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•
Ruddaksie:

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 en film:

Eric Driessen
Pia Lomans 
Henk Rooijmans

•
Druk:
Drukkerij Claessens

•
Ruddaksie-adres:
redactie@cvdemeerpoel.nl

•
Bai de fotoÊs:
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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Lieve Meerminnen en beste Meermannen,

‘De tijd vliegt’, zeggen we vaak en dat geldt ook
voor carnavalsvereniging De Meerpoel. Het lijkt
wel of alles steeds sneller gaat, niet in het minst
door de digitale vooruitgang die onze steeds
kleiner lijkende wereld beheerst. Ook in onze
vereniging hebben internet, faceboek, twitter
enz. hun intrede gedaan. Trots mogen wij ook
zijn op de redactiecommissie van carnavals-
krant ’t Meerminneke. Ondanks de economi-
sche problemen van dit moment hebben zij het
weer voor elkaar gekregen om deze kleurrijke
editie uit te brengen. Behalve de vele adverten-
ties van ondersteunende ondernemers, bevat
het blad veel informatie over het afgelopen
48ste  en het komende 49ste  seizoen van car-
navalsvereniging De Meerpoel. 
Door de fantastische inzet van onze leden in de
diverse commissies kunnen we terugkijken op
een geslaagd carnavalsseizoen met veel leuke
activiteiten voor alle inwoners van Someren.
Prins Michiel, Prinses Annemarie, Jeugdprins
Jelle en Jeugdadjudant Ruud en de Jeugdraad
zullen carnaval 2011-2012 nooit meer vergeten.

Ook jullie bedankt
voor jullie per-
soonlijke bijdra-
ge.
Het was in één
woord ‘geweldig’!
Dit jaar vallen de
vier Dolle Dagen
al vroeg in fe-
bruari (9 t/m 12
februari) en dat
betekent dat de vele activiteiten elkaar in snel
tempo zullen  opvolgen. Maar wij zijn er klaar
voor! Samen met onze 49ste  Regent Prins
René I, Prinses Nicolet, Vorst Martie, Adjudant
Frans-Jozef, Jeugdprinses Dana en Jeugd-
adjudante Elvira gaan we er opnieuw een gran-
dioos carnavalsjaar van maken, daar ben ik
van overtuigd. 
Carnavalsvereniging De Meerpoel hoopt daar-
bij vele Meerminnen en Meermannen te ont-
moeten. 

Alaaaaf,
Frans de Lau, voorzitter

Beste Meermannen, lieve Meerminnen,

Carnaval is het feest der verbroedering. Dat
bleek weer tijdens onze uitwisseling met carna-
valsvereniging De Plattevonder op 6 oktober
2012. In economisch zware tijden hebben we
de steun van elkaar soms wat meer nodig. Dan
is het goed om de vriendschapsband weer
eens aan te halen. Het gevolg, een zeer
geslaagde avond in zaal Hellendoorn, ergens
halverwege De Meerpoel en De Plattevonder.
De ouverture voor een nieuw carnavalsseizoen.

Momenteel zie je steeds vaker de gevolgen
van de recessie. Bedrijven én particulieren
ervaren dagelijks dat het allemaal niet meer
van een leien dakje gaat. Carnaval vierende
Brabanders trokken zich daar het afgelopen
jaar nog weinig van aan. Ik hoop dat iedereen,
ook in de komende carnavalsperiode, de
dagelijkse zorgen even opzij kan zetten. 

Samen met alle
Meermannen en
Meerminnen ma-
ken we er dan
weer één groot
feest van.
Onder aanvoe-
ring van Prins
René I en Prinses
Nicolet, Jeugd-
prinses Dana en
Adjudante Elvira laten we de nieuwe bezuini-
gingsmaatregelen - die de regering voor ons in
petto heeft - even voor wat ze zijn. We gaan tij-
dens de Dolle Dagen eerst flink uit onze bol en
zien wel waar het (Meerpoel)schip strandt.

Ik wens jullie een te gek carnavalsfeest.

Alaaaf!!!!
Vorst Martie

Beste Carnavalsvierders,

De Meerpoel maakt zich weer op voor het car-
navalsfeest. Vier dagen leut; gezellig samen
dansen, hossen en proosten en even ontspan-
nen. Zanikavonden, een optocht, verkleden,
het hoort er allemaal bij. 

Traditiegetrouw zorgen de leden van de carna-
valsverenigingen voor de creatieve inhoud van
het Carnavalsfeest. Hieraan gaan maanden
van voorbereiding vooraf. Zonder het enthousi-
asme 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 vrijdagavond de sleu-
tel over aan de Prinsen van de carnavalsver-
enigingen, die gedurende vier dagen de

scepter zwaaien
over Someren.

Ik wens Prins René
en Prinses Nicolet
samen met ie-
dereen die in
Someren Carna-
val viert heel
gezellige dagen
toe.
Geniet uitbundig maar kom weer veilig thuis,
want volgend jaar is het weer Carnaval.

Met Carnavaleske groet,

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

Witte wâ d’n Burger zi...

Witte wâ de Vòrst zi...

Witte wâ de Veurzitter zi...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

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 
                    

                   

       

 

 

      Het adres voor al uw binnendeuren  

          

 

           www.frankvandenboomen.nl 

 

           Brouwer 2 – Someren 

 

 

                   

       

 

 

      Het adres voor al uw binnendeuren  

          

 

           www.frankvandenboomen.nl 

 

           Brouwer 2 – Someren 

 

 

4



5

Tijdens de Kennedymars werden we, zonder het te beseffen,
door vriend Frans-Jozef Knapen gepeild wat we zouden doen als
we als Prinsenpaar van de Meerpoel werden benaderd. Onder
onze medewerkers werd al vaker geopperd dat iemand van de
Driemaster kandidaat zou zijn, dus dat wekte bij mij geen arg-
waan en we hapten de biertjes onbezorgd weg. Het feit dat
Nicolet aangaf dat ze er absoluut niet op zat te wachten, maar
het toch een hele eer vond en het mij zeker gunde, was voor
Frans-Jozef blijkbaar voldoende om dit aan de keuzecommissie
door te brieven. Ik had nog geen idee dat we op die bewuste
avond onze kandidatuur hadden bevestigd. Een paar dagen
later belde Frans-Jozef of hij mij op kon halen om even te kijken
hoe Jeanny foto’s op de computer kon overzetten. Na een kopje
koffie wilden we vertrekken en toen stapte ook Frans de Lau plots
in. Was aan het uitwandelen van de 80 km, dacht deze naïeve-
ling. Totdat Frans vroeg wat er tijdens de Kennedymars aan ons
gevraagd was. Toen viel het kwartje pas bij mij. Ik schrok me rot
en voelde me enorm opgelaten. Waarom moeten ze mij daar-
voor hebben?  Ben ik daar wel geschikt voor? Ik praat geen
Zummers! Er zijn veel fanatiekere carnavalsvierders dan wij. Alles
spookt door je hoofd. Hoe reageren mensen in je omgeving? Je
collega’s: het is al druk zat op ons bedrijf. De buurt: na 2 jaar
geleden veel voor ex-Prins Roland te hebben gedaan, worden
ze weer gevraagd om een bijdrage te leveren! Ik kreeg de tijd
om met Nicolet te overleggen en er over na te denken. Eenmaal
thuis vroeg Nicolet of Frans-Jozef nog over carnaval had gespro-
ken, “want als we gevraagd worden, ben ik niet van plan om
daar op in te gaan”. “Ik zal het je nog sterker vertellen: ik BEN
zojuist gevraagd.” Slapeloze nachten en twijfels volgden en dan
realiseer je je samen dat het een enorme eer is als je na een
inburgeringscursus van 12 jaar in Someren hiervoor gevraagd
wordt. Toen we ons dat realiseerden, hebben we volmondig ‘JA’
gezegd. We gaan ervoor! We laten het over ons heen komen en
gaan ervan genieten. De grootste mop was toen twee weken
later Joost van den Heuvel ons belde met de vraag of de
Prinsengarde tijdens Prinsjesdag ons bedrijf mocht bezoeken
voor een rondleiding. Toen ik ze na de bedrijfspresentatie en een
rondleiding weer naar buiten dirigeerde, dacht ik: “Jullie moes-
ten eens weten!” Een medewerkster vroeg direct daarna wat ik
zou doen als ze mij zouden vragen als Prins Carnaval. Gelukkig
kon ik dat met een vaag antwoord afwimpelen. We hadden in
oktober een vakantie naar Zuid-Afrika gepland, zodat we tijdens
de eerste tips niet geconfronteerd zouden worden met allerlei
lastige vragen of opmerkingen. De contacten in het geniep  met

de keuzecommissie, waarbij we onze kinderen onwetend moes-
ten zien te houden, waren niet gemakkelijk. Wat moet je zeggen
als je om 22 uur ’s avonds hebt afgesproken om allerlei dingen
door te nemen? Op de avond van de bekendmaking  werden
we rond 19.45 uur door de voorzitter en de Beschermvrouw
opgehaald. Op het beruchte kamertje boven Plein 5 werden we
aangekleed. Er volgden hartelijke kennismakingen met de uitba-
ters van Plein 5, Nathalie en Froukje, de fotograaf en de video-
man, ook ex-Prins Michiel en Prinses Annemarie en mijn personal-
coach Joost van den Heuvel. Daarna begon het aftellen tot we
voorgesteld werden aan de leden van De Meerpoel. Superleuke
avond en geweldige reacties op onze uitverkiezing! Prinses
Nicolet en ik zijn er super trots op dat we jullie in de Meerpoel
mogen voorgaan. Ik hoop dat iedereen ons Westlands dialect
voor lief neemt. Ik verwacht niet dat we dit in een paar weken
kunnen ombuigen naar onberispelijk Zummers, ook niet als we in
de leer gaan bij Mien van de Moosdijk en de Zömmerse Hirre!
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten bij c.v. De
Meerpoel. We wensen iedereen een geweldige carnaval toe
onder de vrolijke noten van de Hofkapel. Wij zijn er helemaal
klaar voor, want …..

„Op dÊn Driemaster hebbe wai hier lère vaore,
mer dizze klus goan we op Ât Meerpoelschip klaore!‰

Alaaaf, Prins René I

• Dè Prins Michiel I en Prinses Annemarie’n heil schón carnavals-
jaor hebbe gehad en wai ók.

• Dè Mariëlle Strik is gestopt als Secretaris en dè Miranda ten
Bokum die functie naw hi ouvergenómme;

• Dè ons Beschermvrouwe Marij heur beschermende taak hi
ouvergedrage âon Marie-Louise Looijmans-v.d. Loo.

• Dè ex-Beschermvrouwe Marij de vrijwilligersschaol hi gekrigge
vur alles wâ zai vur ‘t ziekentridiuum hi gedao.

• Dè ‘t elluf jaorre geleeje is dè Louis Swinkels Prins waos en dè
zunne lijfspréuk: ‘blie èète, drinke, loupe en swinge bovenal’ ‘t
nog altijd goe duu, ók nao de carnaval.

• Dè ‘t vur ex-Prins Harrie Swinkels alwir 33 jaorre geleeje is dettie
de scepter zwaaide over De Meerpoel.

• Dè Ken Boerenkamp 11 jaorre geleeje bai de Raod van Elluf
kwam.

• Dè Riny v.d. Hurk  al 22 jaorre bai de Hofkuppèl mééspult.
• Dè Vorst Martie Jeuken dur ók alwir 22 jaorre op hi zitte bai De

Meerpoel.
• Dè Connie Smits vur d’n ellufde keier mi de Jeugdcommissie

méédraait, mer in al die jaorre nie veul grutter is geworre.
• Dè Goud van Oud-lid Marcel v.d. Weerden 33 jaorre lid van de

verinniging is.
• Dè onze Grootofficieren Henny Arendsen en Louis v.d. Bosch

mer liefst 44  jaorre bai De Meerpoel zijn.
• Dè Grootofficier Toon Bennenbroek 33 jaor lid is en vurrig jaor

vur d’n  22ste  keier d’n Optocht hi georganiseerd. 
• Dè Thijs Verdonschot en Wim Boerekamp de Jaororde 2012 van

de FEN hebbe gekrigge, umdè ze veul vur de carnaval in
Zömmere hebbe gedao.

• Dè wai op 1 en 5 mert afscheid hebbe moete nééme van onze
Goud van Oud-leeje Ton van Enckevort en Adriaan Janssen. Dè
deez Meermanne vur altijd in ons gedachte zalle bliejve.

• Dè Johan Smits op 27 april 2012 ’n kunninklijke onderscheijing
hi gekrigge vur al z’n verdienste vur de carnaval en verschillen-
de aander dinge:  tis net ne jóker!

• Dè Kuppèlmister Harrie Peeters en Wille vaodder en moeder zijn
geworre van dòòchter Yente. 

• Dè ex-Prins Michiel I de 50ste Kennedymars nie hi oitgeloupe: ‘t
was ‘m veul te wijd.

• Dè ‘t vur ex-Prins Frans v.d. Ven 10  jaorre geleeje is dettie
Abraham zag en  dettie dè ók gruts gevierd hi.

• Dè Max Claessens vort bai de Hofkuppèl méé kumt speule.
• Dè Annick Raaijmakers de Jeugdcommissie is komme verstèèr-

ke.
• Dè Nieke v.d. Sanden di bai d’n Anhang is komme doew.
• Dè Truus van Enckevort, Petra Sleegers en Pieter Verberne ók lid

zijn geworre van De Meerpoel.
• Dè wai Prins René I en Prinses Nicolet, Jeugdprinses Dana,

Adjudante Elvira  en alle Meerminne en Meermanne unne
schóne carnaval 2013 toewense. Alaaf!        

Oit De Meerpoel borrelde op...

Witte wâ onze nèie Prins zi...



  
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

Boerenkamplaan 54 - 0493 491439 - www.bakkerijvaneijk.nl

in d’End én omstreken!
Carnaval

Dé specialiteit voor

Plaaevondervlli

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 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

Giel & Stan Hermans
info@autobedrijf-hermans.nl

Boerenkamplaan 68 A
5712 AG  Someren
Tel. 0493 - 494398
Fax 0493- 490556

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

www.autobedrijf-hermans.nl

AUTOBEDRIJF

V.O.F.HERMANS
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Prins René 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!	  
	  

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
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Op carnavalsmaandagmiddag zal voor de
49ste keer de Meerpoeloptocht door de straten
van Someren trekken.

GE ZALT TOCH ZÉKER
ÓK WEL MEEDOEW!!
Spelregels en opgaveformulieren kunt u
opvragen via optocht@cvdemeerpoel.nl. 
Opgave voor deelname aan de optocht kunt
u doen vóór maandag 4 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 2012: 

Groep A (grote groepen): 
1e Buurtvereniging Sliehevak met ” Wij heb-

ben een goed lopende tent” 
2e Vriendengroep Pompersprins Henry met

”ZZP; Zelfstandige Zonder Prinsenpaar” 
3e Vriendengroep Prins Michiel met ”Voor

de Carnaval hoeven we niet naar Bra-
sil”  

Groep B (kleine groepen): 
1e Buurtvereniging De Dommeltjes met

”Wai kleure Zummere blauw” 
2e Familie Beerens met ”Wij zijn met deez

daag onder ’n hoedje te vangen” 
3e Groep De Hutseprutsers met ”Wij hou-

den onze kop erbij” 

Groep C (individuelen): 
1e Koen Kusters en Mike Hurkmans met

”2 jongens in de leer” 
2e Thieu en Bert Slegers met ”Wai

kriege de weind van vurre” 
3e Groepje De Raveltjes Dorp en Eind

met ”Efkus bij-kletsen” 

De wisselbeker 
voor het hoogst aantal punten ging voor
de vierde keer en dus definitief naar
buurtvereniging Sliehevak. 

De creativiteitsprijs 
was voor buurtvereniging De Dommeltjes. 

De jeugdstimuleringsprijs 
ging naar groep De Hutseprutsers.

Carnavalsoptocht in de Meerpoel



 
 
 

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.

Perfectie op maat 

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.

Perfectie op maat ‘t Heil jaor dur is perfectie ons doel, 
mer mî de Carnaval bouwe wai fist 
in de Meerpoel.

WIJ STAAN OOK 
VOLGEND JAAR 
WEER VOOR U 

KLAAR.

MAAR MET DE 
CARNAVAL ZIJN 
WE GESLOTEN

Advertentie Carnaval Lisere_Sport2000.indd   1 25-11-12   12:05
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Meerminnen en Meermannen, familie, buurt, vrienden en alle
bekenden,  jullie hebben ons vergezeld tijdens een van onze bij-
zonderste ervaringen ooit. Het was uniek en onvergetelijk om dit
samen met jullie te beleven. Wij kregen de kans om het Carnaval
van het begin tot het einde, van trompettergeschal tot bloeme-
tjesgordijn, mee te maken. Het was ‘hil schón’ om met zo’n ver-
eniging mee te mogen gaan om carnaval te vieren. 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de aanloop, voor de
liedjes, voor de knipogen, voor de duimen omhoog, voor het
hossen, de gezellige gesprekken, voor het samen op de grond
gaan zitten en weer omhoog springen, voor de muziek, de lek-
kere pilsjes en de glimlach! Voor elk uitstapje, de recepties, de
kaarten, het bezoek aan Varsel en de scholen, de zorginstellin-
gen, het afhalen van de Prins en bezoek aan de andere kant
van het kanaal, het Reundje Meerpoel, het lekkere eten, de
optocht, het seniorenbal, spek èète, de Flodderbône, het rooie
neuzenbal en tot slot de GEWELDIGE afsluiting van carnaval
2012. 
Het is fantastisch hoe zo’n grote club mensen je opvangt en je
welkom laat voelen. Ook Leo en mam hebben er ondanks fysie-
ke beperkingen veel bij kunnen zijn; er werd rekening met hen
gehouden en dat voelde geweldig!  Er werd gedacht aan de
ouderen, de zieken en de jeugd! Wat hebben we ook veel ple-
zier beleefd met Jeugdprins Jelle, Adjudant Ruud en de
Jeugdraad van het Meerpoeleke!
Nu ben ik met Annemarie weer terug in het leven van alledag.
Heel gewoon, maar ook heel bijzonder, met zoveel mooie herin-
neringen in het achterhoofd. Het was elke seconde genieten en

ik denk dat wij de rest van ons leven niet meer chagrijnig zullen
zijn.

Wij zullen nog vaak moeten lachen om Carnaval 2011–2012!!  

Iedereen SUPER bedankt
namens ex-Prins Michiel 1e en ex-Prinses Annemarie

Ex-Prins Michiel 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!..... 

Dit jaar was de eer om c.v. De Meerpoel te vertegenwoordi-
gen tijdens een etentje op Sonnehove weggelegd voor ons.
Op zondag 11-11 zaten wij, jawel … aan tafeltje 11.
Na een hartelijke ontvangst kregen we een lekker menu voor-
geschoteld, dat zeer de moeite waard was. Na nog een kop
koffie en een leerzame rondleiding gingen we voldaan naar
huis. Onze speciale dank en een driewerf alaaf voor het keu-
kenpersoneel.

Jeanny en Frans-Jozef Knapen

Meerpoellied

Goe toeve
in Sonnehove

Getróuwd
DÊr zit ne mens âon de bar en die geniet Âr van as dÂr Ân heil
schón maid nèève hum kumt zitte. Die mens kiekt hur Ês
goe âon en zi dan: „Gij lijkt sprèèkend op mÊn twidde
vróuw!‰ „Hoe dik bèènde gai dan getróuwd?‰ vraogt dè
lekker ding. Zi dieje mens: „Inne keier!‰

Nonne
„Ik wil gèèr Ês ouver oew dòòchter praote, zi de neije
schónzoon tigge zÊn schónvaodder. „Ik ben naw Ân mâond
mi heur getróuwd, mer we doen Êt bekant nooit. Ze lijkt wel
Ân non!‰ „Waacht efkes...‰ zi de schónvaodder, „... dan
roewp ik efkes Moeder Overste durbai!‰

Van links naor rechts:
Marcel Looijmans, Piet Engelen, Johan Smits, Louis Swinkels,

Gerard Slegers, Frans de Lau, Frans v.d. Ven, Jan Strik,
Jan van Eijk, Roland van Bussel, Koning Jos Haerkens,

Wil van Roosmalen, Karel Velings, Joost v.d. Heuvel,
Henk v.d. Goor, Joep Linden, Bram van Uffelen,

Gabriël van Bragt, Jan Gorissen, Frans Peters, Hans Geers, 
Gerard Lomans, Louis v.d. Bosch, Theo Sonnemans

en Ad van Seggelen.

Prinsengarde



www.curlandcolor.nlwww.curlandcolor.nlWilhelminaplein 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

 

 

Voor klus- en onderhoudswerkzaamheden 
bij (agrarische) bedrijven, instellingen en  
particulieren op het gebied van: 
 timmerwerk 
 metselwerk 
 hak- en breekwerk 
 rioleringswerk 
 bestrating 
 kleinschalig machinaal timmerwerk 

Slievenstraat 54,  Someren 
Tel: 0493 – 44 09 27      
janswinkels-klusenonderhoud@kpnmail.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SNEKBAR

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

- Allein in ’t weekend ope.

- Dur de wèèk zijn wai weg.

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

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

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

Mobiel: 06 - 126 44 332

www.autobedrijferikvanhoof.nl

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

Mobiel 06-51561367 • www.kantergraszoden.nl
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Zoals we in Someren gewend zijn, vindt ook dit jaar weer het Reundje Meerpoel
plaats. We hopen dat veel leuk verklede groepen op carnavalszondag 10
februari een tocht langs de kroegen van Someren gaan maken. 

Het Reundje Meerpoel moet worden afgelegd tussen 15.00 uur en 21.00 uur.
Om 21.11 uur is de prijsuitreiking in Het wapen. De volgende gelegenheden
doen mee:  Plein 5,  De Boemelaer, ’t Road-hoiske, De Ruchte, De Postel, Het
Wapen, Zalencentrum Cen-
traal en In d’n Herberg.

Laat je creativiteit zijn werk
doen! We hebben gekozen
voor een opvallend onopval-
lende jury, die in De Ruchte
aanwezig zal zijn om de
deelnemers tussen 15.30 tot
18.00 uur te beoordelen op
originaliteit. De jury beoor-
deelt slechts op creativiteit
en originaliteit in verschij-
ning. 

De stempelkaarten zijn bij alle deelnemende
horecagelegenheden verkrijgbaar tegen
betaling van € 1,50 per persoon. Per deelne-
mer 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 fantasti-
sche prijzen. 

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

Doe ook mee met ‘t Reundje Meerpoel

Winnaars Reundje 2012
De winnaar van het achtste Reundje werd de groep ÂWij gaan voor GoudÊ.

De tweede plaats was voor Âde TroebadoerenÊ en derde werd de groep ÂWai  zijn gelaojeÊ.
De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe ouverbure van de PrinsÊ.

Winnaars Reundje 2012
De winnaar van het achtste Reundje werd de groep ÂWij gaan voor GoudÊ.

De tweede plaats was voor Âde TroebadoerenÊ en derde werd de groep ÂWai  zijn gelaojeÊ.
De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe ouverbure van de PrinsÊ.

Winnaars Reundje 2012
De winnaar van het achtste Reundje werd de groep ÂWij gaan voor GoudÊ.

De tweede plaats was voor Âde TroebadoerenÊ en derde werd de groep ÂWai  zijn gelaojeÊ.
De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe ouverbure van de PrinsÊ.



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

wenst de Meerpoel een 
SUPER carnaval 2013

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
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Programma tijdens de Dolle Dagen 2013 

Vrijdag 8 februari:

10.00 uur: Bezoek aan enkele basisscholen.

12.30 uur: Bezoek aan zorgtuinderij Wijnen.

18.00 uur: Bezoek SV Someren.

19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte met alle

carnavalsverenigingen van Groot Someren. 

Zaterdag 9 februari:

16.15 uur: Prins René 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 Het Wapen en

zalencentrum Centraal. 

00.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5.

Zondag 10 februari:

15.00 uur: Start Reundje Meerpoel.

17.30 uur: Bezoek zalencentrum Centraal.

18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam

20.15 uur: Reundje Meerpoel in Het Wapen

(prijsuitreiking 21.00 uur).

21.45 uur: Bezoek seniorenavond in De Ruchte.  

23.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5.

Maandag 11 februari:

13.30 uur: Deelname aan de Meerpoeloptocht. 

15.30 uur: Bezoek aan de jeugdmiddag in SCC De

Ruchte.

17.00 uur: Prijsuitreiking van de Meerpoeloptocht  in

Het Wapen. 

18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam.

20.30 uur: Bezoek aan carnavalsvereniging De Pompers

bij café In d’n Herberg.

22.00 uur: Bezoek aan zalencentrum Centraal. 

00.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5.

Dinsdag 12 februari:

10.11 uur: Spek eten in Residentie Plein 5

14.00 uur: Bijwonen laatste deel Theeconcert in

Zalencentrum Centraal.

15.00 uur: Afsluiting jeugdcarnaval in De Ruchte.

18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam.

20.00 uur: Bekendmaking Lief Meermenneke in het

Wapen.

22.11 uur: Overdracht Sleutelspaan aan het

gemeentebestuur in het Wapen.

22.30 uur: Afsluiting carnaval 2013 in Residentie Plein 5.

woensdag 13 februari:

19.00 uur: Askruisje halen in de Lambertuskerk.

20.11 uur: Haringhappen in Residentie Plein 5.

U bent allemaal van harte welkom.

Scholenbezoek, Zorgtuinderij

Wijnen en Sleuteloverdracht

REUNDJE MEERPOEL

EN SENIORENAVOND

THEECONCERT,
CAFÉBEZOEK EN SLUITING

Afhalen Prins René I

en Eucharistieviering

MEERPOELOPTOCHT

EN CAFÉBEZOEK

HARINGHAPPEN



Meeùs Someren
Postel 9
5711 ET  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!

PHILIPSBOSWEG 7 | 5715 RE LIEROP | T 0492331216 | F 0492332003

WWW.SOMERENSEVENNEN.NL | INFO SOMERENSEVENNEN.NL

BANK 1127.43.145 | KVK 17181316 | BTW NL814835053B01
 

IBAN NL 76 RABO 0112 7431 45 | SWIFT RABONL2U

Briefpapier_SV.indd   1 22-11-2007   13:31:49
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur ZwartPANTONE 312 UPANTONE 349 U

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 Rene I & Prinses Nicolet 
                        
                         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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Lieve Meerminnen en Meermannen,

Op vrijdag 16 november jl. heb ik op de interne afscheidsavond
na vijftien jaar afscheid genomen als Beschermvrouwe van c.v.
De Meerpoel.
De eerste Beschermvrouwe van de vereniging was Mien
v.d. Bosch-Smits van 1973-1996 en daarna  volgde ik
haar op van 1997-2012.  Vijftien leuke Prinsenparen heb
ik in deze periode leren kennen. Vier Voorzitters heb ik in
deze periode meegemaakt en de nodige bestuursleden.
De afgelopen jaren zijn er heel wat dingen de revue
gepasseerd en al die tijd heb ik het een eer gevonden
om Beschermvrouwe te zijn, ik heb het graag gedaan.
Persoonlijk heb ik er ook veel van geleerd en heel wat
mensenkennis opgedaan. Samen met Jos heb ik gepro-
beerd om aan alle geledingen van de vereniging aan-
dacht te besteden.
Nu na vijftien jaar, is het bestuur goed verjongd en vind ik
het tijd om een nieuwe Beschermvrouwe aan jullie voor te
stellen: Marie-Louise Looijmans-v.d. Loo.
Heel veel succes Marie-Louise en veel plezier met en in
de vereniging. 
Dank je wel allemaal voor jullie vertrouwen en tot ziens
ergens met carnaval.

Meerpoel, Meerpoel, gelukkig mer dè gai dur bèènt!!

Alaaf
Marij Haerkens- de Lau

Beschermvrouwe
Marij nam afscheid

Beste Meerminnen en Meermannen,

Vrijdag 16 november jl. was het dan zover: na enkele maanden
mijn mond te hebben gehouden, mocht het dan eindelijk

bekend gemaakt worden. Ik
ben de nieuwe Bescherm-
vrouwe van De Meerpoel. Ik
heb er veel zin in en vind het
een eer om Marij Haerkens
op te mogen volgen in deze
functie.
Bedankt allemaal voor de
leuke reacties, die ik heb
mogen ontvangen naar
aanleiding van deze benoe-
ming. 
Hoe mijn rol als Bescherm-
vrouwe ingevuld gaat wor-
den, zal op termijn vanzelf
vorm krijgen. Ik sta de ver-
eniging graag ten dienst
voor wat betreft advies en
hand- en spandiensten. Er
zijn al wat leuke plannen

uitgewerkt en ik heb er veel zin in!!! 
We komen elkaar vast ergens tegen mî deez daag!!!

Alaaf
Marie-Louise Looijmans-van der Loo

Beschermvrouwe
Marie-Louise

stelt zich voor

Onder vlnr:
Jeroen Bakermans, Dirk v.d. Einden, Nell Verberne.
Boven vlnr:
Martie Jeuken, Joost v.d. Heuvel, Frans de Lau,
Miranda ten Bokum, Frans-Jozef Knapen
en Marie-Louise Looijmans-v.d. Loo (Beschermvrouwe).

‘t Bestuur van
c.v. De Meerpoel

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

Van Otterdijk Kunstgras Molenstraat 38 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
HO-Jeuken Beeldenmarkt Kommerstraat 36 Someren

Lomans-v. Bree Sig. magazijn Kanaalstraat 33 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



Shell Peelland
Tuinstraat 18 | Asten

KOZIJNEN

DEUREN

TRAPPEN

BETIMMERING VAN
BEDRIJFSWAGENS

 

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

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

           
 
 
 
 
 
    Ook tijdens de carnavalsdagen, 
    kunt u voor al uw dagelijkse 
    boodschappen bij ons terecht! 
 
     “Postelstraat  39,  Someren” 
 

  

Kloosterweg 34 | 5711 GK Someren | T 0493 - 845114

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
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Op carnavalsmaandag 11 februari wordt
de nieuwe Slappe Zak bekend gemaakt.
Na de carnavalsoptocht zal Erik Strauven
- de Slappe Zak van 2012 - omstreeks
16.30 uur de naam van zijn opvolger ont-
hullen op het podium van zaal Centraal.
Aansluitend vindt ook een receptie plaats
voor de 28ste Slappe Zak.

Wie wordt de 28ste

Slappe Zak?

Dbsobwbmt
qsphsbnnb

Vrijdag: Cpssfmgftujko
Vanaf 20.00 uur borrels voor 1 euro

Zaterdag: DBSOBWBM!PQ![
-
O!CFTU

Vanaf 20.00 uur

Zondag: Sfvoekf!Nffsqpfm
Vanaf 15.00 uur 

Maandag: Nffsqpfmpqupdiu
na de optocht Boerenbruiloft

Dinsdag: hf{fmmjhfbgtmvjujoh

Buurre
Ân Buurvróuw en unnen buurman, zai Ân wiw en hai unne wid-
duwman, hebbe Ân goei contact saame. Ze maake geriggeld
Ân prâotje ouver de hèèg en elke wèèk drinke ze koffie bai
mekaar. Op unnen dag zi hai tigge zÊn buurvróuw: "We kenne
mekaar al zó laang en we zijn al zoveul jaorre allein. Waorum
kanne wai nie wa mèèr bai mekaar komme en Ês unne keier
de liefde bedriejve?" Zi die wiw: „Neie, dè kan ik nie maake;
minne mens zò zÊn aige in zÊn graf umdraaije. Zi dÊn buurman:
„Dan doen we Êt toch tweie kirre. Dan littie wir goe!‰

Alles breken omdat je in herhaling blijft vallen. 
Alles brèèke umdè ge in herhaaling bliet valle.  

Een hartchirurg die boven de operatietafel zegt: “Hier klopt iets niet!” 
N’n hartchirurg die bóvve de operaasietâoffel zî: “Hiejer klopt iets nie! 

Een kannibaal die om de hand van je dochter vraagt. 
Ne kannibaal die um de haand van oew dòòchter kumt
vraoge 

Een sluipschutter die thuis komt met de mededeling: “Ik heb je gemist,
schat!” 
Ne sloipschutter die thois kumt en zî: “Ik heb oew gemeest, schat!” 

Een verkouden pyromaan die de rest aansteekt. 
Ne pyromaan die verkawd is en iederein  âonstekt.

Een voorzitter met een ziekte onder de leden. 
Ne veurzitter mî  ’n ziekt oonder de leeje 

Een priester in een rolstoel een geestelijk gehandicapte noemen. 
Ne priester in ne’ rolstoewel ne gistelijk gehandicapte nuujme 

Een neus die loopt en voeten die ruiken. 
’n Neus die lupt en vuujt die roike.         

Als je van veel zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan ver-
keerd? 
As ge van veul zwemme ne maagere snierrekerd wordt, wâ duun wal-
visse dan  
verkeierd? 

Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkant
van de tube?
As superlijm werkelijk alles vaastlijmt,, wórrum plekt ie dan nie vaast
âon d’n binnekant van ’t tuubke?

As ’t vandaag 0 graden is en morgen wordt het twee keer zo koud,
hoe koud wordt het dan morgen?
As ’t vandaag nul graade is en mèrrege wordt ’t tweie kirre zo kaaw,
hoe kaaw eest dan mèrrege?

Waarom wordt er geen kattenvoer met muizensmaak gemaakt? 
Wórrum wordt ‘r gin kattevoejer mî moizesmaak gemakt?

Als niks in een teflon pan plakt, hoe zit teflon dan vast aan de pan? 
As niks in een teflon paan plekt, hoe zit teflon dan vaast âon d’n bój-
jem?

Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op
de deur?
Wórrum hî ’n tankstation dè dag en naacht oopen is ’n slot op de
deur?

Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een pak zure room?
Wórrum stitter n’n oiterste verkoupdatum op ne pak “zure room”?

Waarom zitten er in een vliegtuig zwemvesten en geen parachutes?
Wórrum zitte d’r in ’n vliegmesjien zwemveste en gin parresjuute?

Als de zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom
maken ze de vliegtuigen dan niet van dat materiaal?
As de zwarte dous van ’n vliegmesjien nie kepot te kriegen is, wórrum
maake ze dè heil vliegmesjien dan nie van dè matteriaol?

Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan
gedaan?
As ge prebeert iets verkeierd te doew en dè gî goe, welk van de tweie
hedde ge dan gedao?

Toen de eerste mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waarmee
dacht hij dan dat hij bezig was?
Toen d’n uurste mens ontdekte dè rómme van koej kwam, wórmî
daacht ie dan dettie bizzig wâos?

Leven getrouwde mensen echt langer of vinden ze dat alleen maar?
Lèève getrouwde mense echt langer of maine ze dè allein mer?

Gratis cursus
Zömmers vur niks



WWW.DIAGNOSTIEKVOORU.NL

Altijd dichtbij

Kijk voor het totale aanbod, filmpjes van de onderzoeken, actuele 
openingstijden en alle locaties op:

Wij blijven nuchter 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, hartfilmpjes en radiologische echo’s.  
Daarnaast kunt u bij ons binnen een week terecht voor radiologische 
echo’s, zoals een echo van de hals, buik of gewrichten.

Openingstijden
Ma, wo en do: 8.00  12.30 uur
Di en vrij: 8.00  16.30 uur
(gesloten tussen 12.30 en 13.00 uur)

Gratis parkeren
Floralaan 22A, Asten

Voor bloedafname 

hoeft u geen afspraak

te maken.
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Hotel Centraal  |  Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren  |  Tel. 0493-494815  |  www.hotelcentraal.nl

Voor de stoere mannen en vrouwen…

HIGH BEER Prijs p.p.
€ 15,50

Een avondvullend samen zijn met de

HIGH WINE Prijs p.p.

€ 27,50

Na een wandeling in de bossen... of een ongedwongen samenzijn met vrienden, familie of collega’s?

Hoogste tijd voor de bourgondische

SNEUKELTAFEL
Op tafel reserveren wij:

Uitbreiding Sneukeltafel de Luxe (meerprijs € 3,25 p.p.)

Prijs p.p.

€ 16,50

Een échte traktatie...!

HIGH TEA Prijs p.p.
€ 14,95

Hotel Centraal  |  Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren  |  Tel. 0493-494815  |  www.hotelcentraal.nl

Er valt heel wat te vieren...!

Compleet verzorgd van A tot Z, dan bent u bij ons op het juiste adres!

Tijd voor een heerlijke lunch
of gezellig diner?
Wij staan graag voor u klaar
met onze uitgebreide kaart!
Onze keukenbrigade maakt er altijd een feestje van...

Wilt u een origineel kado schenken? Wij hebben

KADOBONNEN

KLAAR VOOR DE DAG
VAN JE LEVEN?
Dan hebben wij een prachtige zaal
en aantrekkelijke arrangementen!

 R
em

co
ni

js
se

n.
nl







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

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

  

 

 

 
         Floreffestraat 10  
  5711 AD Someren  494284 
                Hemel 4   
    5721 HH Asten 670225 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

       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 

HALF ELFJE 16, SOMEREN
TEL.(0493) 494539

Camera inspectie
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www.sleso.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! 

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

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

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 
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Op carnavalsmaandag 20 februari 2012 gingen Prins Michiel en Prinses Annemarie met een dele-
gatie van c.v. De Meerpoel op kraamvisite bij Franklin en Charlotte van Schijndel in de Amer. Die
werden namelijk op 18 februari verblijd met de geboorte van een dochter. Onze Prinses was hele-
maal verrast toen de pasgeborene Annemarie bleek te heten .... wat een leuk toeval!!
Op 11 mei 2012 werd Yente geboren, dochter van Harrie en Wille Peeters. Harrie is leider van onze
Hofkapel. Vanzelfsprekend ging ons Prinsenpaar ook bij deze kersverse ouders op bezoek om hen
te feliciteren.
Welke kinderen worden er geboren tijdens de carnavalsdagen 2013? Wie bij de secretaresse van
c.v. De Meerpoel (Miranda ten Bokum) 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 carnavalsvereniging. Uiteraard brengt Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins
René I tijdens de carnavalsdagen ook een bezoek aan het jongste Meerminneke of Meermenneke
en zijn of haar ouders. 

Carnavalskiendjes

Zoek de 11 verschillen

De elf verschillen: 
1 plant rechts,  2 staart vis links, 3 staart meermin, 4 rugvin boven, 5 vis op verkeersbord, 6 steen onder, 7 haar rechts, 8 zwarte achtergrond linksboven, 9 kwal, 10 luchtbel linksonder, 11 zeester.

As keind hâ ik niks te wulle. Èète wâ t’r ópgeschöpt wórde en wei-
ter ginne flaowekul. Ik ziej me nog âon de taoffel zitte tusse m’n
bruujers en zeusters. Wâ ik nie lustte, prebeerde ik stiekem âon
de kat te vuujere, die ónder de taoffel al zaot te waachte. Of ik
prebeerde ’t óp ’t burd van iemes anders te scheuve. Dè lukte
nie altijd en dan krig ik wir n’n hille littenie te hoiere : “Èt oew vlis
óp! Ik zag wel degget âon de kat wôud gèève. Wór moete gai
naw grout van wórre? Die èrm negerkiendjes in Afrika zoan God
óp de bloute kneis danke, as ze dè te èète kreege. Zit nie zó te
wiebele! Wâ, ik heb gin plâots? As ge zóveul plâots in d’n himmel
kriet, maade bleij zijn!”......En zó ging ’t mer dur.
Dur ’n klèèn incident – nie meier as ‘ne centimèèter of tweie – is
dâor verandering in gekomme! Loister!
’t Èète begós zóas elleken dag mî ’t zelfde ritueel: Nâo ’n Ónze
Vader en ’n Weesgegroetje verdailde óns moeder ’t vlis en
mochte we beginne mi ópschöppe : erpel en gruuntes oit onzen
aigen hof en appelmoes oit ónzen aigen boogerd. Tot zó wijd
ging alles goe. Toen kwam ’t toetje : Mölksepap mî gort. Die gort-
körrelkes kós ik echt nie dur m’n kèèl kriejge en dus schoof ik die

in ’n kreengske ónder de raand van m’n burd. Naw hâ ik de
pech um as lenkshandige âon de lenkerhoewk van de taoffel te
zitte, nevven óns moeder. En moeders hebbe ouveral ouge!.....
“Zit nie zó te knoeie mî die pap! Ge bliet net zó laang zitte tot
oew burd leeg is!”  En um die woorde kraacht bai te zette, gaf
ze me n’n tik mî heur mes. Wai klaagden altijd dè ze zó bót wao-
re, mer ditte wâos toevallig schèrp!......
In ins wórde ’t stil âon de taoffel. Alle âondaacht wâos gereecht
óp ’t bloeiende sneejke in minnen èrm. Afgeziej van de pijn
genoot ik van al die âondaacht. Heil efkes wâos ik nie dè laastig
jeungske van “Dè lus ik nie” en “Dè hoof ik nie”.
’t Woord chantage wâos mai nog nie bekèènd, mer as ik in ’t ver-
volg iets nie lustte, wreef ik efkes ouver ’t litteiken en zî mî ’n zielig
stemmeke: “’t Duu nog stids ’n bitje zir!” En dan kwam óns moe-
der mî de verlossende woorden : “Lâot mer stao! Ge maad van
de taoffel!!”…………..

Jan van Gaal (1944–2011)  
Bestuurslid in de beginjaren van De MeerpoeL

Èète wâ de pot schaft

Bij een van de zaonikaovenden in het carnavalsseizoen 2011-2012 waren wij uitgenodigd
door het bestuur van c.v. De Meerpoel om als VIP deel te nemen.
Voorzitter Frans de Lau en Adjudant Frans-Jozef Knapen kwamen ons thuis ophalen.
Wij hebben met volle teugen genoten van de diverse kletsers en het optreden van de
Hofkapel en zeer zeker van de ex-Prinsen. Tijdens de voorstelling werden wij voorzien van
drank en hapjes. Het geheel was erg goed verzorgd.
Bedankt – Bedankt – Bedankt!! 

Harrie en Riek van Vlerken.

Wat betekent VIP bij c.v. De Meerpoel?



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

wenst u een geweldige carnaval !

Zowel voor, als na de doldwaze dagen, helpen wij
u graag met uw kapsel, uw make-up 

of de verzorging van uw handen en nagels

Morfose Kappers | Verdonckstraat 1c | Someren
 www.morfose.nl | info@morfose.nl

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

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

Handel & Lasbedrijf
G. v.d. Manakker

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

Mob. 06 - 21 50 23 48

WESA TUINHOUT
Half Elfje 6, 5711 ES  Someren

T: 0493-471756 • www.wesatuinhout.nl

Maatwerk?

Als na carnaval 
alles weer helder is, 
maak dan eens een 
afspraak voor een 
kloppend advies!

DE ANDERE ZAAK
(naast Jos Bayens Optiek)

Een optiekzaak voor de goedkopere bril
(vanaf 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
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Dit jaar heeft dans-, maar vooral amusementsorkest de
Flodderbône weer een spectaculair en afwisselend programma
voor u samengesteld.
Komende carnaval is het voor de 33e keer in de historie dat het
traditionele theeconcert wordt georganiseerd.
Deze speciale jubileumeditie op dinsdagochtend 12 februari
2013 wilt u toch niet missen?

Na vorig jaar een tournee te hebben gedaan in Volendam,
brachten de Flodderbône dit jaar een bezoek aan het grote
Hollywood. Deze Amerikaanse miljoenenstad is met al het grote
filmgeweld heel wat gewend, maar waren ze in Hollywood ook
opgewassen tegen het carnavaleske geweld van de
Flodderbône?

Tijdens de tournee kwamen de Flodderbône via een medium in
contact met diverse grootheden, die helaas niet meer onder ons
zijn, zoals Elvis Presley, Fats Domino, John Denver etc.. Artiesten,
die het ontstaan en de ontwikkelingen van de Flodderbône
natuurlijk op de voet hebben gevolgd. Aan al deze grootheden
zal een ode gebracht worden tijdens het theeconcert, want ook
zij horen -evenals de Flodderbône- thuis in het rijtje van onver-
woestbare artiesten. 

Naast de prachtige verhalen, muziek en anekdotes over dit
avontuur, kunt u tijdens het concert ook genieten van enkele
gastoptredens en natuurlijk is er de uitreiking van de ‘dè-ha-
toch-nie-gehoeve trofee’. Het theeconcert wordt nog steeds
ieder jaar druk bezocht door jong en oud. De sfeer is uniek en
dat zal dit jaar niet anders zijn! Vanaf 11 voor 11 zal bij zalencen-
trum Centraal de Klok van Arnemuiden klinken en kan er inge-
haakt worden op de muziek van de Flodderbône. 

Op de laatste dag van hun tournee, liepen de Flodderbône over
‘The Walk of Fame’ en vroegen zich af of zij in dit voetpad
vereeuwigd zouden worden. Komt dat zien op carnavalsdinsdag
en ontdek of zij de ster op ‘The Walk of Fame’ verdienen!

33ste Theeconcert van De Flodderbône

Voor de 32ste keer kunt u raden wie er op de foto hieronder staat afgebeeld.
Om het iets gemakkelijker te maken, krijgt u een paar (cryptische) tips:

• Zömmerse mens

• Heeft iets met bomen

• Grote fan van bepaald kledingstuk

We hopen van harte dat er veel oplossingen worden ingezonden. Hoe meer, hoe
liever!!!!
Dat kan t/m 9 februari 2013 door uw antwoord te mailen naar redactie@cvdemeer-
poel.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 12 februari bij Het Wapen omstreeks
20.00 uur. Degene met het goede antwoord ontvangt een kadobon ter
waarde van 25 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 Meerminneke’ van vorig jaar was Jaantje van Doorn-Wijnen. 
De prijswinnares was Marlies Verschaeren uit de Kanaalstraat. 

Alle Meermennekes en Meerminnekes  van 1982 - 2012:

Wie is di lief Meermenneke?

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
2012: Jaantje van Doorn



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

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 15e 
keijer Unne Fenklubaovund Mi 
Prins René I Zwinkels, Prinses 
Nicolet, de Hofkupèl en aander 
muzikale optrejes!
Zùrrig dè ge d’r bai bènt op...

Zaoterdig 
9 maart 2013
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

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

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

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

Grieks             Specialiteiten  Restaurant 
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Staand vlnr:
Dirk v.d. Einden, Pieter van Osenbruggen, Riny v.d. Hurk, Ard
Hoppenbrouwers, Rob v.d. Vossenberg, Roel v.d. Laar, Daniëlle de
Lau, Harry Peeters, Gerard Lomans en Thijs Verdonschot.
Midden vlnr:
Simon Peeters, Ellen v.d. Hurk, Max Claessens, Stijn Lomans, Ralf
Kengen, Mariëlle Strik en Bart Crooijmans.
Voor vlnr:
Monique v.d. Vossenberg en Annelou Jeuken.
Niet op foto:
Els Vervlossen en Hendrik Toonen.

Prinselijke Hofkuppèl
De Meerpoel

Achter vlnr:
Henriëtte v.d. Mortel, Suzanne Maas en Maria Maas.

Midden vlnr:
Nieke v.d. Sanden, Ellen Jeuken en Henriëtte Driessen.

Voor vlnr: 
Helma Verberne en Anita Maas.

Niet op foto:
Loes van Diepen, Antoinette van Osenbruggen

en Ellen Bakermans.

D’n Anhang

Achter vlnr: 
Boudewijn ten Bokum, Sven Hendrix, Peter Maas, Jos Verberne,

Frans Maas, Wilfred Smits, Remy Bazen en Henny Driessen.
Voor vlnr:

Thijs Raijmakers, Ralph van Eijk, Carel Raijmakers,
Ken Boerenkamp, Theo v.d. Mortel, Gerard Koolen en Erik Maas.

Raod van Elf

Achter vlnr:
Gerard Berkers, Henk Arendsen, Evertjan Swinkels, Frank Sanders,
Marcel v.d. Weerden, Huub Lemmen, Jos Verberne, Ad de Jongh,
Dorus Rijntjes, Peter Verhees, Frans Cuunders, Jan v.d. Heijden,
Peter Swinkel en Toon Bennenbroek.
Midden vlnr:
Harrie Aarts, Toos Berkers, Wilma Aarts, Ans Sanders,
Marita de Jongh, Drina Lemmen, Franca v.d. Weerden
en Efra v.d. Heijden.
Voor vlnr:
Ans Bennenbroek, Henny Arendsen, Sandra Rijntjes, 
Mien v.d. Bosch, Wilma Swinkels, Tonny Schmitz,
Ine Swinkels en Hanny Cuunders. 

Goud van Oud
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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 

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

Speeltoestellen

Tuinmeubel

Tuinhuizen

Maatwerk

Overkappingen

Tuinhout

Schuttingen

Terug in Lierop!Lindor
T u i n h o u t

Adres: Achterbroek 20, 5715 BM  Lierop
Tel.: 0492-332662  •  Fax: 0492-331735

info@lindortuinhout.nl  •  www.lindortuinhout.nl

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

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

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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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
WENSt iEdErEEN 

EEN fijNE carNaval

- 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

  
Um dè wai ok gèr  
van de partij zin  
 
Kroipen wai mi deez  
daag onze keuken nie in 
 
Mar de rest van ut joar 
Stoan wai gèr vur jallie kloar 
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www.isobouw.nl

Vier daag 
nie te houwe...

...en daarnoa lekker 
verder (Iso)Bouwe!

ISO_Carnaval_68,66X102_FC.indd   1 27-11-12   15:55

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

Service-station
Rob van Kol

Reparatie van alle merken 
APK Keuringsstation

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

theaterPROGRAMMA 2013

SNORRO
Jeugdvoorstelling

LANG & GELUKKIG
Familievoorstelling

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SPELEDONCKERS.NL

boomverzorging

verplanten
van grote bomen

tuin- en
landschapsarchitectuur

advisering - expertise

Vaarselstraat 48, 5711 RE  Someren
T. 0493-495093, M. 06-20444014

E. info@vdvorstbomen.nl, I. www.vdvorstbomen.nl

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

Genieten van zaonik, cabaret en muziek van de

bovenste plank in zalencentrum Centraal op:

• vrijdag 18 januari

• zaterdag 19 januari

• woensdag 23 januari

• vrijdag 25 januari

• zaterdag 26 januari  

Kaarten zijn verkrijgbaar à ¤ 11,· p.p. in de voor-

verkoop op vrijdag 4 januari en maandag 7

januari a.s. van 19.30 tot 20.30 uur in Zalencentrum

Centraal.

Optredens van:

• Vorst Martie, Prins René I,

Adjudant Frans-Jozef en de Raad van Elf

• Jeroen Engelen uit Someren als Harrie Haan

• Ad Vermeulen uit Chaam met Het huishouden

van Jan Steen

• Dirk Kouwenberg uit Rosmalen als De student

• Frans Bevers uit Oirschot als Ciske,

de opgepimpte boer

• De Prinsengarde met De schónste geminte

van Nidderland

• Keps uit Raamsdonksveer met Koldercabaret

• De Prinselijke Hofkapel

De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Kom op tijd, want de avonden beginnen stipt om

19.30 uur.  

We wensen u veel kijk- en luistergenot.

Commissie zaonikaovend, 

Helma Verberne 

Carel Aarts 

Albert van den Bosch 

Roel van de Laar 

Johan Smits 

Jan Strik



 

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

BV

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.

TANKTRANSPORTEN TANK OP-OVERSLAG

Someren   0493-495937   www.vendrigtransport.nl
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Maar liefst 44 jaar zijn ze al lid van De Meerpoel: Henny
Arendsen-van de Graft en Louis van den Bosch.
ÂOudgediendenÊ, die beiden werden benoemd tot
Grootofficier vanwege hun grote staat van dienst bij de car-
navalsvereniging. 
Allebei ontvingen ze ook een koninklijke onderscheiding
voor hun inzet voor de Somerense gemeenschap. Ze hebben
inmiddels een stapje terug gedaan binnen de carnavalsor-
ganisatie, maar ze dragen nog steeds hun steentje bij als het
nodig is en ze ervaren De Meerpoel nog altijd als een warm
nest.

De eerste vrouw in het bestuur
Henny kreeg 44 jaren geleden de vraag voorgelegd of ze het
bestuur van c.v. De Meerpoel wilde komen versterken.
Hoewel het carnavalswereldje in die tijd een écht mannen-
bolwerk was, besloot Henny de stap te wagen en het secretari-
aat over te nemen. Echtgenoot Henk was het jaar daarvoor lid
geworden van de Raad van Elf, dus de vereniging was haar niet
onbekend.
“We waren nog niet zo lang geleden teruggekeerd uit Canada,
waar Henk en ik enkele jaren hadden gewoond en ik had, zoals
destijds gebruikelijk was, mijn ontslag gekregen op de dag dat
ik voor de wet trouwde. Vandaar dat ik geen vaste baan meer
had, maar op diverse scholen in Someren vervangster was. Ik
deed ook ander vrijwilligerswerk, maar ik had nog wel wat tijd
over”.

Carnavalsvirus
In 1969, het jaar van Prins Bram I, trok Louis samen met zijn vrien-
den Hans Raijmakers en Hans Hurkmans voor het eerst mee met
de carnavalsclub en gedrieën sloten zij zich aan bij de Raad
van Elf. Louis raakte besmet met het carnavalsvirus. Hij werd
bestuurslid, ging de PR doen en maakte jarenlang met Hans
Raijmakers deel uit van de redactie van de carnavalskrant.
In 1982 werd Louis ook nog Vorst en kreeg hij het na lang lobby-
en voor elkaar dat de vereniging er een onderdeel bij kreeg,
namelijk dansgroep ‘de Puddle Pops’.
In 1980 had Louis, samen met anderen, ook al aan de wieg
gestaan van de Flodderbône.
In 1984 werd hij bevorderd tot Grootvorst. “Prins Cor I (Van
Helmond) had ergens gelezen dat er ook Grootvorsten bestaan
en dus kreeg ik van hum n’n anderen titel, mer ik blééf wel
dezelfden houp wèèrruk haawe!” 

Veranderingen
Henny: “Vroeger had De Meerpoel geen eigen Hofkapel. De
muzikanten moesten ingehuurd worden en dat had nogal wat
voeten in de aarde. Tijdens de bestuursvergaderingen ging het 

destijds driekwart van de tijd over geld en muzikanten.”  Louis vult
aan: “De Peellander Muzikanten bepaalden voor een groot deel
het carnavalsprogramma. Als zij niet konden, moesten wij water
bij de wijn doen. Dan moesten we noodgedwongen andere
orkesten inhuren.” “Of zelf maar een liedje zingen.” glimlacht
Henny. “Sinds het begin van de jaren negentig is de Hofkapel
een officieel onderdeel van de carnavalsvereniging en dat is
een geweldige verbetering.” 
Henny is blij dat vrouwen een steeds grotere rol zijn gaan spelen
bij De Meerpoel. “Er zitten tegenwoordig meer vrouwen in het
bestuur en in de Hofkapel. D’n Anhang hoort er echt bij. Dat was
vroeger niet het geval. Gelukkig kregen we wel altijd hulp van
Tonny Schmitz. Er zijn nu allerlei commissies: alles is prima geor-
ganiseerd en tot in de puntjes verzorgd.”
Louis vindt het niveau van de zaonikaovenden in De Meerpoel
heel hoog, maar hij betreurt het dat de lokale inbreng terug-
loopt. “Vroeger hadden we diverse cabaretgroepen van eigen
bodem, maar dat is vrijwel verdwenen.” Positief vindt hij dat er
tegenwoordig veel meer gezegd kan worden dan vroeger. “Wij
waren er vroeger als bestuurders ernstig bezorgd over als de
gezagsdragers in Someren tegen de schenen geschopt werden.
Nu vind ik dat het best wat feller zou mogen. Wij zijn in Someren
tijdens onze optredens ‘liever’ dan bijvoorbeeld in Asten bij de
Klot!”
Henny is blij dat de vereniging haar voorstel heeft opgepakt om
meer te doen met jeugdig talent. Sinds vier jaar organiseert De
Meerpoel een open podium voor de jeugd. “Er is zoveel talent.
Als je ze op jonge leeftijd het podium op krijgt, blijven ze dat wel-
licht ook op latere leeftijd doen. Misschien krijgen we dan in de
toekomst weer avonden met meer lokale inbreng.” 
Louis staat er om bekend dat hij houdt van tradities. Een van zijn
bekende uitspraken is: ‘We moete haawe wâ we hebbe!’ “Mer
nie ten koste van alles”, repliceert Louis. “As iets nie mer werkt,
moete ge ók dörve um los te laote en te vernieuwe!”

Goede herinneringen en vriendschappen voor het leven
Op initiatief van Henny en Wim Wijnen werd in 1989 Goud van
Oud opgericht. Een geleding bestemd voor mensen, die na
jarenlange (bestuurs)dienst verbonden willen blijven met de ver-
eniging.
Henny is er erg blij mee, want daardoor blijft ze samen met Henk
toch diverse keren per jaar betrokken bij het carnaval in
Someren. Dat geldt ook voor Louis, maar die maakt, sinds hij in
1997 afscheid nam als Grootvorst, deel uit van de Prinsengarde. 
“Het is voor ons heel belangrijk om er nog bij te horen”, zeggen
beide jubilarissen in koor, “we bewaren aan het carnaval veel
goede herinneringen en we hebben er vriendschappen voor het
leven aan overgehouden!
O ja, en als ze ons nodig hebben, kunnen ze nog altijd een
beroep op ons doen!!!”

In gesprek met Henny en Louis     (door Gerard Slegers)
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Witte wâ 
Jeugdprinses Dana zi...
Ik had me opgegeven als Jeugdprinses van De Meerpoel. Op
de dag van de bijeenkomst zag ik dat ik een paar concurrenten
had. Toen ik thuiskwam, was ik zenuwachtig en dingen aan het
bedenken waarom ik het wel of niet kon zijn. Na al die weken zat
ik de hele tijd te wachten. Ik lag in mijn bed te smeken om
Jeugdprinses te worden, maar ze kwamen nog steeds niet. In de
klas zaten een paar kinderen die vroegen: Wie zou het worden?
Wie zou het worden? En op donderdagavond om half 11 klopten
er mensen op mijn deur. Ik zei: Ja!!!  Ze kwamen binnen en ik
gilde al meteen. En toen hadden ze de beslissing gemaakt om
mij als Jeugdprinses te kiezen. Toen ze weg gingen en ik de
volgende ochtend wakker werd, kon ik bijna mijn mond niet
houden, maar ik heb het toch gedaan. Ik was op school en een
paar kinderen begonnen opeens allemaal te zeggen: ”Ik denk
dat Jesse of Thijs het wordt of iemand anders.” en dan wil je
eigenlijk kei graag zeggen: ‘Maar ik ben al Jeugdprinses!’ Maar
dan is de lol er al meteen vanaf. 
Nou, en toen kwam de dag van de bekendmaking. Ik was heel
zenuwachtig, maar gelukkig heb ik nog net niet in mijn broek
geplast. Ik sprong uit de koker en voelde me geweldig. Nou, na
al dat hossen en feesten gingen we allemaal naar ons thuis en
na dat feest ging iedereen naar huis en was dat het einde van
de leukste dag die ik ooit heb beleefd. En er komen nog veel
mooie dagen aan, want …..

Mi carnaval hossen we heen en weer,
in Êt Meerpoeleke gi iedereen als Ên speer! 

Wie zitten er in de Jeugdraad?
Voor vlnr: Veerle Rutten (11 jaar en haar hobby’s zijn paardrij-
den, scouting en tekenen), Anouk van Engelen (10 jaar en ze
heeft als hobby handballen), Prinses Dana, Adjudante Elvira,
Thijs van Bree (11 jaar en zijn hobby’s zijn feesten en buiten spe-
len) en Rico Sonnemans (11 jaar en zijn hobby’s zijn voetbal en
toneel).
Achter vlnr: Rick Hilhorst (11 jaar en zijn hobby’s zijn scouting,
judo en handbal), Merijn Verschaeren (11 jaar en zijn hobby is
hockey), Maik van Houts (11 jaar en zijn hobby’s zijn scouting en
zijn vader helpen), Luc Lemmen (12 jaar en zijn hobby’s zijn voet-
ballen en buiten spelen), Jesse Welten (11 jaar en zijn hobby’s
zijn voetbal, vissen en tennissen) en Anouk Crooijmans (11 jaar
en haar hobby’s zijn zingen en dansen).
Inzet: Tim Hilverda (11 jaar en zijn hobby’s zijn modelbouw vlie-
gen, drummen, mountainbiken en voetbal). 

Wie is onze nieuwe Prinses?
De nieuwe Prinses van ’t Meerpoeleke is Dana Rhoe. Dana is de
dochter van Dave en Marina. Haar zus heet Demi en haar broer
Jino. Dana is 10 jaar en zit in groep 8 van de Ranonkel. Haar
hobby’s zijn jazzdansen, zingen en toneelspelen bij Crescendo.

Wie is onze Adjudante?
De Adjudante van ’t Meerpoeleke is Elvira Scheepers. Ze is de
dochter van André en Annemarie. Haar zus heet Sabine. Elvira is
12 jaar en zit in groep 8 van de Ranonkel. Haar hobby’s zijn
handbal, dansen en naar muziek luisteren.

Jeugdprinses Dana IJeugdprinses Dana I



’t Meerpoeleke

Jeugdcommissie
Voor vlnr:

Annick Raaijmakers, Connie Smits,
Ingrid v.d. Bogaart en Irma Jonkers.

Achter vlnr:
Joost v.d. Heuvel, Monique Ligtvoet, Ruud Meeuws,

Nancy Pape en Devon van Dijk.
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Jeugdcarnaval
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Ex-Jeugdprins Jelle
zi vur ’t lèst ….
Het is al weer bijna een jaar geleden, maar wat was het een
geweldig feest. Ik werd gekozen als Jeugdprins van
‘t Meerpoeleke. Samen met Adjudant Ruud en een keigezellige
Jeugdraad hebben wij een geweldige carnavalstijd gehad.
Voor de carnaval gingen we al verschillende keren naar recep-
ties en natuurlijk hadden we onze eigen receptie. Wat was het
lekker druk en gezellig. En toen kwamen de carnavalsdagen met
Prins Michiel en Prinses Anne-Marie. De opening in de Ruchte, de
optochten, Jeugdbal in de Comeet en het rode neuzenbal. Ons
geweldige optreden van de Barkrukkers, waar we zelfs YouTube
mee hebben gehaald . Wat vond ik het jammer dat de carna-
valsdagen er weer op zaten!
Ook na de carnaval hebben we nog een leuke dag gehad toen
Adjudant Ruud en ik in het Dafje werden opgehaald door Prins
Michiel en Prinses Annemarie. Met de hele Jeugdraad naar de
ijssalon, het cadeau van Michiel en Annemarie voor ons. Na het
ijsje eten, hebben we de carnaval nog een keer overgedaan
met een gezellige barbecue. Samen met de Jeugdraad,
ouders, broertjes en zusjes en de Jeugdcommissie hebben we
een geweldig carnavalsjaar afgesloten. Iets om nooit meer te
vergeten!
Carnaval vieren kan je natuurlijk niet alleen. Jeugdcommissie
van c.v. De Meerpoel, bedankt, maar natuurlijk ook Prins Michiel
en Prinses Annemarie. Mijn eigen Adjudant Ruud en de
Jeugdraad met Dirk, Wessel, Roel, Jip, Pleun, Mir, Diede, Bart, Kai,
Max en Bram. Wat hadden we een mooi clubje, bedankt voor
jullie gezelligheid. Ouders van deze geweldige raad, bedankt
voor de gezelligheid en onze eigen carnavals-hit! Ook de buurt,
bedankt voor het mooie versieren van ons huis en de Grebbe,
ieder in zijn eigen rol.
Verder Plein 5, familie, vrienden, c.v. De Meerpoel en alle carna-
valsvierders, bedankt!! Zonder jullie had dit niet gekund!
Nieuwe Jeugdprinses Dana, Adjudante Elvira en Jeugdraad,
maak er een gezellig feest van. Als jullie er net zo van genieten
als ik dan komt het helemaal goed. Veel plezier allemaal!!

Groetjes van ex-Jeugdprins Jelle 1

Afvalle
Ên Vróuw zi tigge hurre mens dè ze gèèr wò afvalle.  Die
mens zi: „Dan moete ge oew aige inschriejve vur de
Missverkiezinge.‰ Zi zÊn vróuw: „Wâ is dè vur onzin?‰ „NawÊ,
zi die mens: „Dan vaalde ge as uurste af!‰

Dòòchter
Dè is naw typisch Ên dòòchter: Tot hur zèstiende blie ze zeu-
re of ze Ên perd mag hebbe ⁄ En as ze zuvventien is, kumt
ze thois mi unnen ezel!



Zaterdag 6 januari
Receptie Jeugd
van de Kaauw Voetjes
in Lierop

Zondag 12 januari
Jeugdboerenbruiloft
van de Kaauw Voetjes
in Lierop

Zondag 20 januari
Receptie van onze
Jeugdprinses Dana,
Adjudante Elvira en
Jeugdraad

Carnavalsdagen:

Vrijdag 8 februari
18.00 uur:
Bezoek SV Someren
19.00 uur:
Sleuteloverdracht in De
Ruchte

Zaterdag 9 februari
13.15 uur:
Deelname aan de optocht
in Lierop
19.00 uur:
H. Mis in de Lambertuskerk
20.00 uur:
Carnavalsbal in De Comeet
22.00 uur:
Afsluiting

Zondag 10 februari       vrij

Maandag 11 februari
12.00 uur:
Afhalen van de
Jeugdprinses
14.00 uur:
Deelname aan de optocht
in Someren
15.00 uur:
Carnaval vieren in De Ruchte 
18.00 uur:
Afsluiting

Dinsdag 12 februari
14.00 uur:
Rooie Neuzenbal in De
Ruchte
18.00 uur:
Afsluiting van de carnaval
bij Plein 5

Programma 2013

’t Meerpoeleke
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‘Kom op, dè podium op!’ biedt plaats aan jong talent. Voor de vierde keer orga-
niseerde c.v. De Meerpoel op 11 november in jongerencentrum de Comeet een
open podium om jong talent de kans te bieden zich te presenteren aan een
groot publiek. Het is geen wedstrijd, dus er waren ook geen prijzen te verdienen.
Wel was er een panel, bestaande uit Lieke Grosfeld, Wilma
Veltman en Gerard van Santvoort, dat zijn mening gaf na elk
optreden.
Er waren zeven deelnemende acts met als spetterende afslui-
ting de jonge band ‘Apollo Seeck’. Het programma werd aan
elkaar gepraat door de jeugdige presentatrice Rosemarie
Smits, die dat op een ongedwongen manier deed en ook
leuke vragen stelde aan de deelnemers. De zaal was goed
gevuld met ook veel jeugdige toeschouwers en het publiek
genoot zichtbaar van de diverse optredens. Als eerste trad
Diede van den Heuvel op met het gevoelige nummer ‘Dit
pakt niemand ons meer af’ uit de film: ‘Achtste groepers hui-
len niet’. Je kunt wel merken dat het podium echt haar plek
is! Daarna imponeerde de 6-jarige (!) Len Donkers op drums
met “Narcotic Liquido”. Een echt talent met ritmegevoel.
Daarbij kwam hij nauwelijks boven het drumstel uit!
‘Turning Tables’ werd gezongen door Saskia van den Heuvel
en Tessa Hooijman. Ze treden nog niet zo veel samen op,
maar hun stemmen pasten perfect bij elkaar! Volgens het
panel moeten ze een keer de stoute schoe-
nen aantrekken en zich inschrijven voor een
talentenjacht op tv. Daarna waren Anne van
der Velden en Sanne Geelen aan de beurt
met ‘You found me’ en ‘Breathe Again’.  Deze
twee meisjes hadden nog nooit samen
gezongen en het was extra knap dat ze beur-
telings de begeleiding op piano verzorgden.
Tip van het panel: Vaker samen optreden!
Na de pauze was er een verrassend optre-
den van bandparodist Ruud van de Voort.
Een heel knap optreden met een perfecte
timing en goede mimiek! 
Daarna trad Eveline Smits op, die zichzelf
begeleidde op gitaar met het nummer
‘I won’t give up.’ Ze heeft een mooie stem en
had een heel relaxed optreden. 
Al voor de vierde keer deed jeugdza-
onikker Jannick Smits mee; deze keer
als ‘Nardje nie zo nauw’. Hij heeft echt
het talent om uit te groeien tot een
geweldige tonprater!
De Band ‘Apollo Seeck’ sloot deze
geslaagde middag af. De band
bestaat uit: Douwe Eijsbouts (zang),
Jasper van Eck (solo-gitaar) Rein kla-
ver (bass) en Ferd van Stekelenburg
op drums.
Het panel gebruikte woorden als:
“Ga zo door, jullie
moeten echt verder
met je talent, ver-
zorgd optreden, kip-
penvel, we zijn er stil
van!”
Iedereen was het
erover eens dat we
trots mogen zijn op
zoveel jeugdig
talent in Someren en
omgeving! Ook de
organisatie verdient
een groot compli-
ment! Volgend jaar
komt er zeker een
vijfde editie van dit evenement, want wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst!!
We raden iedereen aan om eens te komen kijken of mee te doen!
Het is zeker de moeite waard!!

Kom op, dè podium op!
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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 
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schèrp!!
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5712 AA Someren
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