingen,
die gedurende
vier dagen de
scepter zwaaien
over Someren.

Ik wens Prins Mi-
chiel en Prinses
Annemarie sa-
men met ieder-
een die in Some-
ren Carnaval viert onvergetelijke dagen toe.
Maak er een mooi feest van, waar nog veel
over nagepraat zal worden.

Met Carnavaleske groet,

de burgemeester van Someren,
A.P.M. Veltman

Witte wa d’n Burger zi...

Witte wa de Veurzitter zi...

Witte wa de Vòrst zi...
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VESTIGING MAASBREE
Baarlosestraat 29a   
5993 AV  Maasbree
T (077) 465 34 15   
F (077) 465 29 11  

e-mail: info@verhaeghadvies.nl  
internet: www.meijl.nl

VESTIGING SOMEREN-EIND
Postbus 1041   
5710 BA   Someren
T (0493) 34 88 00  
F (0493) 34 88 08
e-mail: info@meijl.nl  
internet: www.meijl.nl

as ik oe un goei advies mag gève...
...dan zal de mi carnaval wa belève!

Wai hebbe alles 
vur d’n baw...
Mi de carnaval 
bouwe we zelfs 

fistjes!

Kerkendijk 61
5712 ET  Someren-Heide

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

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

FONS POUWELS
GROND- EN SLOOPWERKEN b.v.

Cultuurtechnisch werk

Riool werkzaamheden

Sleufsilo’s aanleggen

Lasergestuurd egaliseren

Rundveeroosters vervangen

VESTIGING MAASBREE
Baarlosestraat 29a   
5993 AV  Maasbree
T (077) 465 34 15   
F (077) 465 29 11  

e-mail: info@verhaeghadvies.nl  
internet: www.meijl.nl

VESTIGING SOMEREN-EIND
Postbus 1041   
5710 BA   Someren
T (0493) 34 88 00  
F (0493) 34 88 08
e-mail: info@meijl.nl  
internet: www.meijl.nl

as ik oe un goei advies mag gève...
...dan zal de mi carnaval wa belève!

 
 
 
 
 
 
 

 

HOFLEVERANCIER VAN  
De Meerpoel 

en grouwt  Zummere 

 Speelheuvelstraat 15, 5711  AS  Someren 
 Tel:   0493 491593  www.delaumode.nl 

MICHIELS
ALLES ONDER EEN DAK

Sanitair    Centrale verwarming    Dakbedekking

Loodgietersartikelen    Riolering    Electra    Tegels

Hollandseweg 21     5712 RM     Someren     Tel. 0493 49 23 20

www.michiels-sanitair.nl

 
Na een mooie carnaval   
bij C.V De Meerpoel  
is het weer goed 
bijkomen op je 
IME Bureaustoel! 

as ik oe un goei advies 
mag gève...

...dan zal de mi 
carnaval wa belève!

                     
     
 
 
 
       
                                            Globe gi nèt wa weiter
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÓK WIJ GAON  
CARNAVALLE 

 
Snuw of zòòn ‘t heil jaor 
Nao de Carnaval sti de koffie wir klaor 
 
Wai zijn ‘s maondes en dinsdigs mi die 
daag geslote 
 
Allie reisadviseurs: 
Brigitte, Daniëlle, Ellen, Helma, 
Marieke en Mathie. 
 
Globe Reisburo 
Postelstraat 5 
5711EM Zömmere 
Tel: 0493-496377     Globe gi nèt wa weiter 
Fax: 0493-490866   
Email: someren@globereisburo.nl 
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Witte wa onze nèie Prins zi...
De openingsscène van de maffiafilm: Prins Michiel d’n Uurste

Op een zondag in juli zag ik dat Meerpoel-voorzitter Frans de
Lau de Kennedymars had uitgelopen. Ik feliciteerde hem en hij
zei: “Ik bel je deze week nog op over ‘n optreden voor m’n zwa-
ger”. Kort daarna, op een mooie zomeravond, stond Frans voor
de deur. Ik vond het vreemd dat hij niet in de tuin wilde komen.
Hij wilde mij spreken in de keuken… Het schoot door mijn hoofd:
“Frans is voorzitter van CV De Meerpoel” en ja hoor, hij vroeg of
ik Prins wilde worden.

Het leek wel ’n film en ik dacht: “Prins Carnaval? Ik ben toch meer
‘n Slappe Zak dan ‘n Prins Carnaval!!!!”,  maar het leek me wel
spannend,  een heel avontuur! Toch was er ook enige twijfel...
Nachtelijke sessies volgden, mannen met capuchons (de onder-
grondse van CV De Meerpoel), die in het duister zachtjes en -één
voor één-  via de achterpoort ons huis binnenslopen.
In overweldigende gesprekken probeerden de commissieleden
mij te overtuigen, zodat ik geen visioenen meer had dat ik de
scepter als microfoon zou gebruiken of dat ik mijn lijfspreuk zou
vergeten als ik op het podium stond.
Ten tijde van deze maffiafilm, waarin Annemarie en ik  terecht
waren gekomen, waren de voorbereidingen voor onze bruiloft
ook nog in volle gang. Ik begon te wennen aan ‘t idee en wilde
dit avontuur absoluut niet missen. Met de ‘Godfather’ en een
delegatie van het bestuur werd ik in een geblindeerde auto de
grens overgesmokkeld om een pak aan te laten meten. Nu was
ik diegene die een zwarte jas met capuchon droeg. Wat een
geweldige middag!  Daarna werden in een ‘Belse’ kroeg, met
‘Belse’ pils, de proclamatie en mijn lijfspreuk bedacht.
Mijn vrijgezellenfeest en onze bruiloft volgden, en vervolgens was
er na deze onvergetelijke dagen, radiostilte vanuit CV De
Meerpoel. De bekendmaking naderde, Slappe Zakken gisten,
zussen vroegen… Het werd heet onder mijn voeten!

Dan is het 12 november
2011. Op een geheime
locatie stopt de geblin-
deerde auto weer. We
stappen in en er worden
zwarte doeken over ons
heen gegooid. Via de
achterdeur van Residentie
Plein 5 worden we binnen-
geloodst. Ik kan je vertel-
len: dan smaakt ‘t uurste
pilske verrékkes goed. De
ceremonie begint. De
kennismaking met de ver-
eniging: man, dat zal ik
nooit meer vergeten! Dan
het podium op: wat was
dat spannend! En daar
stond ik dan, naast mijn
Prinses Annemarie, als
48ste Regent van CV De
Meerpoel op het podium van Centraal.

We gaan er ’n bijzonder gezellige Carnaval van maken in
Meerpoelland. ‘Mi z’n alle moet dè lukke!’  Als u mij in februari
voorbij ziet komen in de polonaise (ik ben verkleed als Prins met
‘n veer op m’n steek) sluit dan vooral aan. Ergens in die slinger
bevindt zich mijn lieve Prinses Annemarie en heel veel andere
gezellige, lieve mensen die er net zo’n zin in hebben als wij,
want ……

Ók zonder Harley en minnen Daf, is het plankgas en dak eraf!

Alaaaf, Prins Michiel I

Achter vlnr: 
Voorzitter Frans de Lau, Joost v.d. Heuvel,

Penningmeester Jeroen Bakermans, Secretaris Mariëlle Strik,
Dirk v.d. Einden, Adjudant Frans-Jozef Knapen

en Nell Verberne-Eijsbouts.
Voor vlnr:

Vorst Martie Jeuken en Beschermvrouwe Marij Haerkens.

‘t Bestuur van
CV De Meerpoel

• Dè Prins Roland en Prinses Mandy mî de keinder ’n heil schón
carnavalsjaor hebbe gehad en wai ók.

• Dè Louis Swinkels afscheid hî genomme as veurzitter van De
Meerpoel en dè Frans de Lau (Gzn.) zunnen opvolger is.

• Dè de verinniging wir verschillende néij leej hî gekrigge: Stijn
Lomans en Bart Crooijmans (Hofkuppél), Gerard Koolen, Ralph
van Eijk en Sven Hendrix (Raod van 11).

• Dè Nathalie Plokker ók lid is geworre van De Meerpoel. Zai hî de
Residentie ouvergenomme van Ad en Aggie Donkers.

• Dè wai afscheid hebbe genomme van tweie leej: Frans Isbouts
(Goud van Oud) en Stan van Enckevort (Hofkuppél).

• Dè Annelies Raijmakers (d’n Anhang) en Jos Verberne sr. (Raod
van 11) ók afscheid hebbe genomme, mer wel lid bliejve van
de verinniging. Jos as reservelid van de Raod, same mî Peter
Verhees en Gerard Berkers.

• Dè ex-Prinsenpaar Jan en Maria Swinkels ’t afgeloupe jaor 50
jaor getrouwd waore.

• Dè Kuppélleider Harrie Peeters en Wille Klomp daor nog 50 jaor
op moete waachte, want zai zijn pas dî jaor getrouwd.

• Dè Jan Strik z’n 33-jaorig jubileum vierde as tonpraoter en de
Nar van Europa in goud hî gekrigge (‘’n heil belangrijke carna-
valsonderscheiding).

• Dè ók Marita de Jongh en Wim van den Bosch ‘n medallie van
de FEN ontvinge vur hun verdienste vur de carnaval in Zùmmere.

• Dè Carel Aarts, Ad Donkers en Tonny Schmitz, in 2012 11 jaor lid
zijn van De Meerpoel.

• Dè Gerard Berkers, Gerard Lomans, Wil van Roosmalen,
Christian de Rooy en Evert Jan Swinkels d’r zelfs al 22 jaor op
hebbe zitte.

• Dè Henk Arendsen in 2012, geloif ’t of nie, al 44 jaor lid is van de
carnavalsverinniging.

• Dè wai Prins Michiel en Prinses Annemarie, Jeugdprins Jelle,
Adjudant Ruud en alle Meerminne en Meermanne unne schóne
carnaval 2012 toewense.

Oit De Meerpoel borrelde op...
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Wenst iedereen

een gezellige carnaval!

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 Santvoort
Floreffestraat 95 
5711 AC Someren

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 Santvoort
Floreffestraat 95 
5711 AC Someren

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 Santvoort
Floreffestraat 95 
5711 AC Someren

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

Verstand van 
lekker vlees!

Tegelzettersbedrijf

BOT S
Keizerstraat 94 |

 

5711 TZ Someren

T

  

0493 843635  M

 

06 42309037

Voor al uw tegelwerken!

VOOR UW TUIN-EN
PARKBENODIGDHEDEN

EN VOOR DE
DOE-HET-ZELVER

NOG 1001 ARTIKELEN MEER

Coöp. Tuinbouwver. “Isidorus” b.a
Zandstraat 25 5712XX Someren

Telf. 0493-491525

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

Boerenkamplaan 68 • 5712 AG  Someren
Tel. 0493-49 43 98 • Fax 0493-49 05 56

- Autoreparatie

- Onderhoud

- APK

- Uitlijnen

Dorpsstraat 39   |   06-22528234
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Bestel ook online www.lianengelen.nl
Wilhelminaplein 4 – Someren

(0493)440400 































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANTERSAK

Wij zetten de puntjes op ieder interieur

7

Prins Michiel I
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Prins Michiel I



Postel 10  5711 ET Someren  Tel 0493 49 70 50  www.raadhuismakelaars.nl  info@raadhuismakelaars.nl  

De voltallige raad van 4 wenst
u een schitterende carnaval!

Ons brood loopt
gesmeerd.

Floreffestraat 7 - 0493-491590 – 
Someren

Wolfsberg 44 – 0493-691458 –
Asten

Brugstraat 17 – 0495-634646 –
Nederweert

www.bakkerijvandemortel.nl

•  een deskundig advies!
•  een concurrerende offerte!

•  alle elektrotechnische installaties!
•  alle telefooninstallaties!
•  alle datanetwerken!
•  alarminstallaties!

•  domotica toepassingen!

HET TEAM VAN E.T.B. WILLEM BOS  
STAAT KLAAR VOOR:

  
Internet: www.willembos.nl   E-mail: info@willembos.nl

	  
	  
	  	  
	  	  

	   	  

	  

	  	  ORIËNTAALS	  RESTAURANT	  
	  DE	  CHINESE	  ROOS	  
	  	  	  
	  	  	  Meer	  dan	  alleen	  Chinees	  eten….	  

	   Boerenkamplaan	  169	  
5712	  AD	  Someren	  
Tel.	  0493-‐491237	  
Info@dechineseroos.nl	  	  
Www.dechineseroos.nl	  	  
Carnaval	  openingstijden	  	  
van	  12.00	  tot	  22.00	  uur	  	  
	  

OP	  ALLE	  
CARNAVALSDAGEN	  	  	  
EEN	  FEESTELIJK	  BUFFET!	  
	  

 
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 
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Op carnavalsmaandagmiddag zal voor de
48ste keer de Meerpoeloptocht door de
straten van Someren-dorp trekken.

GE ZALT TOCH ZEKER
ÓK WEL MEEDOEW!!
Spelregels en opgaveformulieren kunt u
opvragen via optocht@cvdemeerpoel.nl.
Opgave voor deelname aan de optocht kunt
u doen vóór maandag 13 februari bij Harrie
Aarts, Verdonckstraat 17.
Dat kan telefonisch (493101), via inlevering
van het inschrijfformulier of via een mailbericht
naar: optocht@cvdemeerpoel.nl.

Na aanmelding kunt u uw volgnummer met
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

UITSLAG MEERPOELOPTOCHT 2011:

Groep A  (grote groepen)
1-ste prijs: Buurtvereniging Sliehevak

met ‘’t Is gin gezicht!’                           
2-de prijs: Buurt van Prins Roland met ‘De

Prinselijke buurt heeft talrijke Harten’
3-de prijs: Groep Beunhazerij

met ‘Alles Komt Goed!’

Groep B  (kleine groepen)
1-ste prijs: Buurtvereniging De Dommeltjes

met ‘Mi deez daag
zijn we d’n draod kwijt’

2-de prijs: Buurtvereniging Vaarsehol
met ‘Vogelasiel ’t Weekend’ 

3-de prijs: Groep Volle Bak
met ‘Ut hil jaor op ons gemak,
mer mi Carnaval Volle Bak!’

Groep C  (individuelen)
1-ste prijs: Marita de Jongh

met ‘Beleggingsadviseur’
2-de prijs: Piet Koks met ‘Koning Winter

is vur ellie unne klier’
3-de prijs: Marieke en Alessia Beerens

met ‘Jonkvrouwen gaan wonen
in kasteel De Donck’

De Wisselbeker
voor het hoogste puntenaantal ging naar Buurt-
vereniging Sliehevak

De Creativiteitsprijs
was voor Buurtvereniging De Dommeltjes

De Jeugdstimuleringsprijs
ging naar Buurtvereniging Driezandvlaske

Carnavalsoptocht in de Meerpoel



9

Op carnavalsmaandagmiddag zal voor de
48ste keer de Meerpoeloptocht door de
straten van Someren-dorp trekken.

GE ZALT TOCH ZEKER
ÓK WEL MEEDOEW!!
Spelregels en opgaveformulieren kunt u
opvragen via optocht@cvdemeerpoel.nl.
Opgave voor deelname aan de optocht kunt
u doen vóór maandag 13 februari bij Harrie
Aarts, Verdonckstraat 17.
Dat kan telefonisch (493101), via inlevering
van het inschrijfformulier of via een mailbericht
naar: optocht@cvdemeerpoel.nl.

Na aanmelding kunt u uw volgnummer met
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

UITSLAG MEERPOELOPTOCHT 2011:

Groep A  (grote groepen)
1-ste prijs: Buurtvereniging Sliehevak

met ‘’t Is gin gezicht!’                           
2-de prijs: Buurt van Prins Roland met ‘De

Prinselijke buurt heeft talrijke Harten’
3-de prijs: Groep Beunhazerij

met ‘Alles Komt Goed!’

Groep B  (kleine groepen)
1-ste prijs: Buurtvereniging De Dommeltjes

met ‘Mi deez daag
zijn we d’n draod kwijt’

2-de prijs: Buurtvereniging Vaarsehol
met ‘Vogelasiel ’t Weekend’ 

3-de prijs: Groep Volle Bak
met ‘Ut hil jaor op ons gemak,
mer mi Carnaval Volle Bak!’

Groep C  (individuelen)
1-ste prijs: Marita de Jongh

met ‘Beleggingsadviseur’
2-de prijs: Piet Koks met ‘Koning Winter

is vur ellie unne klier’
3-de prijs: Marieke en Alessia Beerens

met ‘Jonkvrouwen gaan wonen
in kasteel De Donck’

De Wisselbeker
voor het hoogste puntenaantal ging naar Buurt-
vereniging Sliehevak

De Creativiteitsprijs
was voor Buurtvereniging De Dommeltjes

De Jeugdstimuleringsprijs
ging naar Buurtvereniging Driezandvlaske

Carnavalsoptocht in de Meerpoel



  WENST IEDEREEN 
  EEN FIJNE CARNAVAL

 
 
 

Van Houts zonwering en rolluiken;  
Nie allein de schónste collectie. 

Mer ók nog us de bèste kennis. Vur al oew 
rolloike, zonnewirring, horsysteemkes, 

velux dakraome, terras overkeppingskes 
en raomdecoraties. 

van Houts zonnewering en rolluiktechniek v.o.f.  
Grebbe 30   5711 KV   Someren  tel; 0493-473003 
fax; 0493-473007     www.vanhoutszonnewering.nl 

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

T
E
I

Postadres:
Postbus 4
5710 AA Someren

Bezoekadres:
Dorser 5
5711 LE Someren

't Heil jaor dur is perfectie ons doel, mer  mî 
de Carnaval bouwe wai �st in de Meerpoel.

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

T
E
I

Postadres:
Postbus 4
5710 AA Someren

Bezoekadres:
Dorser 5
5711 LE Someren

't Heil jaor dur is perfectie ons doel, mer  mî 
de Carnaval bouwe wai �st in de Meerpoel.

‘t Heil jaor dur is perfectie ons doel, 
mer mî de Carnaval bouwe wai fist 
in de Meerpoel.
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Jongen,  jongen, waar ben je aan begonnen?”, dat zegt onze
pa niet meer. Nee, het is geweldig om carnaval te vieren met CV
De Meerpoel. Op 13 november 2010 kwamen we tevoorschijn bij
Centraal en nu ruim een jaar later is onze nieuwe Regent al weer
een tijdje bekend. Wat vliegt een jaar snel voorbij;  een jaar met
veel hoogtepunten, maar ook één dieptepunt.  Binnen De
Meerpoel  ben je in beide gevallen op de juiste  plaats, het voelt
als een warm thuis. 
Er gebeurt in een Prinsenjaar heel veel: Jeugdprinsenbal, Groot-
Somerenbal en voor je het weet, is het al tijd voor je eigen recep-
tie. De dag dat ik mijn Prinses verraste als Prins op het witte paard
voelde als een hernieuwde trouwdag.  De weken erna: verschil-
lende recepties in de regio: de Kaauw Voetjes, de Plattevonder,
Heeze, Heusden, de Keijepaol en niet te vergeten onze eigen
Jeugdreceptie van Prins Rik, Adjudant Alex en de Jeugdraad.
Eind januari de zaonikaovenden:  5 avonden volle bak, 5 avon-
den genieten van de zaal en de artiesten. Ik kreeg er geen
genoeg van. Toen brak de meest bijzondere dag aan: de fruit-
schalen rondbrengen naar de Somerense zieken. Ik vond het
een eer om dit als Prins te mogen doen. 
De week voor carnaval bezoeken we Eegelshoeve, Sonnehove
en de seniorenzitting. Op vrijdagmorgen voor carnaval nog
even langs de scholen en een bezoek brengen aan de jeugd
van SV Someren. Als Prins van De Meerpoel bezoek je de mensen
in Someren van jong tot oud. Geweldig dat er aan iedereen
wordt gedacht. Op vrijdagavond de Sleuteloverdracht, het afha-
len van de Prins, de preek tijdens de mis, de Alternatieve
Proclamatie, ‘t Reundje Meerpoel, een geweldige optocht, de
Flodderbône en binnen de kortste keren de afsluiting. We kun-
nen terugkijken op een super carnaval 2010-2011. We zijn trots

op onze familie, vriendengroep de Busseltjes en ‘Alles komt
goed’, de buurt ‘Hart met een gouden randje’ en alle andere
Meerminnen en Meermannen die hun steentje hebben bijgedra-
gen. Maar ook de gehele carnavalsvereniging met al haar gele-
dingen. Dit Prinsenpaar is vereerd om bij deze vereniging te
mogen horen.

Allemaal KEI, KEI bedankt namens Prins Roland 1, Prinses Mandy
en de Jeugdprinsjes Rick, Stan en Teun.  

Ex-Prins Roland zi vur ‘t lèst...

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!..... 

Meerpoellied

Goe toeve
in Sonnehove

Zai hî dikke bille, maar ze zit ‘r nie mî.

Van mense die nooit wâ gève, daor kriejg ik wâ van.

Ne kèrel makt oe uurst het hof en laidt oe ternao um d’n toin.

Toen ik de prijs van de slaoi zag, kreeg ik ne krop in munne kèèl.

De cursus lasse vur beginners is afgelaast.

Bai de dieetclub zijn 3 neij leej âongekomme,
mer d’r zijn d’r ók 3 afgevalle...

‘n Pâor mâond nâ de amputatie van z’n bein,
stook dizze mens al op aige hawtje de straot ouver.

D’n brief van dien analfabeet is nie
um ouver nâo hois te schriejve.

Edelachtbare, als gai echt wult dè ik opstao,
dan zal ik m’n aige dâorbai nirlegge.

Het groute âontal ongelukke in die hawtzagerij
wordt veuls te mekkelijk dur de vingers geziej.

Rouke: ‘t blie ‘n teer onderwèrp.

Elluf dubbelzinnige
zinne 

Fietse op zondig

Het is zondigemèrige, halfzeuve. De wielrenner wordt wakker,
kroipt stillekes oit z’n bed om z’n vróuw nie wakker te maake en
duu z’n wielerklirre aon. Hai sloipt op z’n tein nâo de graas um
zunne fiets boite te zette. Bai ‘t opemaake van de garagepórt
slâo de ijskaawe snuwrègen ‘m in z’n gezeecht. Hai besloit
uurst mer efkes nâo het weerbereecht te loistere op de radio.
De vurspelling is gruwelijk slèècht: snuw, ijzel, hagel, stoeurem-
weind... Durrem besloit ie mer wir terug te gâon slaope.
Terug in bed, kroipt ie deecht tigge z’n vróuw âon en floistert:
“Schatje, ‘t is gruwelijk slèècht weer!”
Worrop z’n vróuw, half slaopend, zî: “Snapte gai naw dè
munne mens mî dè weer is gâon fietse!”



Wilhelminaplein 5b - SOMEREN - 0493-495700Wilhelminaplein 5b - SOMEREN - 0493-495700

  

In onze vrije tijd doen we al gek genoeg

Sporten kunnen Floran van Loon niet extreem genoeg zijn. Lachend springt hij 

uit een vliegtuig, bungelt hij aan een elastiek of baant hij zich een weg door 

het woeste water van een snelstromende rivier.

Op kantoor zijn onze medewerkers een stuk minder avontuurlijk. Want bij  

accountancy, administratie en belastingadvies draait het om andere kwalitei-

ten. Zoals betrouwbaarheid, kennis van zaken en een goed persoonlijk contact. 

En dat is precies wat u van ons mag verwachten.

Kijk voor meer informatie op www.tilo.nl of bel voor een afspraak: 

(0493) 68 90 62.

Wilhelminastraat 4, 5721 KJ Asten. Telefoon: (0493) 68 90 62. E-mail: info@tilo.nl.

Advertenties_Floran_2010_A6_staand.indd   1 06-09-10   12:31

 
 
Slievenstraat 54         5711 PL Someren 
telefoon: 0493-44 09 27               E-mail: 
janswinkels-klusenonderhoud@kpnmail.nl 
 
Voor klus- en onderhoudswerkzaam-
heden bij bedrijven, instellingen en 
particulieren. 

         Voor een klus met een +  

 
 
 
 
 
 
 

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Joan Meeuws

voor: - reparaties
- renovatie
- nieuwbouw

Liesberg 14 - 5712 JL  Someren - Tel. 0493-493322 - Fax 0493-472473

Jumbo’s 7 Dagelijkse  
Zekerheden

1	 Euro’s	goedkoper
2	 Service	met	’n	glimlach
3	 Voor	ál	uw	boodschappen
4	 Vers	is	ook	écht	vers
5	 Vlot	winkelen
6	 Niet	tevreden?	Geld	terug!
7	 Uw	wensen	staan	centraal

Beeld-,             geluid-
& verlichtingstechniek

Asten-Someren, & (0493) 69 29 41

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

• SPEELTOESTELLEN

• TUINHUISJES

• SCHUTTINGEN

Half Elfje 6, Someren
Tel.: 0493-471756

www.wesatuinhout.nl

SNEKBAR

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

- Allein in ’t weekend ope.

- Dur de wèèk zijn wai weg.

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

www.vanderweerden.nl

Swinkels Kraanverhuur
Slievenstraat 54 Telefoon (0493) 49 21 32
5711 PL Someren

Verhuur van weg-/terreinkranen

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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Op carnavalszondagmiddag 19 februari wordt voor de achtste keer het Reundje Meerpoel
gelopen. We nodigen iedereen uit om daar aan deel te nemen. Het Reundje Meerpoel moet
worden afgelegd tussen
15.00 uur en 21.00 uur.
De volgende horecage-
legenheden doen mee:
Plein 5, De Boemelaer,
’t Roadhoiske, De Ruchte,
De Postel, Het Wapen
van Someren, D’n Her-
berg en Zalencentrum
Centraal.
Stempelkaarten zijn bij
alle deelnemende horecagelegenheden verkrijg-
baar tegen betaling van € 1,50 per persoon. Per
deelnemer dient bij elke uitbater minimaal 1 con-
sumptie te worden geconsumeerd.
Alleen met een volledig afgestempelde kaart krijgt
elke deelnemer een medaille en dingt de groep
mee naar fantastische prijzen. 
Tussen 15.30 uur en 17.30 uur kan elke groep, die
mee wil dingen naar eeuwige roem, zich in De
Ruchte presenteren voor de jury. De jurering is weer
in handen van Jaantje van Doorn, Hennie Nijssen en
Ine Swinkels.
Om 21.11 uur is de prijsuitrei-
king in het Wapen van
Someren. Daar zal om 15.00
uur ook het officiële startsein
gegeven worden. 

De commissie,
Toon Bukkems, Joost van den
Heuvel, Johan Smits, Jan Strik,
Frans van de Ven en Peter
Verhees.

Doe ook mee met ‘t Reundje Meerpoel

Winnaars Reundje 2011Winnaars Reundje 2011
In 2011 ging de eerste prijs naar de groep ‘Love is in the air ’. Deze fraai uitgedoste groep won de Wisseltrofee en deIn 2011 ging de eerste prijs naar de groep ‘Love is in the air ’. Deze fraai uitgedoste groep won de Wisseltrofee en de
consumptiebonnen, beschikbaar gesteld door Esther Deumers van Het Wapen. De tweede prijs ging naar de familieconsumptiebonnen, beschikbaar gesteld door Esther Deumers van Het Wapen. De tweede prijs ging naar de familie
Wijlaars en ‘De Zakken’ wonnen de derde prijs. Een extra prijs ging naar de groep ‘’n Schôn Zùmmers fisje’. EervolleWijlaars en ‘De Zakken’ wonnen de derde prijs. Een extra prijs ging naar de groep ‘’n Schôn Zùmmers fisje’. Eervolle
vermeldingen en  complimenten waren er voor de groepen: ‘De Gouwe pollepels’, ‘’ Un fisje bouwe’, ‘CV Locomotion’,vermeldingen en  complimenten waren er voor de groepen: ‘De Gouwe pollepels’, ‘’ Un fisje bouwe’, ‘CV Locomotion’,
‘Pink Ladies’, ‘Super Huublees’ en ‘de Raokelkonten’, die al voor de zevende keer deelnamen. Zij  zorgden allen voor‘Pink Ladies’, ‘Super Huublees’ en ‘de Raokelkonten’, die al voor de zevende keer deelnamen. Zij  zorgden allen voor

een gezelligeen gezellig en geslaagd Reundje Meerpoel.en geslaagd Reundje Meerpoel.
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Dorpsstraat 43 • 6027 PE Soerendonk • T 0495-593188 
T bestellingen 0495-697373 • F 084-8376359
 Info@slagerijvanmeijl.nl • www.slagerijvanmeijl.nl

Shell Peelland
Tuinstraat 18 | Asten

Voor al uw:
Schuttingen, speeltoestellen,
sierbestrating, tuinhuisjes,
blokhutten en vogelhuisjes

Van de Ven
Ambachten 6 - 5711 LC  Someren

Telefoon 0493 490425 - info@erikvdven.nl

voor al uw schuttingen,
tuinhuisjes en natuursteen

SCHUTTINGBEDRIJF

voor al uw schuttingen en sierbestratingen

Kuilerstraat 26 • 5712 PA  Someren
Tel. 0493 - 49 69 64 • Fax 0493 - 47 96 90

Mobiel 06-51561367 • www.kantergraszoden.nl

Randweg 19A • 5711 DJ Someren
Tel: 0493 - 44 08 08

Mobiel: 06 - 126 44 332

www.autobedrijferikvanhoof.nl

KOZIJNEN

DEUREN

TRAPPEN

BETIMMERING VAN
BEDRIJFSWAGENS
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Programma tijdens de Dolle Dagen 2012

Vrijdag 17 februari:

10.00 uur: Bezoek aan enkele basisscholen. 

18.00 uur: Carnavalsbal SV Someren op de Potacker

met Jeugdprins Jelle en de

Jeugdraad van Elf. 

19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte met alle

carnavalsverenigingen van Groot Someren.

Zaterdag 18 februari:

16.15 uur: Prins Michiel I 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 Plein 5. 

Daarna bezoek aan zalencentrum

Centraal en Het Wapen van Someren. 

00.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5.

Zondag 19 februari:

15.00 uur: Start Reundje Meerpoel.

20.15 uur: Bezoek zalencentrum Centraal.

21.00 uur: Prijsuitreiking Reundje Meerpoel in Het

Wapen van Someren. 

22.00 uur: Bezoek Seniorenavond in De Ruchte. 

23.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5. 

Maandag 20 februari:

14.00 uur: Deelname aan de Meerpoeloptocht. 

15.30 uur: Bezoek aan jeugdmiddag in SCC De Ruchte. 
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U bent allemaal van harte welkom.

BEZOEK SCHOLEN, SV SOMEREN

EN SLEUTELOVERDRACHT

REUNDJE MEERPOEL

EN SENIORENAVOND

THEECONCERT,
CAFÉBEZOEK EN SLUITING

AFHALEN PRINS MICHIEL I

EN EUCHARISTIEVIERING

MEERPOELOPTOCHT

EN CAFÉBEZOEK

HARINGHAPPEN



Blokhutten - Tuinhuizen - Tuinhout
  
Lage Akkerweg 13 Tel.  0493 441 515
5711 DD  Someren Fax. 0493 441 510
www.outdoorlifeproducts.com





 
       
   
 


 
      
        
 


 
 
       
 


 
   
 










van Mierlo Autoschade
Vaartje 46 / Someren Eind
Tel. 0493-495333
www.vanmierlo-autoschade.nl

• Gratis leenauto
• Wij werken voor alle 
  verzekerings maatschappijen

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

Internet: www.bverstappen.com

Hogeweg 38
5715 PV  Lierop - Holland

Tel.: +31 (0) 492 - 33 14 87 

Fax: +31 (0) 492 - 33 17 05

Mob.: +31 (0) 6 55 10 22 41

Internet: www.bverstappen.com

Hogeweg 38
5715 PV  Lierop - Holland

Tel.: +31 (0) 492 - 33 14 87 

Fax: +31 (0) 492 - 33 17 05

Mob.: +31 (0) 6 55 10 22 41

Internet: www.bverstappen.com

Hogeweg 38
5715 PV  Lierop - Holland

Tel.: +31 (0) 492 - 33 14 87 

Fax: +31 (0) 492 - 33 17 05

Mob.: +31 (0) 6 55 10 22 41

Internet: www.bverstappen.com

16 17

PRIJSVRAAG:
WELKE JAN STRIK-CREATIE HOORT BIJ WELK RAADSLID?
Jan Strik is een van de boegbeelden van het tonpraten. Het afgelopen jaar vierde Jan zijn 33-jarig jubileum als tonprater en zijn
22ste optreden in ‘t Meerpoelschip. Jarenlang stond hij in de ton (en bij ons in het schip) met talloze creaties. Onderstaand vindt u
foto’s van onze Raad van Elf-leden, gehuld in diverse creaties van Jan Strik. De namen van de Raadsleden kloppen, maar de
namen van de creaties zijn verwisseld. Wie slaagt erin om de juiste namen bij elkaar te plaatsen? Voor de winnaar hebben we een
aardige prijs, namelijk twee vrijkaarten voor een van de zaonikaovenden van CV De Meerpoel.
U kunt uw oplossing vóór 20 januari mailen naar redactie@cvdemeerpoel.nl
of sturen naar Johan Smits, Floreffestraat 13 of Gerard Slegers, Kerkstraat 54.

Raod van Elf

01 02 03 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

=13

04 05 06

07 08

09 10 11

12 13 14

Peter Maas als
Chris Lichtmis

Erik Maas als
Jan van der Scheur

Wilfred Smits als
Ricus en Co

Theo van de Mortel als
Hannus van de Sluis

Thijs Raijmakers als
Jan Steen jr.

Remy Bazen als
Christ de Humorist

Jos Verberne als
Koos Dakloos

Frans Maas als
Johny de Veteraan

Gerard Koolen als
Wiel Ventiel

Ken Boerenkamp als
De Huisman

Ralph van Eijk als
Vakantie Jan

Carel Raijmakers als
Johny van de Shit

Boudewijn ten Bokum als
Lodewijk van Avezaath

Henny Driessen als
Opa Hannes
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www.diagnostiekvooru.nl

Bloedafname (zonder afspraak):
ma t/m vrij: 8.00 - 16.30 uur 

Ook voor U
Bij Diagnostiek voor U kunt u op 
verwijzing van uw (huis)arts of specialist 
naast bloedafname ook terecht voor o.a. 
zwanger  schaps   echo’s, fundusfoto’s, 
hartfi lmpjes en radiologische echo’s. 
Dichtbij huis en met ruime openingstijden.

Gratis parkeren
Floralaan 22A, Asten

Kijk voor meer informatie 
en het complete aanbod op:

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.30 uur
Tel: 040 - 21 41 149

WIJ

NUCHTER
BLIJVEN

MET

M
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Bent u al lid van de Club van 111 ?

Op 11-11-1998 zijn we als carnavals-
vereniging gestart met een groep
van sympathieke begunstigers, die
CV De Meerpoel een warm hart toe-
dragen.
Het zijn carnavallisten die heel goed
weten dat een vereniging als  CV De
Meerpoel niet kan bestaan zonder
een goede financiële basis.

De leden van de club steunen onze vereniging door een jaarlijk-
se 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 inlichtingen over de Club 111 kunt u zich wenden
tot: www.cvdemeerpoel.nl  - organisatie – Club111

Penningmeester Jeroen Bakermans, tel. 712357 of Grootofficier
Johan Smits, tel. 496383.

Hedde efkes vur de
Club van 111?

Op carnavalsmaandag 20 februari wordt
de nieuwe Slappe Zak bekend gemaakt.
Na de carnavalsoptocht zal Paul van
Otterdijk, de Slappe Zak van 2011,
omstreeks 16.30 uur de naam van zijn
opvolger onthullen op het podium van
zaal Centraal.
Om 18.30 uur vindt de receptie plaats
voor de 27ste Slappe Zak bij Plein 5.

De basis van de Slappe Zakkenclub werd gelegd in 1986. Het
begon als een grap binnen een vriendengroep, die aanvanke-
lijk nog vrij anoniem was met carnaval. In de loop der jaren
groeide het aantal Slappe Zakken en werd de samenstelling van
de groep steeds heterogener. De Slappe Zakken presenteerden
zich steeds vaker in het openbaar en kregen enkele jaren gele-
den een uniforme outfit, die (mede door de geur van de jute
zakken) niet onopgemerkt bleef. Ook carnavalsvereniging De
Meerpoel ontdekte de verborgen talenten in de Slappe
Zakkenclub, die een ‘kweekvijver voor carnavalsprinsen’ bleek te
zijn. Enkele Meerpoelprinsen werden carnavalesk grootgebracht
bij de Slappe Zakken. Dat geldt ook voor Prins Michiel I, die in
2008 werd uitgeroepen tot Slappe Zak. Vier jaar later lijkt hij klaar
te zijn voor het grote werk als nieuwe Regent van De Meerpoel.
De Slappe Zakken wensen hem succes en vooral veel plezier toe
in zijn regeerperiode over het Meerpoelrijk. (“Ze maken hum de
pis nie lauw!”)

Wie wordt de 27ste

Slappe Zak?

Dbsobwbmt
qsphsbnnb

Vrijdag:

Cpssfmgftujko
Vanaf 20.00 uur borrels voor 1 euro

Zaterdag:

Ebbmefsebh
Vanaf 20.00 uur bier en fris voor 1,50 euro

Zondag:

Sfvoekf!Nffsqpfm
Vanaf 15.00 uur 

Maandag:

Nffsqpfmpqupdiu
Gezelligheid voor en na de optocht 

Springkussen voor de kinderen

Dinsdag:

Lvvt.

lbnqjpfotdibqqfo
Vanaf 11.00 uur informatie / inschrijven aan de bar
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SOMEREN
WWW.ANTONSCHEUTJENS.NL

■ COMPUTERHULP AAN HUIS
■ COMPUTERWINKEL
■ SPECIALIST IN INTERNET  
 EN DIGITALE TELEVISIE
Postelstraat 11b | 5711 EM Someren

 T 0493-473611 | F 0493-473364
info@pcready.nl | www.pcready.nl

           

           Deuren en

            Tuinmeubelen

                 Frank van den Boomen

       Brouwer 2

         5711 LD  SOMEREN

          Tel: 0493 – 472500

        www.frankvandenboomen.nl

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

Slijp service • Gereedschappen
Hecht & Bevestigingsmaterialen

Ook voor het slijpen van uw
keuken gereedschap

(kartel) messen scharen

Dealer van merken als:

Meeuwis BV
Half Elfje 17, 5711 ES  Someren

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

Wai kanne zùrge vur de schónste
vloere, vensterbanke, dùrpels, schou-
kes en heil veul aander schón dinge.

Wai make allemaol schón dinge vur in 
jallie hois van graniet, marmer, hard-
stein 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

MICHIELS
ALLES ONDER EEN DAK

Sanitair    Centrale verwarming    Dakbedekking

Loodgietersartikelen    Riolering    Electra    Tegels

Hollandseweg 21     5712 RM     Someren     Tel. 0493 49 23 20

www.michiels-sanitair.nl
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Wilhelminaplein 3 | 5711 EK Someren | tel. (0493) 49 48 15 | Web. www.hotelcentraal.nl

taaal Strenel zaal Cellig familiehotgez
s- en themafijfing       bedrertscaijfbedr

omerilhelminaplein 3 | 5711 EK SW

o a la carcpsplein met airortion & zaal Dta
en       lunches en diners oten & bruiloffteests- en themaf

en | omer .ell.t  (0493) 49 48 15 | ebWWe

ertude theat O‘t  anestaure rto       a la car
erolle serveert       sfen       lunches en diners op maa

.eb .nlaaltrenelc.hotww w

CARNAVAL 2012
WORDT WEER

OUDERWETS GOED

Op zaterdagavond gaan we er meteen
flink tegenaan met de superband

DIEP TRIESTDIEP TRIEST
Op zondag maken we er een

gezellig feestje van tijdens het 

Reundje MeerpoelReundje Meerpoel
Gezellig hossen en meezingen

met Dirk en van Daan.

Op maandag weer een knalfeest, maar nu met

DE ORANJEBANDDE ORANJEBAND
Op dinsdagmorgen weer fit present

om 11 voor 11

THEECONCERT THEECONCERT 
DE FLODDERBôNEDE FLODDERBôNE

Onvergetelijk feesten!
Wij zijn ook voor (bedrijfs)feesten

het aangewezen 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 uitgebreid tig-gangendiner

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 AF is! 

DbsobwbmDbsobwbm
cjk!Ifu!Xbqfo

Zondag:

KINDERMIDDAG
en

REUNDJE MEERPOEL

Met clown en verrassing voor onze kleine gasten
vanaf 13.00 uur

Start Reundje Meerpoel  vanaf 15.00 uur
Prijsuitreiking Reundje Meerpoel om 21.00 uur

Maandag:

MEERPOELOPTOCHT

Gezelligheid voor en na de optocht 
Prijsuitreiking carnavalsoptocht om 18.00 uur

Dinsdag:

LIEF MEERMINNEKE
en

AFSLUITING

Bekendmaking  Lief Meerminneke om 20.00 uur
Afsluiting met CV De Meerpoel vanaf 20.30 uur

Tijdens carnaval hebben wijTijdens carnaval hebben wij

een carnavalsmenukaart een carnavalsmenukaart 

Check  Check  www.wapenvansomeren.nlwww.wapenvansomeren.nl

Tel. 0493-491414Tel. 0493-491414
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CARNAVAL IN DE MEERPOEL 2011

VOLOP SFEER VOOR JONG EN OUD
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Meeùs Someren
Postelstraat 26
5711 EN  Someren
Tel. (0493) 44 15 55
info.someren@meeus.com

VERZEKERINGEN, PENSIOENEN & HYPOTHEKEN 
MET HET ACCENT OP Ù

Someren

www.meeus.com

Ôk mi de carnaval bende gullie 
bai ons in goei haand...

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

F l o r e f f e s t r a a t  1 0 0
5 7 11  A E  S o m e r e n
Te l . :  0 4 9 3  -  4 9 4 5 0 5
F a x :  0 4 9 3  -  4 7 2 5 7 9
E - m a i l :  i n f o @ t e g e l h a n d e l l o o m a n s . n l

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!

    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 ète)

                

    www.indenherberg.nl Postel 27, Someren. Tel. 0493-492061

Heuvel 15 • 5712 EH  Someren

T  0493 472223 • F  0493 472599

info@autosinnema.nl
www.autosinnema.nl

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.

Bar • Camping • Zwembad • Terrassen • Midgetgolf • Vrij parkeren • Gratis entree
Unieke feestlocatie • Trampoline • Restaurant • Speeltuin • Manege • Frituur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proficiat !!! carnavalsvereniging  ‘De Meerpoel’           
                                              Met   Z.D.H.  
                   Prins Michiel & Prinses Annemarie 
                        
                         De GROOTOFFICIEREN 
                In de Orde van het Meerpoelrijk 
 
           
 

 

 

 

 

 
Achter; Gerard Lomans, Ad de Jongh, Malou de Rooij, Johan Smits, Louis van den 
Bosch Voor; Toon Bennenbroek , Mien van den Bosch Smits, Harrie Aarts en 
Henny Arendsen van de Graft    niet op foto Adriaan Venmans 
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    Ook tijdens de carnavalsdagen, 
    kunt u voor al uw dagelijkse 
    boodschappen bij ons terecht! 
 
     “Postelstraat  39,  Someren” 
 

 

 
 
 

   

BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

DAKPANNEN

NIEUWBOUW RENOVATIE

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

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.

As ge toch op ’t
internet zit,

en buuk nóddig het,
moete ók ’s bai ons

komme kieke.

www.moosdijk.com

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

Hemel 66
5721 HJ  Asten

Tel. (0493) 69 62 39
Fax (0493) 69 02 68

ebmontage@live.nl

EP: Van Otterdijk

TV-Video-Hifi-Telecom

Huishoudelijke apparatuur

Floreffestraat 11
5711 AA Someren

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

EP: Electronic Partner

Doorn

v
a
n

Timmerwerken
bouw en timmerwerk

Frans Doorn

v
a
n

Speelheuvelstraat 9
5711 AS  Someren
Tel. 0493-490806
Fax 0493-495233

Mobiel 06-53925806

NIEUWBOUW
EN VERBOUW
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Op 11-11-11 even na negen uur werd Juul Tomassen geboren, dochter van
Tetske Welten en Twan Tomassen uit de Bartenweg. Prins Roland, Prinses Mandy
en een bestuursdelegatie van CV De Meerpoel gingen dezelfde dag nog op
kraamvisite bij het pasgeboren ‘carnavalskind’.

Op 11-11-1989 zagen Jessie en Tammie Zeidler het levenslicht. Ook zij werden
destijds bezocht door een delegatie van CV De Meerpoel. Op 11-11-11 vier-
den Tammy en Jessie hun tweeëntwintigste verjaardag. Deze keer bracht de
tweeling een tegenbezoekje aan De Meerpoel. Zij openden het carnavalsbal
‘Gekker kan nie’.

Welke kinderen worden er geboren tijdens de carnavalsdagen 2012? Wie bij
de secretaresse van CV De Meerpoel meldt dat er in het gezin een kindje is
geboren tijdens de carnavalsdagen (tussen zaterdagmorgen 11.11 uur en
dinsdagavond 23.11 uur) ontvangt een leuke verrassing van de carnavalsver-
eniging. Op de eerste plaats brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Michiel I
tijdens de carnavalsdagen een bezoek aan het jongste Meerminneke of
Meermenneke en zijn of haar ouders. Natuurlijk komt CV De Meerpoel niet met
lege handen op kraamvisite.

Carnavalskiendjes

Zoek de 11 verschillen

De 11 verschillen: 1 boeg van de boot,  2 inktvis rechts, 3 haar van kind, 4 schemerlamp, 5 haar linksboven, 6 stoelpoot, 7 rugvin visje, 8 staart links, 9 rugleuning, 10 lijst links, 11 strepen hoek kamer.

THEOLOOG Theo vertèlde de wâorheid nie
UITZONDERLIJK begraffenisondernemer op reis
PAPIER n’n dikken Ier
ACHTERAF min aacht
MINISTER hul klèèn sterreke
CONTINENTEN inente op  ‘n aorige plâots van oew lijf
PROFEET ne professor die âon ’t ète is.
ANTILOOP pillekes tigge de schijterij (ofwel floeppoep)
BEDACHT nèvè bed nummer zeuve
KAARSRECHT rèècht um kaarse te maake
VERTROUWEN tróuwe op ’n plâots wijd weg
UURWERK wèrk dè per uujerr betâold wordt
MINIMAAL èrremoeiïg ète
PANAMA uurst moeder, dan vâodder
KIESKEURIG taand zonder gâotjes
MISLEIDER priester (kan ók ne pestouwer zijn)
POLITICUS kusje van ne pliesieman
EILEIDER ’n kiep die wâ te zegge hî
KOEPON ne jurk vur ‘n kóew
ONDERSCHEID schijterij 
OORDEEL lelleke van oew ouwer
PALING de vâodder van ‘n Chinees maidje
VERZUIPEN ‘m goe raake wijd van hois

Moeilijke woorde
vertaold in ’t Zõmmers 

Auto’s âon de kant

Harrie en zijn blonde vróuw loistere  onder  ‘t ontbijt nâo de
radio en hoiere de  nieuwslèzer zegge : “Er wordt 8 tot 10 cm
sneeuw verwacht vandaag. Wilt u uw auto aan de kant van
de straat parkeren met de oneven nummers, dan kan de
sneeuwploeg er ongestoord langs rijden.” 
De vróuw van Harries gî nâo boite en zet heuren auto op de
âongegevve plâots. 
‘n Wèèk lâotter, wir onder ‘t ontbijt, meldt de nieuwslèzer op de
radio: “We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw. Wilt u
uw auto aan de kant van de straat parkeren met de even
nummers, zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?” 
De vróuw van Harries gî nâo boite en zet heuren auto wir op
de âongegevve plâots.
Wir ‘n wèèk lâotter, ók wir onder ‘t ontbijt zî de nieuwslèzer: “Wij
verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw. Wilt u uw
auto............. Op dè moment vèèlt de stroum oit.................. De
vróuw van Harries is in alle state en mî ‘n bezoeurgd gezeecht
zisse tegen heure mens: “Schat, naw weet ik nie wa’k moet
doew. Âon welke kant van de straot moet ik naw d’n auto par-
keere, zodè de snuwploeg d’r  goe dur kan???”
Wâorrup Harrie, mî liefde en begrip in zijn stèm, zoas alle man-
ne, die mî ‘n blonde vróuw getróuwd zijn, antwoordt:
“Wâorrum lâotte ge ‘m dizze keier nie gewoon in de graas
stao??

 

 

 

 

 

Wenst u  

Een fijne  
carnaval !!! 
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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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

       Ook tijdens          blijft u 
zingen in een badkamer 

van Baderie Leenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Half Elfje 2 - Someren 
Tel. 0493-441177 - www.baderie.nl 

 
        
                                               maakt jouw droombadkamer waar

 

 

Leenen 

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.

Wai hebbe neijs

De Fenklub van de Hofkupèl 
van de Meerpoel riggelt vur d’n 
14e keijer unne Fenklubaovund 
mî Prins Michiel, Prinses 
Annemarie, de Hofkupèl en 
aander muzikale optrejes!
Zùrrig dè ge d’r bai bènt op...

Zaoterdig 
17 maart 2012
We beginne 
um 20.11 ure
         

Tis te doew in kuffee Plein 5

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

  

 

 

 
         Floreffestraat 10  
  5711 AD Someren  494284 
                Hemel 4   
    5721 HH Asten 670225 
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Dit jaar gaat dans-, maar vooral
amusementsorkest De Flodder-
bône op toernee naar Volendam,
het dorp van BZN, Jan Smit, Nick
en Simon en de 3J’s. Dat belooft
wat!
Op dinsdagochtend 21 februari
2012 zal de palingsound van De
Flodderbône te horen zijn vanaf elf
minuten voor elf in zaal Centraal.
Kom ook genieten op dinsdagoch-
tend, want er is maar één manier
om ‘het Flodderbône-gevoel’ te
krijgen en dat is om het in leven-
den lijve te ervaren.

In 1980 werden De Flodderbône
opgericht. De naam kwam uit de
koker van Noud Bennenbroek. In
1981 werd voor de eerste keer een
Theeconcert georganiseerd in
zaal ‘het Wapen van Someren’.
Vorig jaar vond het Theeconcert
voor het eerst plaats in zalencen-
trum Centraal. Dat het zo’n groot
succes zou worden, had men des-
tijds in de verste verte niet durven
dromen. 31 jaren op rij was het
een drukte van belang en altijd zat
en stond de zaal op dinsdagoch-
tend bomvol!!
De samenstelling van het orkest is
door de jaren heen veranderd,
maar het doel bleef altijd hetzelf-
de: het publiek enkele uren op
een originele manier vermaken.
De populariteit van het Theeconcert zit ‘m vooral in de show en
het repertoire dat geboden wordt, zoals liedjes uit grootmoeders
tijd, eigentijdse nummers en carnavalsschlagers. 
De naam Theeconcert moet overigens zeer letterlijk worden

genomen, want iedereen krijgt bij binnenkomst (naast de beken-
de sticker) een theezakje, waarmee je zelf thee kunt zetten. Het
unieke Theeconcert wordt ieder jaar bezocht door jong en oud
en dat zal dit jaar niet anders zijn!

32ste Theeconcert van De Flodderbône

Voor de 31ste keer kunt u raden wie er op de foto hieronder staat afgebeeld. Om het iets gemakkelijker te
maken, krijgt u een paar tips:

• Echte Zùmmerse
• Niet groot
• Wel talentvol 

We hopen van harte dat er veel oplossingen worden ingezonden. Hoe meer, hoe liever!!!! Dat kan t/m 18
februari 2011 door uw antwoord te mailen naar redactie@cvdemeerpoel.nl.  U kunt uw oplossing ook sturen
naar Johan Smits, Floreffestraat 13, of naar Gerard Slegers, Kerkstraat 54.

De uitslag wordt bekend gemaakt op dinsdag 21 februari bij ’t Wapen van Someren omstreeks 20.00 uur.
Degene met het goede antwoord  ontvangt een OVS-bon ter waarde van 35 euro. 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 Frans Haazen. De prijswinnares was Maria Smits uit de Dilmanshof.

Alle Meermennekes en Meerminnekes  van 1982 - 2011:

Wie is di lief Meerminneke?

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: Frans Haazen
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Alle medewerkers van Sonnemans warenhuis wensen 
d’n 48e Prins Michiel d’n Uurste en Prinses Annemarie 
een bijzonder prettig en gezellig Carnaval toe. Alaaaf !

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! 

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 

autobedrijf stienen someren bv

Mi de carnaval veul lol en gein
Mer vur unne lekkeren hap

moete 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

31

Staand vlnr:
Dirk v.d. Einden, Ellen v.d. Hurk, Simon Peeters , Bart Crooijmans,
Daniëlle de Lau, Roel v.d. Laar, Ard Hoppenbrouwers, Riny v.d. Hurk
en Pieter van Osenbruggen.
Zittend vlnr:
Harry Peeters, Gerard Lomans, Stijn Lomans, Ralf Kengen,
Thijs Verdonschot en Mariëlle Strik.
Voor vlnr:
Monique v.d. Vossenberg, Els Vervlossen en Rob v.d. Vossenberg.

Prinselijke Hofkuppèl
De Meerpoel

Achter vlnr: Pia Lomans, Loes van Diepen en Ellen Jeuken.
Midden vlnr: Maria Maas, Miranda ten Bokum

en Jacqueline Driessen.
Voor vlnr: Antoinette van Osenbruggen, Suzanne Maas,

Ellen Bakermans, Henriëtte v.d. Mortel en Henriëtte Driessen.
Gehurkt vlnr: Helma Verberne en Anita Maas.

D’n Anhang

Van veur naor aachter van links naor rechts:
Ans Bennenbroek, Wilma Aarts, Mien v.d. Bosch, Harrie Aarts,
Henny Arendsen, Hanny en Frans Cuunders, Peter Swinkels,
Toos Berkers, Ine Swinkels, Drina Lemmen, Wilma Swinkels,
Ans Sanders, Petra Bukkems, Huub Lemmen, Peter Verhees,
Toon Bennenbroek, Frank Sanders, Marita de Jongh,
Albert v.d. Bosch, Dorus Rijntjes, Toon Bukkems, Henk Arendsen.
Gerard Berkers, Evert Jan Swinkels, Christian de Rooij,
Malou de Rooij, Sandra Rijntjes en Ad de Jongh.

Goud van Oud

Van links naor rechts:
Jan v.d. Boomen, Louis v.d. Bosch, Twan hoppenbrouwers,

Paul v.d. Weerden, Joep Linden, Jan van Eijk, Wim v.d. Moosdijk,
Frans de Lau, Frans Peters, Frans v.d. Ven, Jan Gorissen,
Ad van Seggelen, Wil van Roosmalen, Gerard Slegers,

Piet Engelen, Frans de Lau, koning Joost v.d. Heuvel,
Gabriël van Bragt, Marcel Looijmans, Karel Velings, Jan Strik,

Louis Swinkels, Harrie Swinkels, Ruud Meeuws, Bram van Uffelen,
Hans Geers, Henk v.d. Goor, Tonny van Eijk, Theo Sonnemans,

Johan Smits, Jos Haerkens.

Prinsengarde
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Staand vlnr:
Dirk v.d. Einden, Ellen v.d. Hurk, Simon Peeters , Bart Crooijmans,
Daniëlle de Lau, Roel v.d. Laar, Ard Hoppenbrouwers, Riny v.d. Hurk
en Pieter van Osenbruggen.
Zittend vlnr:
Harry Peeters, Gerard Lomans, Stijn Lomans, Ralf Kengen,
Thijs Verdonschot en Mariëlle Strik.
Voor vlnr:
Monique v.d. Vossenberg, Els Vervlossen en Rob v.d. Vossenberg.

Prinselijke Hofkuppèl
De Meerpoel

Achter vlnr: Pia Lomans, Loes van Diepen en Ellen Jeuken.
Midden vlnr: Maria Maas, Miranda ten Bokum

en Jacqueline Driessen.
Voor vlnr: Antoinette van Osenbruggen, Suzanne Maas,

Ellen Bakermans, Henriëtte v.d. Mortel en Henriëtte Driessen.
Gehurkt vlnr: Helma Verberne en Anita Maas.

D’n Anhang

Van veur naor aachter van links naor rechts:
Ans Bennenbroek, Wilma Aarts, Mien v.d. Bosch, Harrie Aarts,
Henny Arendsen, Hanny en Frans Cuunders, Peter Swinkels,
Toos Berkers, Ine Swinkels, Drina Lemmen, Wilma Swinkels,
Ans Sanders, Petra Bukkems, Huub Lemmen, Peter Verhees,
Toon Bennenbroek, Frank Sanders, Marita de Jongh,
Albert v.d. Bosch, Dorus Rijntjes, Toon Bukkems, Henk Arendsen.
Gerard Berkers, Evert Jan Swinkels, Christian de Rooij,
Malou de Rooij, Sandra Rijntjes en Ad de Jongh.

Goud van Oud

Van links naor rechts:
Jan v.d. Boomen, Louis v.d. Bosch, Twan hoppenbrouwers,

Paul v.d. Weerden, Joep Linden, Jan van Eijk, Wim v.d. Moosdijk,
Frans de Lau, Frans Peters, Frans v.d. Ven, Jan Gorissen,
Ad van Seggelen, Wil van Roosmalen, Gerard Slegers,

Piet Engelen, Frans de Lau, koning Joost v.d. Heuvel,
Gabriël van Bragt, Marcel Looijmans, Karel Velings, Jan Strik,

Louis Swinkels, Harrie Swinkels, Ruud Meeuws, Bram van Uffelen,
Hans Geers, Henk v.d. Goor, Tonny van Eijk, Theo Sonnemans,

Johan Smits, Jos Haerkens.

Prinsengarde



wenst u een geweldige carnaval !

Moet er nog bier of confetti uit uw haar en 
wilt u het na de carnaval weer tiptop in model?

Ons team helpt u er graag bij.

Morfose Kappers | Speelheuvelstraat 29 | Someren
 www.morfose.nl | info@morfose.nl

 

BERG VERHUUR VAN MOBIELE 

TOILETWAGENS EN DOUCHEWAGENS

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

 

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. 

 
 
 

   

Mi Carnaval houwuh wai
alles binnen de Perken!

Wouter Verhees
T 06-186 877 42

Brouwer 10A 
5711 LD  Someren

Mi Carnaval houwuh wai
alles binnen de Perken!
Mi Carnaval houwuh wai
alles binnen de Perken!

Tuinontwerp • Tuinaanleg • Onderhoud

WWW.WVSHOVENIERS.NL

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

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

Boerenkamplaan 62, 5712 AG  Someren
Telefoon 0493-820037

Hobby, Speciaalvoeders, Dierenspeciaalzaak
Bodembedekking voor dierenverblijven

Bakmeel en ingrediënten voor 
de thuisbakker

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

ALAAF!!!

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

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.
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Autobedrijf C. Vink Heesakkerweg 22 Asten
D.A. Drogist Raymakers Postelstraat 31 Someren

Dentex Stomerij Randweg 15B Someren
Eet- & Drinkcafé ‘t Jagershuis Hogeweg 2 Lierop

Elektrotechniek v. Lieshout Hemelaar 3 Lierop
H. Tielen Nachtegaallaan 16 Someren

Hairlook Kerkstraat 1 Someren
Handwerk ’t Weverke Molenstraat 24 Someren

Hendrikx Dakdekkersbedr. Kanaaldijk Zuid 70 Someren
Kaatje Jans Floreffestraat 8 Someren

Kookstudio Meinen Laan ten Roode 19 Someren
Meeuws Snoepspeciaalzaak Kerkstraat 18 Someren

Schildersbedrijf Marius Looijmans Laan ten Roode 49 Someren
Swinkels Graszoden Slievenstraat 37 Someren

Tankstation v.d. Boomen Loovebaan 45 Someren
Vlemmix Bloemisterij Boerenkamplaan 69 Someren

Vriens Montagewerken Liesberg 7 Someren
W. Swinkels Kweker Slievenstraat 35 Someren

Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren
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Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren

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

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

www.vwclassics.nl
e-mail: info@vwclassics.nl
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Warebo Someren B.V. 
Postbus 1025 
5710 BA Someren 
telefoon: 0493-49 11 90 
fax: 0493 – 49 05 59 
e-mail: info@warebo-someren.nl 

Scheije

Tweie manne zitte saame rustig te visse

en te geniejte van een fleske bier...

Floisterend, um de visse niet te laote

verschiejte, zî Bob:

“Ik denk dè ik gao scheije, want m’n

vróuw prâot al tweie mâond nie mer mî

mai.”

Zunne maot drinkt ne keier van zijn

fleske bier en zî:

“Denk dâor toch uurst nog mer ‘s goe

ouver nao, want van zulke vróuwe zijn

d’r nie veul.”

Echt voor liefhebbers

WWW.HUIZEHOCKERS.NLS
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Belleweg 2A, 5711 DH Someren, Tel. (0493) 47 03 04

APK
Airco service

Alarm SCM erkend
Banden / Velgen / Accu’s

Onderhoud en reparatie van alle merken
Ruitservice / Ruitreparaties

Storingen

Handel & Lasbedrijf
G. v.d. Manakker

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

Mob. 06 - 21 50 23 48

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.

Speelheuvelstraat 7 - 5711 AS  Someren 
Tel. 0493-492833

Havenoord 5
5712 BK  Someren

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

 (0653) 18 08 14

MONTAGEBOUW

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

➤ meubelen
➤ tapijten
➤ gordijnen

Nieuwendijk 60
5712 EN Someren-Eind
Tel. (0493) - 49 12 54
www.vandeneijnde.nl

➤ rolluiken
➤  binnen en buiten 

zon wering
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Zaonikaovenden in de Meerpoel

Ook dit jaar organiseert carnavalsvereniging De

Meerpoel weer grandioze zaonikaovenden. Op vrij-

dag 20, zaterdag 21, woensdag 25, vrijdag 27 en

zaterdag 28 januari  kunt u weer genieten van zaonik,

cabaret en muziek van de bovenste plank. Kaarten

zijn verkrijgbaar à € 11,-- p.p. in de voorverkoop op

vrijdag 6 januari en maandag 9 januari a.s. van

19.30 tot 20.30 uur in Zalencentrum Centraal.

De zaonikaovendcommissie is er weer in ge-

slaagd een prachtig programma samen te stellen. De

zittingsavond wordt geopend door Vorst Martie,

samen met Prins Michiel I, Adjudant Frans-Jozef en de

Raad van Elf.

Dit jaar hebben we als lokale zaoniker: Jeroen

Engelen uit het land van de Keiepaol als Cowboy

Johnny. Voor de eerste maal treedt Rob van Elst uit

Groesbeek aan in het Meerpoelschip als ‘De

Bouwvakker’. Ook hebben we dit jaar weer enkele

meervoudig Brabantse Kampioenen weten te strikken:

Andy Marcelissen uit Raamsdonkveer verschijnt ten

tonele als ‘De Blinde’ en Berry Knapen uit Heeze als

‘D’n ouwe van Deursen’. 

Natuurlijk zal de Prinsengarde op de zaonikaovenden

niet ontbreken. Dit jaar zullen vanuit ‘Medisch Centrum

Buiten Westen’ de gezondheid en het wel en wee van

de Zùmmerse mens onder de loep worden genomen.

Naast zaonik van het hoogste niveau is er uiteraard

ook top-amusement in de vorm van cabaret. Het

wordt genieten met de groep Striepke Veur, een vro-

lijke cabaretgroep  uit Helmond. De muzikale omlijs-

ting wordt verzorgd door onze eigen Prinselijke

Hofkapel. 

Kom op tijd, want de avonden beginnen stipt om

19.30 uur. De zaal gaat open vanaf 19.00 uur! We

wensen u veel kijk- en luistergenot.

De commissie zaonikaovend, Helma Verberne, Carel

Aarts, Albert van den Bosch, Roel van de Laar, Johan

Smits en Jan Strik. 
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www.isobouw.nl

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

lekker verder (Iso)Bouwe!

06 101 93 501 
www.mayahealthyweight.nl

HALF ELFJE 16, SOMEREN
TEL.(0493) 494539

Camera inspectie

GARAGEBEDRIJF 
JASPERS

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

l	vur ne nèie of gebroikten auto

l	Ók onderhawd en ripperasie

l	Ók erkènd A.P.K.
   keuringstation

OPE TOT NEGE UURE 
SAOVES

Dorpsstraat 25A  
Someren
Tel. 0493 473130

Dorpsstraat 24  
Someren
Tel. 0493 493939

Sanitair Centrum & 
Vakwinkel

Floreffestraat 101
5711 AC Someren

Telefoon (0493) 495952
Telefax (0493) 493967

______

 metselbedrijf

R. Kleeven b.v.

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

Service-station
Rob van Kol

Reparatie van alle merken 
APK Keuringsstation

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

Grieks             Specialiteiten  Restaurant 
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P r a k t i j k  v o o r  F y s i o t h e r a p i e  e n  T r a i n i n g s c e n t r u m
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     We zien U graag weer in 2012 op….

    Zaterdag 12 mei  aanvang 14.30 uur
    Zondag 13 mei  aanvang 14.30 uur
    Woensdag 16 mei aanvang 19.00 uur
     Zaterdag 19 mei aanvang  19.00 uur
     Zondag 20 mei  aanvang 14.30 uur
  Dan brengt de Speledonckers -jeugd
       

Zaterdag 25 augustus, aanvang 20.00 u.  
Vrijdag 31 augustus , aanvang 20.00 u. 
Zondag 2 september, aanvang 14.30 u. 
Woensdag 5 september, aanvang 20.00 u.
Vrijdag 7 september , aanvang 20.00 u. 
Zondag  9 september, aanvang 14.30 u. 
      Dan brengen De Speledonckers 

  

boomverzorging

verplanten
van grote bomen

tuin- en
landschapsarchitectuur

advisering - expertise

Vaarselstraat 48, 5711 RE  Someren
Mobiel 06-20444014

Vur ‘n bumke 
grouwt of klein,
moete bai van
de vorst zijn.

Mi carnaval gooie ók
 

wai de spierre los!

Fysiotherapie

Trainingscentrum

Sportbegeleiding

Sportrevalidatie

Rugtraining

Kinderfysiotherapie

Oedeemtherapie

Mc Kenzietherapie

COPD en Hartfalen

Oncologie-fysiotherapie

Kerkstraat 6A, 5711 GV  Someren
 Tel.: 0493 - 49 61 75  Fax: 0493 - 44 05 10

Lid van international Academy for Sportscience.



Bovenste rij vlnr: Roel van de Moosdijk (11, Mariaschool.
Hobby’s: voetbal en mountainbiken), Bart van de Veeke (11,
Lambertusschool. Hobby’s: scouting en rekenen), Kai Schweren
(11, Mariaschool. Hobby’s: hockey), Wessel Pape (12,
Viersprong. Hobby’s: voetbal en feesten).
Middelste rij vlnr: Max Wijlaars (11, Viersprong. Hobby’s: voet-
bal), Pleun Linders (11, Diamant. Hobby’s: korfbal, trompet spe-
len en zingen), Jip van Bogget (11, Diamant. Hobby’s: scouting
en majorette), Bram Thijs (11, Lambertus. Hobby’s: voetbal en
handbal).
Onderste rij vlnr: Diede van den Heuvel (11, Mariaschool.
Hobby’s: zingen, dansen en dwarsfluit spelen), Adjudant Ruud
van Otterdijk (11, Diamant. Hobby’s: scouting,  zingen en schuif-
trombone spelen), Prins Jelle Kuepers (11, Ranonkel. Hobby’s:
voetbal en toneel), Dirk Swinkels (11, Ranonkel. Hobby’s: voetbal
en rekenen), Mir Peeters (11, Diamant. Hobby’s: toneel, zingen
en dansen).

Jeugdcarnaval
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Witte wa onze
Jeugdprins Jelle zi...
Je kon je opgeven voor de Raad van Elf en dat heb ik gedaan.
Daarna werden er mensen uitgekozen voor in de Raad van Elf.
We kwamen bij elkaar op 3 oktober en toen mocht je zeggen of
je Prins(es) of Adjudant(e) of Raadslid wou worden. Ik wou het alle
drie. Die avond deden we ook spelletjes om elkaar beter te leren
kennen. En toen ik donderdag 17 november wakker werd
gemaakt en naar beneden moest gaan, wist ik niet wat er ging
gebeuren. Toen ik de kamer inkwam, zaten Joost, Monique en
Irma in de kamer, maar ik wist niet waarom. Toen ze zeiden dat
ik Prins zou worden, besefte ik het nog niet zo goed, want ik was
nog niet zo goed wakker. Maar later wel en daarna ben ik
gewoon nog gaan slapen. Op vrijdag 19 november was de
bekendmaking van de Jeugdprins en Jeugdadjudant bij de
Comeet. Toen je binnenkwam, kon je gaan zitten en toen vroe-
gen ze of de Adjudant en de Prins wilden gaan staan. Daarna
moesten we in een soort koker. Daarna werd ik geïnstalleerd en
toen kon het feest beginnen. Na de bekendmaking gingen we
nog naar ons huis om nog wat na te feesten. Het was keigezel-
lig!!!

“Ik bliéf as Prins goe in minne rol,
want mi Carnaval is niks me te dol!”

De nieuwe Prins van carnavalsvereniging ’t Meerpoeleke is Jelle
Kuepers. Hij is 11 jaar oud en woont in de Grebbe. Jelle is de
zoon van Corné en Rian en zijn zus heet Romy. Hij zit in groep 8
van de Ranonkel. Zijn hobby’s zijn voetbal en toneel. 

De Adjudant van ’t Meerpoeleke is Ruud van Otterdijk. Ruud is 11
jaar oud en woont in de Kanaalstraat. Hij zit in groep 8 van de
Diamant en zijn hobby’s zijn scouting en zingen. Daarnaast
speelt hij ook schuiftrombone. Zijn zussen heten Margo en Yvon.

Jeugdprins Jelle IJeugdprins Jelle I



’t Meerpoeleke

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.
Op de foto ontbreekt Connie Smits.
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bekendmaking van de Jeugdprins en Jeugdadjudant bij de
Comeet. Toen je binnenkwam, kon je gaan zitten en toen vroe-
gen ze of de Adjudant en de Prins wilden gaan staan. Daarna
moesten we in een soort koker. Daarna werd ik geïnstalleerd en
toen kon het feest beginnen. Na de bekendmaking gingen we
nog naar ons huis om nog wat na te feesten. Het was keigezel-
lig!!!

“Ik bliéf as Prins goe in minne rol,
want mi Carnaval is niks me te dol!”

De nieuwe Prins van carnavalsvereniging ’t Meerpoeleke is Jelle
Kuepers. Hij is 11 jaar oud en woont in de Grebbe. Jelle is de
zoon van Corné en Rian en zijn zus heet Romy. Hij zit in groep 8
van de Ranonkel. Zijn hobby’s zijn voetbal en toneel. 

De Adjudant van ’t Meerpoeleke is Ruud van Otterdijk. Ruud is 11
jaar oud en woont in de Kanaalstraat. Hij zit in groep 8 van de
Diamant en zijn hobby’s zijn scouting en zingen. Daarnaast
speelt hij ook schuiftrombone. Zijn zussen heten Margo en Yvon.

Jeugdprins Jelle IJeugdprins Jelle I



Jeugdcarnaval

40

Ex-Jeugdprins Rik
zi vur ’t lèst ….
Het lijkt nog wel gisteren, wat gaat een jaar toch snel voorbij.
Voor mij was 2011 een geweldig carnavalsjaar, waarin ik
Jeugdprins mocht zijn van CV de Meerpoel. Samen met een
enthousiaste Adjudant en geweldige Jeugdraad hebben we
een mooie tijd gehad. Een tijd die begon in oktober met de ont-
hulling en eindigde in maart met de afsluiting. We zijn vaak op
pad geweest, naar verschillende recepties en hebben tot in de
late uurtjes feest gevierd! Zo ook tijdens de carnavalsdagen; we
hebben het keileuk gehad, maar helaas was het toen voorbij. 

Adjudant Alex en de Jeugdraad Ruud, Valerie, Sabien, Bryan,
Reneé, Loes, Angela, Lynn, Tim, Stan en Evelien: jullie zijn alle-
maal toppers, bedankt!! De Jeugdcommissie, die ons alle
dagen voortreffelijk begeleid heeft, bedankt hiervoor!! Prins
Roland en Prinses Mandy en de Prinsenkinderen, ook bedankt
voor de onvergetelijke tijd samen en natuurlijk het mooie schilde-
rij!! Ouders van de jeugdleden, bedankt voor jullie gezelligheid,
voorbereidingen, bolderkar etc. De buurt, bedankt voor de
prachtige versiering in de Molenstraat. Het was een genot om
iedere keer weer thuis te komen in zo’n mooie straat.
Verder bedank ik Ad en Aggie, buschauffeur Henny, familie,
vrienden, leden van CV De Meerpoel en natuurlijk het allerbe-
langrijkst: alle carnavalsvierders van Someren.
Nieuwe Jeugdprins Jelle, Adjudant Ruud en Jeugdraad: maak er
een geweldig feest van en geniet van de leuke tijd. Heel veel
plezier en graag tot ziens!

Groeten van ex-Jeugdprins Rik 1

Allllaaaaaffffff

Jeugdprinsenbal
bij De Comeet
Nadat we elkaar in oktober ontmoet hadden, 13 kinderen en de
Jeugdcommissie, duurde het nog een hele tijd tot de bekend-
making. Op 19 november was het dan eindelijk zover! 
Eerst was er de bekendmaking achter de schermen, wat voor
iedereen nog een grote verrassing was. Al meteen werd er
geklapt en gejuicht. Ja, we hebben weer een leuke club kinde-
ren bij elkaar. Ze konden niet wachten tot ze allemaal het podi-
um op mochten. Steken werden nog snel op maat gemaakt,
capes werden gepast en toen alles er tip-top uitzag, waren we
er klaar voor. En toen mochten we onder begeleiding van de
grote Raad van Elf eindelijk het podium op. Een voor een werden
de leden van de Raad van Elf bekend gemaakt: Dirk, Bart, Kai,
Diede, Roel, Mir, Max, Bram, Wessel, Pleun en Jip. Maar de club
was pas echt compleet toen ook de Adjudant en de Prins wer-
den onthuld. Dit jaar gaan we feest vieren met Prins Jelle en
Adjudant Ruud en de Raad van Elf. En een feestje bouwen, dat
kunnen ze! Een hele leuke groep met heel veel jongens en
‘maar’ vier meiden, dat is bijzonder! Maar dat maakt het er niet
minder gezellig om, want feesten vinden ze allemaal geweldig
en dat hebben ze laten zien! Na de bekendmaking ging meteen
het dak eraf: er werd gehost en gedanst en ze waren bijna niet
van het podium af te krijgen. Het belooft een mooi carnavalsjaar
te worden. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in. 

Alaaf!
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Zaterdag 07 januari
Receptie Prins Michiel I
van CV De Meerpoel

Zondag 15 januari
Receptie Jeugdprins(es)
van de Kaauw Voetjes in Lierop

Zondag 22 januari
Receptie van onze Jeugdprins Jelle,
Adjudant Ruud en Jeugdraad

Vrijdag 03 februari
’t Zottengenot in De Comeet

Zondag 05 februari
Boerenbruiloft van
de Kaauw Voetjes in Lierop

Carnavalsdagen:

Vrijdag 17 februari
18.00 uur:
Carnavalsbal bij 
voetbalclub SV Someren
19.00 uur:
Sleuteloverdracht in De Ruchte

Zaterdag 18 februari
13.15 uur:
Deelname aan de optocht in Lierop
18.00 uur:
Broodjes eten
19.00 uur:
H. Mis in de Lambertuskerk
20.00 uur:
Carnavalsbal in De Comeet
22.00 uur:
Afsluiting

Zondag 19 februari vrij

Maandag 20 februari
12.00 uur:
Afhalen van de Jeugdprins
14.00 uur:
Deelname aan de optocht in Someren
15.00 uur:
Carnaval vieren met de Kaauw Voetjes in De
Ruchte en aansluitend bezoek met de Kaauw
Voetjes aan CV De Pompers
18.00 uur:
Afsluiting

Dinsdag 21 februari
14.00 uur:
Clownsmiddag in De Ruchte
18.00 uur:
Friet eten en afsluiting
van de carnaval bij Plein 5

Programma 2012

’t Meerpoeleke
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Het adres voor o.a.:

Representatieve bedrijfskleding
Workwear  •  Schoenen  •  Promo
Tevens representatieve kleding voor de detailhandel, Horeca, kantoor of beveiliging

Wijnen Confectie Corporate Fashion
Adres: Kerkendijk 45, 5712 ES  Someren

Tel.: 0493 - 49 08 15  •  Fax: 0493 - 49 04 90
Internet: www.wijnenconfectie.nl

E-mail: info@wijnenconfectie.nl

Wijnen          confectie
c o r p o r a t e  f a s h i o n

Het adres voor o.a.:

Representatieve bedrijfskleding
Workwear  •  Schoenen  •  Promo
Tevens representatieve kleding voor de detailhandel, Horeca, kantoor of beveiliging

Wijnen Confectie Corporate Fashion
Adres: Kerkendijk 45, 5712 ES  Someren

Tel.: 0493 - 49 08 15  •  Fax: 0493 - 49 04 90
Internet: www.wijnenconfectie.nl

E-mail: info@wijnenconfectie.nl

Wijnen          confectie
c o r p o r a t e  f a s h i o n

•	Representatieve

	 bedrijfskleding

•	Workwear

•	Schoenen

•	Promo

www.toppartyverhuur.nl
E i n d j e  w e g  v a n  L i e r u p

Gin getop,

     want mi

de carnaval

stoan wai zelf op onze kop!

Partyverhuur

Kende nie veul bitter 
op de bank goan ligge? 
Dan wel un bank van.. 

S O M E R E N  /  A S T E N

- 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
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TANKTRANSPORTEN TANK OP-OVERSLAG

Someren   0493-495937   www.vendrigtransport.nl



Kei veul 
leut in

de Meerpoel 

 

Wai neeme mi die daag ’t sporten vur lief,
want hossen en springen is ók sportief.

Witvrouwenbergweg 10 • Someren • Tel. 0493-492271 • www.fysio-fi t.com

Mér nu effe nie

SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM SOMEREN
TEN BOKUM

Mér naw efkes nie



Ók al ziede ‘n 
bietje dubbel 

deez’ daag, wai 
haawe ‘t 

Ók al ziede ‘n 
bietje dubbel 

deez’ daag, wai 
haawe ‘t 

Ók al ziede ‘n 
bietje dubbel 

deez’ daag, wai 
haawe ‘t 

Ók al ziede ‘n 
bietje dubbel 

deez’ daag, wai 
haawe ‘t 

schèrp!!

Boerenkamplaan 5a
5712 AA Someren

T (0493) 49 47 76
E info@mooidrukwerk.info

w w w.mooidruk werk . info


