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Lieve Meerminnen en beste Meermannen,
Zeer tevreden kijken we met het bestuur terug op
het afgelopen carnavalsjaar. Velen waren ver-
rast toen Prins René als 49ste Regent tevoorschijn
kwam, maar samen met zijn Prinses Nicolet en
ondersteund door een geweldige buurt en vrien-
dengroep heeft hij op fantastische wijze de klus
geklaard. De gedachte dat personen van
boven de rivieren geen carnaval kunnen vieren,
kan dus naar het rijk der fabelen verwezen wor-
den. Jeugdprinses Dana en Adjudante Elvira
hebben samen met de Jeugdraad laten zien
dat ook bij het Meerpoeleke, onder leiding van
de jeugdcommissie, carnaval gevierd wordt
zoals het hoort. Inmiddels zijn we aanbeland in
het 50ste levensjaar van onze carnavalsvereni-
ging en hoewel dit geen officieel carnavalsjubi-
leum is, heeft het bestuur gemeend er toch extra
aandacht aan te besteden. Het is immers een
jaar met een Gouden Randje, onze Meermin ziet
Sara. Dit jaar zal de 50ste Regent de scepter
zwaaien over het Meerpoelrijk, de 50ste editie
van ’t Meerminneke wordt uitgebracht en wat te
denken van 44 jaar Zàonikaovend in de Meer-

poel. Redenen
genoeg dus om
daar volop aan-
dacht aan te
besteden. Het is
dan ook niet ver-
wonderlijk dat in
onze vereniging,
die traditie hoog
in het vaandel
heeft staan, een
nazaat van mede-oprichter Gerrit Wijnen als
50ste Prins benoemd is. Samen met Prins Grard I,
Prinses Yvonne, Grootvorst Martie, Adjudant
Frans-Jozef, Jeugdprins Klaas en Jeugdadju-
dante Lieke gaan we er een grandioos feest van
maken. Onze commissies hebben er veel tijd in
gestoken om er voor alle Meerminnen en
Meermannen een jaar van te maken om nooit te
vergeten. Zodè ge làoter kaant zegge….. ’t waar
goe, heil goe!!!!

Alaaaaf,
Frans de Lau, voorzitter

Beste Meermannen, lieve Meerminnen,
Voorafgaand aan de receptie van Prins René en
Prinses Nicolet op 5 januari 2013 ben ik
benoemd tot Grootvorst van het Meerpoelrijk. Ik
ben er trots op dat ik voor mijn verdiensten deze
eretitel heb mogen ontvangen. Dank aan ieder-
een voor het in mij gestelde vertrouwen.
In oktober zijn we het nieuwe carnavalsseizoen
begonnen met de appelactie. Enkele weken
daarna mocht ik als initiatiefnemer het 1e
Vorstentreffen Groot Someren organiseren. Met
elf Vorsten en oud-(Groot)Vorsten van de vijf car-
navalsverenigingen togen we onder het mom
van “Een Residentiële tocht door het Land van
Zeuve Meeren” door onze prachtige gemeente.
Als deze ouverture een voorteken is van het
komende carnavalsseizoen, dan staan ons nog
veel prachtige feestjes te wachten in
Meerpoelland.
We vieren het 50ste levensjaar van onze vereni-
ging met de 50ste carnavalskrant, 4 x 11 jaor
Zàonikaovenden, 3 x 11 jaar Appelactie en voor

de 33ste keer de
verkiezing van het
Lief Meerminneke/
Meermenneke .
Reden genoeg
om weer eens flink
uit de bol te
gaan. Er staan ons
de komende ja-
ren flinke veran-
deringen te wach-
ten. Laten we één ding in ere houden….. het
carnavalsfeest. Ik vind het een grote eer om
Grootvorst te zijn van onze sprankelende
Meerpoel. Onder aanvoering van Prins Grard I
en Prinses Yvonne, Jeugdprins Klaas en
Adjudante Lieke en u, Meermannen en
Meerminnen, gaan we er weer een onvergetelijk
carnavalsfestijn van maken. Tot mi die daag.

Alaaaf!!!!
Grootvorst Martie

Beste Carnavalsvierders,
Al voor de vijftigste keer organiseert de Meerpoel
het carnavalsfeest. Een mooie gelegenheid om
eens alle zorgen aan de kant te zetten. Tijd om
te feesten, te hossen, te dansen en vooral te
lachen.
Of je nu komt in je oude vertrouwde boerenkiel
of in een originele, eigengemaakte creatie,
iedereen is welkom om aan te sluiten in de polo-
naise van de Meerpoel. 
Om alle carnavaleske activiteiten - van appel-
actie tot haringhappen – te doen slagen, zetten
zich veel Meerminnen en Meermannen geheel
vrijwillig in. 
Echter zonder de enthousiaste deelname van u
allen zou carnaval niet het feest zijn dat het moet
zijn, nl. een volksfeest dat je samen viert en
beleeft!
Met veel plezier draag ik traditiegetrouw op vrij-
dagavond de sleutel over aan de Prinsen van de

carnavalsvereni-
gingen, die gedu-
rende vier dagen
de scepter zwaai-
en over Someren.
Ik heb er alle ver-
trouwen in dat er
ook dit jaar weer
een geweldig
feest losbarst. Ik
wens Prins Grard I
en Prinses Yvonne samen met iedereen die in
Someren carnaval viert heel gezellige dagen
toe. Geniet uitbundig, maak veel plezier met
elkaar én kom weer veilig thuis, want volgend
jaar is het weer carnaval.

Met Carnavaleske groet,
de burgemeester van Someren,
A.P.M. Veltman

Witte wa d’n Burger zi...

Witte wa de Groutvaorst zi...

Witte wa de Veurzitter zi...zi...

t zi...
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Wai hebbe alles 
vur d’n baw...
Mi de carnaval 
bouwe we zelfs 

fistjes!

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

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

VESTIGING SOMEREN-EIND
Lambertusstraat 13B
5712 CS Someren-Eind
T (0493) 34 88 00  
e-mail: info@meijl.nl  
internet: www.meijl.nl

as ik oe 
un goei advies 

mag gève..
dan zal de 
mi carnaval 
wa belève!

 
 
 
 
 
 
 

 

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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±350 diepvries producten: vlees, groenten, schotels, 

snacks ect. Huishoudelijke producten, cadeau artikelen, 
euroknallers, sieraden, nagel artikelen en nog veel meer! 

  

 Ter Hofstadlaan 36 
Someren tel: 0493470213 

 

Heesakkerweg 22 Asten 0493-696962 

Apk voor maar  € 25,-- 
incl. afmeldkosten en lichtafstelling 

 
Bij een onderhoudsbeurt  

en reparatie 
is er een 

 gratis uitleenauto 
 beschikbaar 

 
Uw auto is bij ons in goede handen.  

Groente & Fruit Someren
Postelstraat 42a
Someren
Tel. 0493 496669 of 06 28657763
info@lekkerengezondwinkel.nl

Prins Grard I en Prinses Yvonne
Veel Plezier!!!



5

“Ja”, zeiden Yvonne en ik tegen elkaar op de elfde van de elfde
van de elfde, de carnavalsdatum van de eeuw, en we gingen
het avontuur aan als echtpaar. En “ja” zeiden Yvonne en ik afge-
lopen juli weer tegen elkaar en we gingen het avontuur aan als
Prinsenpaar van De Meerpoel, waarbij ook 9 maanden oude
dochter Sil zich al Prinses mocht noemen. Daar ging uiteraard
wel wat aan vooraf (aan beide ja’s trouwens). “Bèènde gai
thois?” klonk de niet onherkenbare stem van Frans de Lau aan
de telefoon. “Nee, maar wie ben je?” en er werd opgehangen.
Zijn voicemail verraadde na het terugbellen zijn identiteit, en
tja… waar zou híj me nou voor bellen?! Zeer vereerd was ik in
ieder geval om de 50ste Regent van De Meerpoel te mogen
worden, nadat 50 jaar geleden mijn opa Gerrit naar pastoor Van
den Heuvel belde “um te vraoge of ‘t goe waar” (of het goed
was om de Carnaval in Someren te starten, red.). Maar midden
in de zomer ben je nog niet echt met dit soort zaken bezig. We
zijn allebei echte Carnavalsdieren: al vanaf mijn 16de ben ik bij
de Zàonikaovenden aanwezig, ben als kind opgegroeid met
Tralderhand en Carnaval slaan we niet graag over. We
‘Carnavalle gelaik unne Wijne dè duu’ met als hoogtepunt de
44ste Carnaval, waarbij wij met onze vriendengroep als CV De
Panters de show stalen. Snel genoeg besloten we samen om er
voor te gaan en volgde een geheimzinnige periode van over-
leg, Prinsenpak uitkiezen en andere voorbereidingen. Maar ook
keihard zwijgen en voorliegen aan familie en vrienden en de
nodige smoezen verzinnend.
Het was toevallig en leuk dat ik dit jaar in de organisatie van de
jaarlijkse dropping zat. Nadat 50 jaar geleden vanuit het café
van opa Gerrit de eerste dropping werd gehouden, traditioneel
elk jaar op de avond van het Prinsenbal, zouden we dit jaar een
reünie organiseren, waaraan naast vele vrienden, ook ons pap,
ome Frans en tante Betty zouden deelnemen. Ik heb het zo
weten te sturen dat de dropping werd omgezet naar een soort
van kroegentocht in het dorp, waarbij 60 vrienden zouden eindi-
gen bij Centraal, waar hen een onverwachte climax stond te
wachten. Uiteindelijk viel dit puzzelstukje bij velen op z’n plaats.
De avond van het Prinsenbal was voor ons in één woord grandi-
oos! De spanning werd wat verminderd door twee Jägermeisters,
boven Plein 5 in de oude slaapkamer van ons opa en oma, waar
ik voor het eerst mijn Prinsenpak mocht aantrekken. Nadat de
Beschermvrouwe en ex-Prins René I en ex-Prinses Nicolet ons
hadden ontmoet, was het bijzonder om te merken hoe enthou-
siast we werden onthaald toen we van de trap af kwamen en

werden aangekondigd bij de Raad van Elf, ex-Prinsen en
Prinselijke Hofkapel.
Terwijl in Centraal de onthulling uit een taart wat moeizaam ver-
liep (ik wilde door de taart heen i.p.v. er bovenuit), verliep de
avond geweldig. Na de bekendmaking werd iedereen razend-
snel bereikt via de sociale media en binnen de kortste keren
waren de deelnemers van de dropping en overige vrienden en
familie bij Centraal. Het viel perfect op z’n plaats. We hebben
vervolgens ‘goe gefist, heil goe!’ (‘’t waar goe, heil goe!’ was een
uitspraak van opa Gerrit, red.).
Het werd ons al snel duidelijk dat er een uitstekende organisatie
achter het geheel zit. We zijn flink in de watten gelegd!
Bovendien voelden we ons vereerd door de vele leuke reacties
en het enthousiasme van onze familie en vrienden. Velen gaven
aan: ‘wel aan gedacht, maar niet verwacht!’ Uiteindelijk was er
één persoon die wél wist dat ik Prins zou worden, hetgeen bleek
uit een SMS’je dat ik voor het Prinsenbal ontving vanuit ‘d’n
Himmel’. Van daaruit kijken ons opa Gerrit en oma Nel toe en
wéten dat we met z’n allen een fantastisch Carnavalsjaar gaan
beleven, want…
Carnavalle gelaik unne Wijne dè doe, zodè ge làoter kaant zeg-
ge… ’t waar goe, heil goe!

Alaaaaf,
Prins Grard I, Prinses Yvonne en Prinsesje Sil 

Witte wa onze neije Priins zi...



  
Wenst iedereen

een gezellige carnaval!

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

www.autobedrijf-hermans.nl

AUTOBEDRIJF

V.O.F.HERMANS
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SVS ICT

Sander van Santvoort
Floreffestraat 95

5711 AC Someren
Tel. 06 30 34 88 76

Email. info@ svsict.nl

www.svsict.nl

Dorpsstraat 24  
Someren
Tel. 0493 493939
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Prins Grard 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

	  
	  
	  	  
	  	  

	   	  

	  

	  	  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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•  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

Floreffestraat 7 - 0493-491590 - Someren

Wolfsberg 44 - 0493-691458 - Asten

Brugstraat 17 - 0495-634646 - Nederweert
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Op carnavalsmaandagmiddag zal voor de
50ste keer de Meerpoeloptocht door de stra-
ten van Someren trekken.

GE ZALT TOCH ZEEKER
ÓK WEL MEEDOEW!!
Spelregels en opgaveformulieren kunt u
opvragen via optocht@cvdemeerpoel.nl. 
Opgave voor deelname aan de optocht kunt
u doen vóór maandag 24 februari 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
Jos Haerkens, Deken Brantsstraat 4.

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)
1. Prinselijke Buurt ‘Pirates van ’t Randje’
2. Buurtvereniging ’t Sliehevak ‘Wai klappen er

tegen aan…’
3. Vriendenclub van Prins René ’Van Westland

tot Meerpoelland’ 

Groep B (kleine groepen)
1. WW-dames van c.v. De Meerpoel ‘De Rode

(D)Raad’
2. Familie Beerens ‘Levende Knuffeldieren’
3. Louis van den Bosch ‘Ik maak m’n aige zörig

um de zorg’ 

Groep C (individuelen)
1. Koen Kusters ‘Wai komme van d’n

Driemaster’
2. De Buurvrouwen van Prinses Nicolet 
3. Marita de Jongh ‘Ik stik…..van de jalouzie !!!’

De wisselbeker
voor het hoogst aantal
punten ging naar Koen
Kusters ‘Wai komme van
d’n Driemaster’.

De creativiteitsprijs
ging naar De WW-dames
van De Meerpoel.

De jeugdstimuleringsprijs
ging naar Bart en Pleun van de Veeke ‘Wai
stàon in de krant’.

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
10



11

Zo zit je een stukje te schrijven als nieuwe Prins en zo ben je al
weer bezig met je afscheidswoordje. We werden er al voor
gewaarschuwd: geniet van alle momenten, want het is voorbij
voordat je het in de gaten hebt. Geweldig dat wij als ‘allochto-
nen van boven de rivieren’ de kans hebben gekregen om met
jullie samen te mogen voorgaan in het carnavalsseizoen. 
Wat een fantastisch jaar hebben we achter de rug. De begelei-
ding door carnavalsvereniging De Meerpoel was geweldig. De
inzet van de buurt, vrienden, Greenco en familie was hartverwar-
mend. Het carnavalsjaar was zeer afwisselend: de bekendma-
king met de felicitaties, de zàonikavonden, de eigen recepties
en de recepties van de andere carnavalsverenigingen. De buurt
die samen met Greenco en buurbedrijf Viviao/Peters met de
jeugdige werknemers alle kassen voorzagen van gekleurde bal-
len en een piratenschip. En niet te vergeten het prachtige schip
dat gebouwd  werd voor ons huis terwijl de natte sneeuw uit de
lucht viel en iedereen stond te blauwbekken van de kou. Super
dat jullie dit allemaal voor ons hebben gedaan!!!
De week voor carnaval was ook bijzonder met bezoeken aan
Eegelshoeve en Sonnehove, het uitdelen van de fruitmanden
aan mensen die ziek zijn of in een moeilijke periode zitten. Ook
dat is carnaval: niet alleen lol en gein, maar ook aandacht voor
de medemens. Als je dan afgelopen oktober voor het eerst
appels in staat te pakken en deze de volgende dag samen met
de vereniging aan het verkopen bent om de fruitmanden te
bekostigen, dan krijgt dit toch een andere dimensie. Mooie her-
inneringen aan de seniorenavond, het hossen met de kinderen
tijdens het scholenbezoek en het ontroerende stukje bij zorgtuin-
derij Wijnen door de medewerkers. En dan de carnavalsdagen
zelf die als een Rollercoaster aan je voorbij gaan. De
Sleuteloverdracht met de voorpret van het stukje in elkaar zetten
met de andere Prinsenparen uit Someren. Het afhalen van de
Prins, de carnavalsmis, de cafébezoeken en de afterparty’s bij

Plein 5. ‘t Reundje Meerpoel met diverse groepen die je als Prins
in het zonnetje zetten met hun thema. Het rooie Neuzenbal, de
optocht. Iedere avond even bijkomen met een lekker buffet bij
Jan-Chris en Monique. Dinsdagochtend beginnen met spek eten
en het bezoek aan de Flodderbône die 33 jaar bestaan en die
zelfs even met de oude lichting optraden en dan op dinsdag-
avond een emotionele afsluiting. 
Meerpoel, bedankt dat jullie onze ouders, familie en vrienden uit
het Westland zo thuis hebben laten voelen. Meerminnen en
Meermannen, bedankt dat jullie dat Westlandse accent voor lief
namen. Meerpoel, bedankt dat wij dit hebben mogen meema-
ken. Het is een verrijking van ons leven en we zullen hier altijd met
veel plezier op terug blijven kijken.
Wij wensen Prins Grard I en Prinses Yvonne in het nieuwe carna-
valsjaar ook zo’n geweldige belevenissen toe.

Het was - om het op zijn Westlands te zeggen-: BAR GEZELLIG!!!
Ex-Prins René 1 en ex-Prinses Nicolet

Ex-Prins René zi vur ‘t lèèst...

Meerpoel, Meerpoel, gelukkig mer dè gai d'r bèènt.
Meerpoel, Meerpoel, en dè me aw al jàore kèènt.
Wa moete wai, Meermanne en Meerminne,
mi carnaval toch zonder jaw beginne?
Meerpoel, Meerpoel, gelukkig mer dè gai d'r bèènt!

Wai mense allemàol, wai haawe veul van lol,
al zijn we hier wel of nie gebórre.
Me kiekt in Meerpoelland toch nóit nào 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!..... 

Di jaor waare wai as jeugdcummissie àon de beurt um ‘s te
komme èète bai Sonnehove. Aigelijk zijn wai nog veul te jonk
vur ‘t bejaardehois, mer de ontvangst dur Thea van de Keuke
was toch bijzonder hartelijk. ‘n Heil jonk maidje braocht ’t èète
àon ons toffel, dus we vuulde ons mee thois. We kreege ’n lek-
ker glèèske wijn bai ons èète, dè beston oit ‘n goei sondigs
suupke, gebakke erpelkes, gruuntes en een schón stukske vlis,
mi un klèèn vetrèèndje. Monique die ha unne gehaktbal, ók
keilekker. Àon ’t aind kreege we ók nog ’n toetje mi slagroom en
witte sjeklaot, lekker!!!!! We haan echt kei lekker geèète en ‘t
wàos ók heil gezellig. We haan nog goei buurt mi Johanna
Sonnemans en Mien de Lau en ons tante Miet kwam ók nog
efkes goeiendag zegge. 
Monique en ik hebbe nog gin kammer in Sonnehove nódig,
mer as ’t zó wijt is dan weete we in ieder geval dè ’t èète d’r
hartstikke goe is. 

Alaaf en tot ziens mi die daag,     
Monique en Connie

Meerpoellied

Goe toeve
in Sonnehove

Op carnavalsmaandag 3 maart wordt de nieuwe Slappe Zak
bekend gemaakt. Na de carnavalsoptocht zal Erik Martens - de
Slappe Zak van 2013 - omstreeks 16.30 uur de naam van zijn
opvolger onthullen op het podium van zaal Centraal.
Aansluitend vindt ook een receptie plaats voor de 29ste Slappe
Zak.

Wie wordt de 29ste

Slappe Zak?



www.curlandcolor.nlwww.curlandcolor.nlWilhelminaplein 5b - SOMEREN - 0493-495700

U onderneemt. 
Wij adviseren. 

Wilhelminastraat 4 5721 KJ Asten | 0493 689062 | www.tilo.nl | info@tilo.nl

 

 

Voor bouwkundige (onderhouds) werkzaam-
heden bij (agrarische) bedrijven, instel-
lingen 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
Korteweg 20, 5712 EC Someren
Tel. (0493) 492132, Mob. 06 51299130

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 2 maart
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 Roadhoiske, De Ruchte, De Postel, Het Wapen,
Zalencentrum Centraal 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 deel-
nemers tussen 15.30 tot 18.00
uur te beoordelen op origina-
liteit. De jury beoordeelt
slechts op creativiteit en origi-
naliteit in verschijning. 

De stempelkaarten zijn bij alle deelnemende
horecagelegenheden verkrijgbaar tegen beta-
ling van € 1,50 per persoon. Per deelnemer dient
bij elke uitbater minimaal 1 consumptie te wor-
den geconsumeerd. Alleen met een volledig
afgestempelde kaart krijgt
elke deelnemer een medail-
le en dingt de groep mee
naar fantastische 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 ók mee mi ‘t Reundje Meerpoel!

Winnaars Reundje 2013
De winnaar van het negende Reundje werd de groep ÂDe Jolige DruifÊ.

De tweede plaats was voor ÂDe Zusters oit VughtÊ en derde werd de groep ÂDe ArabierenÊ.
De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe DwergmaatjesÊ en de troostprijs was voor ÂMy TipsyweddingÊ.
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De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe DwergmaatjesÊ en de troostprijs was voor ÂMy TipsyweddingÊ.

Winnaars Reundje 2013
De winnaar van het negende Reundje werd de groep ÂDe Jolige DruifÊ.

De tweede plaats was voor ÂDe Zusters oit VughtÊ en derde werd de groep ÂDe ArabierenÊ.
De aanmoedigingsprijs was voor ÂDe DwergmaatjesÊ en de troostprijs was voor ÂMy TipsyweddingÊ.



Blokhutten - Tuinhuizen - Tuinhout
  

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

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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SUPER carnaval 20132014
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Programma mi de Dolle Daag 

Vrijdag 28 februari:

09.00 uur: Bezoek aan enkele basisscholen.

12.30 uur: Bezoek aan zorgtuinderij Wijnen.

19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte met alle

carnavalsverenigingen van Groot Someren. 

Zaterdag 1 maart:

15.30 uur: Prins Grard I wordt door de vereniging aan huis

afgehaald. 

17.15 uur: Ode aan het Meerminneke op het

Wilhelminaplein en aansluitend

officiële ingebruikname Residentie.

17.30 uur: Koffietafel bij onze Residentie Plein 5. 

19.00 uur: Eucharistieviering in de Lambertuskerk. 

20.15 uur: Alternatieve proclamatie in Residentie Plein 5.

21.15 uur: Bezoek aan Het Wapen.

22.30 uur: Bezoek aan Zalencentrum Centraal. 

00.00 uur: Afsluiting in Residentie Plein 5.

Zondag 2 maart:

15.00 uur: Start Reundje Meerpoel.

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 3 maart:

13.30 uur: Deelname aan de Meerpoeloptocht. 

15.30 uur: Bezoek aan de jeugdmiddag in SCC

De Ruchte.

16.15 uur: Bezoek aan de Boerenbruiloft in ‘t

Roadhoiske (onder voorbehoud).

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 4 maart:

10.11 uur: Spek èète in Residentie Plein 5.

10.49 uur: Bezoek aan Theeconcert in Zalencentrum

Centraal.

15.00 uur: Afsluiting jeugdcarnaval in De Ruchte.

17.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam.

20.00 uur: Bekendmaking Lief Meerminneke in Het

Wapen.

22.11 uur: Overdracht Sleutelspaan aan het

gemeentebestuur in Het Wapen.

22.30 uur: Afsluiting carnaval 2014 in Residentie Plein 5.

woensdag 5 maart:

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

SPEK ÈÈTE, THEECONCERT,

ROOI NEUZENBAL

EN AFSLUITING

Afhalen Prins Grard I

en Eucharistieviering

MEERPOELOPTOCHT

EN CAFÉBEZOEK

HARINGHAPPEN

Wijzigingen onder voorbehoud.



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...

    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

Dbsobwbmtqsphsbnnb

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 (onder voorbehoud)

Dinsdag: hf{fmmjhf!bgtmvjujoh

Heuvel 15 • 5712 EH  Someren

T  0493 472223 • F  0493 472599

info@autosinnema.nl
www.autosinnema.nl
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Te g e l h a n d e l  
&

Te g e l z e t t e r s b e d r i j f

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!

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
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Voor vlnr: Marie-Louise Looijmans - v.d. Loo (Beschermvrouwe),
Jeroen Bakermans.
Midden vlnr: Martie Jeuken, Nell Verberne-Eijsbouts,
Miranda ten Bokum.
Achter vlnr: Ruud Meeuws, Frans de Lau, Frans-Jozef Knapen,
Dirk v.d. Einden.

‘t Bestuur van
c.v. De Meerpoel

Zoek de 11 verschillen

De elf verschillen: 
1 plant rechts, 2 rugvin boven, 3 rechtsboven, 4 sprieten links, 5 plant links, 6 haarlok, 7 middenachter, 8 bij hand rechts, 9 schaduw, 10 onder paal, 11 stekelplant midden.

• Dè Prins René I en Prinses Nicolet ’n heil schón carnavalsjaor
hebbe gehad en wai ók;

• Dè ‘t alwir elf jorre geleeje is dè Twan I Hoppenbrouwers Prins
wàos. Dè zinne lijfspreuk nog altijd actueel is: ‘Denk mi deez
daag nie àon bouwe, mer vat ‘n lekker pilske mi Hop gebrou-
we’;

• Dè Irma Jonkers vur d’n ellufde keier mi de Jeugdcommissie
meedraait en dè ’t daorum ók op rullekes lupt; 

• Dè Carel Raymakers al 11 jorre bai de Raod van Elluf is en nie
wit van ophaawe mi baowe. Dettie naw ók nog bai de zàonik-
aovendcummissie is gegao;

• Dè ex-Prinses Wendy Swinkels-van Rooy ók al wir elluf jorre lid is
van De Meerpoel;

• Dè Antwan Heijnen al 11 jorre toneelmister is bai onze zàonik-
aovende;

• Dè ‘t vur ex-Prins Hennie I Nijssen al 22 jorre geleeje is dettie de
scepter ouver De Meerpoel zwaaide mi as  lijfspreuk: ‘Vur boe-
re, burgers en ók aander liede, hi onze Meerpoel veul te bie-
de’;

• Dè ‘t vur ex-Prins Jan II van Eijk al wir 33  jorre geleeje is
dettie tevurschijn kwam  as neije Prins. Dè we iederein
zinne lijfspreuk ‘Blief lache, want lache is gezond’, kanne àon-
raoie;

• Dè aawd-Groutvaorst Johan Smits al 33 jorre bai de verinniging
is en nog altijd bizzig;

• Dè ex-Prins Toon I Rooijmans 44 jorre geleeje de scepter ouver
de Meerpoel zwaaide mi zinne lijfspreuk: ‘’t kan mi die daag zo
gek nie gao, mer blie minstes mi ein bein stao’;

• Dè De Meerpoel vur de 44ste keier zàonikaovende organiseert
en dettur wir veul kampioene komme kletse;

• Dè Jos Verberne sr. in 2013 De Raod van Ellufmedallie hi ont-
vange;

• Dè Martie Jeuken, in naovolging van Louis van den Bosch en
Johan Smits, d’n derde is bai De Meerpoel, die de titel
Groutvaorst mag draage;

• Dè Irma Jonkers van de Jeugdcommissie en Pierre Prinsen
namens De Flodderbône de Jaororde 2013 van de FEN hebbe
ontvange vur hun verdienste vur de carnaval in Zömmere;

• Dè Wim van de Moosdijk de Europese Nar in Zilver van de FEN
hi gekrigge vanwege z’n bijdrage àon de carnaval in de
Meerpoel en wijd daorboite;

• Dè ex-Prins Joost van den Heuvel vanwege z’n groute verdien-
ste as bestuurslid en speciaal vur de jeugd,  bevorderd is tot
Groutofficier van de Meerpoel. Dettie d’r gruts op is;

• Dè onze Hofkupèèl ‘n geweldig fist hi gehaawe op 25 mei van
‘t vurrig jaor vanwege ‘t 33 jorrig bestao; 

• Dè ex-Prins Ad van Seggelen op 26 april van ‘t afgeloupe jaor
’n kunninklijke onderscheiding hi gekrigge, umdettie z’n aige al
jorrelaang inzet vur Crescendo, De Meerpoel en nog meier
verinniginge;

• Dè we in 2013 afscheid hebbe moete neme van Adriaan
Venmans en Jan Wijnen. Adriaan was lid van de Raod van Elf
van 1967-1968, Vaorst van 1968-1982, Veurzitter van 1970-
1990 en Prins van c.v. De Meerpoel in 1982. Jan was jorrelaang
raodslid en làoter lid van Goud van Oud;

• Dè Marcel en Marie-Louise Looijmans vanaf di jaor de neije
Prins en Prinses gaon begeleide;

• Dè wai Prins Grard I en Prinses Yvonne, Jeugdprins Klaas,
Adjudant Lieke en alle Meerminne en Meermanne unne schó-
ne carnaval 2014 toewense, Alaaf!! 

Oit De Meerpoel borrelde op...



 

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
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www.timmerbedrijfbruijstens.nl

KOZIJNEN • DEUREN • TRAPPEN

BETIMMERING VAN 
BEDRIJFSWAGENS

www.timmerbedrijfbruijstens.nl

KOZIJNEN • DEUREN • TRAPPEN

BETIMMERING VAN 
BEDRIJFSWAGENS

www.timmerbedrijfbruijstens.nl

KOZIJNEN • DEUREN • TRAPPEN

BETIMMERING VAN 
BEDRIJFSWAGENS

Shell Peelland
Tuinstraat 18 | Asten
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1965 PRINS WILLIE I (MANDERS)
Begrijpte gai mÊn vrouw naw? Iederen aovend lupt zai um ein uure
de kuffees af. Is ze àon dÊn drank? Neie, ze zuukt mai!

1967 PRINS MARTINI (VAN DOORN)
Unne supporter is iemes, die op 150 mèèter meier zie as de scheidsrechter op tweie mèèter.

1968 PRINS MARTIEN (SCHMITZ)
Witte gai dè mÊn vàoder unne rijken boer is en dettie de schónste vèèrrekes
hi van heil Zömmere? Jonge, gai moet nie zó opschöppe ouver oew aige!

1969 PRINS BRAM I (VAN UFFELEN)
Meen vrouw is unnen engel, zi dÊn inne Meerman tigge dÊn andere.
Dan hedde gai geluk gehad, de meen lèèft nog.

1970 PRINS TOON I (ROOIJMANS)
Hoe laang bèènde ge al mi ons pap getrouwd, mam? Neege jaor!! En hoe laang moete ge nog?

1971 PRINS BEN I (VOGELS)
Dokter, kaande ge mai helpe, minne naam is Pieterse!
Ât Spijt me, mer daor kan ik niks àon doew!

1972 PRINS NOUD I (BENNENBROEK)
Ze zegge dè guijtemelk mi de carneval heil gezond is.
Gef mai mer Bokbier, zi dÊn andere.

1973 PRINS GABRIEL I (VAN BRAGT)
Vàoder, as ge mai Ân döbbeltje geft, zal ik oe vertelle wa de melkboer vanmèèrege aon ons moeder gevraogd hi.

Hier hedde Ên kwartje. Wa vroeg ie? Hoeveul liter moete ge hebbe vandaag! 

1974 PRINS FRINUS (SMITS)
Ik weet waorom wai vur Êt èète bidde, zi Sjefke, umdè de soep toch te heit is!

1975 PRINS JAN I (SWINKELS)
Mevrouw, ge bèènt altijd ongetrouwd geblivve. Nóit de behoefte gehad um te trawwe? Neie,
ik heb al unnen hond die blaft, unne papegaai die vloekt en Ên kat die heil naachte weg blie.

1976 PRINS WIM I (V.D. MOOSDIJK)
Mèèrrege vier ik mÊn zilvere brulluft! Zó, vijfentwintig jaor getrouwd?
Neie, vijfentwintig kirre, naw goe?

1977 PRINS JAN II (V.D. BOOMEN)
Zónnen trage as gai heb ik nog nooit geziej. Gai lupt langzaam, ge praot langzaam
en werkt langzaam. Hedde ge ók iets wa vlug gi? Ja, ik ben vlug muug!

1978 PRINS TONNY I (VAN EIJK)
Ik wil wel unne vulkaan zijn. Lekker op munne reug ligge, Ên bietje rouke.
En as Âr mense vurbai komme, dan zegge ze: Kiek, hai werkt!

1979 PRINS STEF I (VELINGS)
Pliesie: Gin vurleecht, gin aachterleecht, gin bèèl en gin remme!
Dè kost oew 25 gulde!! Fietser: En wanneier is ie klaor?

1980 PRINS HARRIE I (SWINKELS)
Ons juffrouw wit nie wa Ên perd is. DÊr geloif ik niks van! Echt waor pap,
vandaag haa ik Âr tweie geteikend en toen vroeg ze: Wa zijn dè vur biste?

1981 PRINS JAN III (VAN EIJK)
Chef: Hoeveul aonslage haolde gai per minuut? Zai: Moet ik hier as sikretaresse beginne of as terroriste?

1982 PRINS ADRIAAN I (VENMANS)
Sinds wanneier bèènde gai opgehaawe mi drinke?
Toen ik vur dÊn uurste keier mÊn schónmoeder dubbel zag!

1983 PRINS JAN IV (GORISSEN)
Mag ik die jurk in de etalage passe? As ge dè gèèr wilt, mer we hebbe ók paskammers!

1984 PRINS COR I (VAN HELMOND)
Hoe laang hedde gai ouver Êt haole van oew rijbewijs
gedao? Oh, vier of vijf! Wèèke? Neie, autoÊs!

1985 PRINS PIET I (VAN DE LAAR)
Rij-instructeur tigge Ân aaw vrouwke: Rij mer gereust ietskes
harder, anders kriege we straks nog unne parkeerbon!

1986 PRINS HENK I (VAN DE GOOR)
Ên Half ons roukvlis gèèr. Kaande ge Êt thois bezoeurge? Dè is naw
seund, de bestelwage is net vertrokke um Ên bouillonblökske weg te brenge.

1987 PRINS HANS I (RAIJMAKERS)
Hedde Êt al gehoierd? Frans is gistere begraave. Is ie gestörve?
Dè hoop ik wel, anders hebbe ze Âm goe te pakke gehad.

1988 PRINS JAN V (VAN DEN BOSCH)
Gezondheid, kameraod! Zeg Ês irlijk, waor bèènde ge Êt mist op gestèèld: op
de wijn of op de vrouwkes? Dè haangt hillemol van Êt jaor af!

Carnavalskrant Êt Meerminneke besti vijftig jaor en al die jorre hebbe dÊr moppe in de carnavalskrant gestao. Êt Ein jaor veul
en Êt aander jaor wa minder. Wai hebbe vur dizze jubileumkrant 50 korte moppe oitgekóze, oit elluk Prinsejaor inne.
Zonder advertenties kan ons Meerminneke nie bestao. Daor zijn wai onze adverteerders dan ók heil erkentelijk vur. Dur zijn
adverteerders bai die al 50 jorre àon ein stuk advertere in de Meerpoelkrant. Die advertenties van Êt uurste uur hebbe wai
ók nog Âne keier afgedrukt, zoas ge ziet! Veul lèèsplezier gewenst. De redactie

‘t Meerminneke zie Sara

Vervolg op pagina 35



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, 
verloskundige of specialist naast bloedafname ook terecht voor  
o.a. zwanger  schaps   echo’s, fundusfoto’s, bloeddrukmetingen  
en hartfilmpjes.  

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur

Gratis parkeren
Floralaan 22A, Asten

Voor bloedafname 

hoeft u geen afspraak

te maken.
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PROEF ZE:

11 VERSCHILLENDE

TOSTI'S!!







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! 

  

 

 

 

 

 

  

• Professionele vakverven 
• Kwaliteit 
• Én betaalbaar 

Ma t/m vr 8:30 t/m 17:30   Za 8:30 t/m 15:30 

 

Voor bedrijven én particulier, voor meer informatie  
kijk op onze website www.hetverfhuis.com 

 

  

 

 

 
         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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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
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Er gebeurt dus nogal wat op het Wilhelminaplein 3!
Ook voor al uw andere feestelijkheden bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor de jubilaris van het bedrijf, of uw gouden bruiloft...
Een receptie of personeelsfeest…

Wij doen het graag en goed. Maak gerust vrijblijvend een afspraak.

Hotel Centraal    Wilhelminaplein 3    5711 EK Someren
Tel. 0493-494815    hotel-centraal@planet.nl

w w w . h o t e l c e n t r a a l . n l

Hotel Centraal, al jaren een begrip in de regio... Sommige dingen moet je 
niet veranderen. Wel geloven we in constante vernieuwing, maakt niet uit 
of het over de menukaart gaat of over het interieur. En met succes, want 
de constante drang naar orginaliteit blijkt een stap in de goede richting!  

DE SNEUKELTAFEL... DAAR VALT NIET 
VEEL MEER AAN TOE TE VOEGEN! 
Velen gingen u al voor! Op een ouderwets gezellige 
manier tafelen met de volgende lekkernijen: 

Een gezellige pan soep van het seizoen
Pan met warm vlees
Bourgondische broodsoorten
Kaas, vleeswaren 
Huisgemaakte verse salades
Diverse zoetwaren
Prijs per persoon € 16,50

Uit te breiden naar een Sneukeltafel de luxe voor € 19,50 p.p.
Al vanaf twee personen, wanneer u maar wenst.

Ook deSneukeltafelis een leuk kadoidee, met deSneukeltafelkadobon.
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DE LUNCH & DINERKAART
VAN CENTRAAL...

EEN ECHTER AANRADER!
Reseveren kan op www.hotelcentraal.nl of even bellen 0493-494815

Of geef eens een diner kado... met een Diner kadobon.

De HIGH TEA
Een prachtige  presentatie op een stijlvol servies met heerlijke lekkernijen. 
Reserveren? Dat kan al vanaf twee personen, voor maar € 17,50 p.p.
Kado geven kan ook, want we hebben er leuke kadobonnen van.

TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN STAAN
WE WEER GARANT VOOR VIER DAGEN:

HET ÉCHTE
CARNAVALSGEVOEL!
WIJ HOPEN DAT U ER BIJ BENT!



www.sleso.nl

Speelheuvelstraat 15 Someren. Tel: 0493-491593 www.delaumode.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! 

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

moete ge bai ’’ ’t Zunneke ’’ zijn. 

Mi de carnaval staon wai alle doag vur oew klaor! 
Gèr tot ziens!   Ellen & Leon

Postelstraat 44  Someren, (0493) 49 33 55
www.zunneke.nl
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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
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Zàonikaovende in de Meerpoel

Genieten van zàonik, cabaret en muziek van de

bóvenste plank in zalencentrum Centraal op:

• vrijdag 31 januari

• zaterdag 1 februari

• woensdag 5 februari

• vrijdag 7 februari

• zaterdag 8 februari  

Optredens van:

• Jeroen Engelen uit Someren als ‘the King’

Elvis Presley ‘The King’ vertelt over zijn biografie en

die blijkt heel anders te zijn dan de meeste men-

sen denken.

• Kitty Goverde uit Uden met 

Bertha van de Meulenperd

Met deze buut over een zwaarlijvige dame won

Kitty de Zilveren Narrenkap. 

• Rob Scheepers uit Sterksel als 

Rechercheur De Kok

Misdaad loont niet, maar deze buut over misdaad

wel. Een Buut om te stelen van onze voormalige

Brabants kampioen!!

• Berry Knapen uit Heeze als 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Weer een prachtige buut van deze zesvoudig

Brabants kampioen tonpraoten.

• Kuub uit Helmond met Swingende flauwekul

Prachtige liedjes en leuke sketches als balsem voor

de lachspieren.

• De Prinsengarde met Hoe awwer, hoe gekker

De ex-Prinsen verhalen deze keer over het wel en

wee van Zömmere vanuit Sonnehove.

• Prinselijke Hofkapel 

Onze Hofkapel zal zeker zorgen voor een perfecte

muzikale omlijsting.

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 zàonikaovend,  

Helma Verberne, Carel Aarts, Albert van den Bosch,

Roel van de Laar, Johan Smits, Carel Raijmakers
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Timmerwerken
bouw en timmerwerk

Frans Doorn
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n

WILLIE BERKVENS

Speelheuvelstraat 9
5711 AS  Someren
Tel. 0493-49 08 06

Mobiel 06-53 92 58 06

info@bouwbedrijfberkvens.nl
www.bouwbedrijfberkvens.nl

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

stratenmakersbedrijf

Van Zoggel BV
www.zoggelstraatwerk.nl

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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06 - 53 25 00 83

Dorser 4
5711 LE  Someren

T (0493) 49 30 50
F (0493) 47 91 15
E info@zoggelstraatwerk.nl

Wij zijn u graag van dienst met:

• Zakelijke verzekeringen

• Particuliere verzekeringen

• Hypotheken

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

Prinselijke Hofkupèèl
De Meerpoel

Staand vlnr: Henriëtte v.d. Mortel, Maria Maas, Ellen Jeuken,
Loes van Diepen, Helma Verberne en Nieke v.d. Sanden.

Zittend vlnr: Henriëtte Driessen, Petra van Eijk,
Antoinette van Osenbruggen, Ellen Bakermans en Anita Maas.

D’n Anhang

Staand vlnr: Thijs Raijmakers, Sven Henrikx, Carel Raijmakers,
Frans Maas, Jos Verberne, Remy Bazen, Peter Maas,

Wilfred Smits en Gerard Koolen.
Zittend v.l.n.r.:  Ralph van Eijk, Erik Maas, Hennie Driessen,

Ken Boerenkamp, Boudewijn Ten Bokum en Theo v.d. Mortel.

Raod van Elf

Achter vlnr: Gerard Berkers, Henk Arendsen, Evert-Jan 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

Prinsengarde
Vlnr van achter naar voor: Theo Sonnemans,

Henk v.d. Goor, Paul v.d. Weerden, Joep Linden, Jan Gorissen.
Roland van Bussel, Twan Hoppenbrouwers,

Gabriël van Bragt, Jan van Eijk, Piet Engelen.
Louis Swinkels, Frans v.d. Ven, Ad van Seggelen,
Gerard Lomans,  Louis v.d. Bosch, Johan Smits.
Ruud Meeuws, Marcel Looijmans, Hans Geers,

Karel Velings, Tonny van Eijk,  Harrie Swinkels,
Jan v.d. Boomen, Wim v.d. Moosdijk.

Frans Peters, Wil van Roosmalen, Joost v.d. Heuvel,
Frans de Lau (koning), Gerard Slegers, Bram van Uffelen.



www.wijnenbouw.com

1885 - 2010

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.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

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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Feesten / Partijen 20-300 personen
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Iedereen kan zich natuurlijk nog goed het spektakel en de gla-
mour herinneren van het theeconcert van afgelopen jaar. De
33ste jubileumeditie werd zeer druk bezocht. Het werd een editie
die de boeken ingaat als die van de feesthoedjes, ‘de aaw
Flodderbône’ en natuurlijk de ‘dè-ha-toch-nie-gehoeve trofee’
voor Trudy Prinsen.
Maar de Flodderbône kijken niet teveel meer achteruit, want in
het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie
voor de toekomst. De voorbereidingen zijn dan ook weer in volle
gang om voor de 34ste editie een gevarieerd programma
samen te stellen. Deze inspiratie hebben ze niet dicht bij huis
opgedaan, zelfs verre van dat…  Ze moesten een hele trip
maken voordat ze op plaats van bestemming arriveerden.

Na vorig jaar ‘The Walk of Fame’ te hebben bewandeld in
Hollywood, zijn de Flodderbône dit jaar ‘Down Under’ gegaan,
ofwel op tournee naar Australië. Het land van de koala’s en de
kangaroo’s, maar ook die van de Aboriginals. Dit continent,
ongeveer 95.000 x zo groot als Someren, heeft zoveel te bieden
dat het met de invulling van het theeconcert wel goed komt! Zie
je het al voor je? Jan Strik met een Didgeridoo, Jetteke als Kylie
Minogue of bijvoorbeeld René als Steve Irwin, the ‘Crododile
Hunter’. Wie weet wat ze voor het publiek allemaal in petto heb-
ben?
Zoals je van de Flodderbône mag verwachten, word je op car-
navalsdinsdag weer enkele uren vermaakt met grappige anek-
dotes, ‘slap gezever’, interessante (reis)verhalen en gezellige
muziek. Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer enkele gastoptre-
dens, onder andere van de finalisten van de Kans Plus middag.
Voor de doorgewinterde Flodderbône is dit allemaal gesneden
(peper)koek, maar desondanks wordt er toch elk jaar een verras-

sende invulling aan gegeven. Het gezegde luidt: ‘sport verbroe-
dert’, maar de Flodderbône doen zelfs meer dan dat! Jong, oud
en mensen van middelbare leeftijd weten elk jaar de weg op
carnavalsdinsdag te vinden naar het theeconcert. 

Rond de klok van 11 voor 11 zal op dinsdag 4 maart 2014 ‘De
Klok van Arnemuiden’ weer klinken in Zalencentrum Centraal in
Someren. Iedereen is van harte welkom! Altijd een mooi begin
van de laatste dag van carnaval! Wat moet je toch anders doen
op dinsdagochtend? Let wel op dat als je eenmaal Het
‘Flodderbône-virus’ te pakken hebt, je er niet meer vanaf komt.
Je bent gewaarschuwd!!!

34ste Theeconcert van De Flodderbône

Voor de 33ste keer kunt u raden wie er op de foto hieronder staat afgebeeld.
Om het iets gemakkelijker te maken, krijgt u een paar (cryptische) tips:

• Ze heeft altijd haar goede naam behouden.

• Ze neemt Ên Meerminneke mee naar haar werk.

• Di jaor zie ze Sara.

We hopen van harte dat er veel oplossingen worden ingezonden. Hoe meer, hoe
iever!!!! Dat kan t/m 1 maart 2014 door uw antwoord te mailen naar redactie@cvde-
meerpoel.nl.  U kunt uw oplossing ook sturen naar Johan Smits, Floreffestraat 13, of
naar Gerard Slegers, Kerkstraat 54.

De uitslag wordt bekendgemaakt op dinsdag 4 maart bij Het Wapen omstreeks
20.00 uur. Degene met het goede antwoord  ontvangt een waardebon 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 Meermenneke van vorig jaar was Henry Tinnemans. De prijswinnares was
Tonny Driessen uit de Postelstraat.

Wie is di lief Meerminneke?

Op carnavalsdinsdag 12 februari 2013 brachten Prins René en Prinses
Nicolet met een delegatie van c.v. De Meerpoel een bezoek aan
Waterdael III. Ze gingen op kraamvisite bij Jules Jacobs en Hilde van
Heugten. Die werden namelijk tijdens de carnavalsdagen verblijd met
de geboorte van een dochter, luisterend naar de naam Stella.
Welke kinderen worden er geboren tijdens de carnavalsdagen 2014?
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 (tus-
sen zaterdagmorgen 11.11 uur en dinsdagavond 23.11 uur) ontvangt
een leuke verrassing van de carnavalsvereniging. Uiteraard brengt Zijne
Dorstlustige Hoogheid Prins Grard I tijdens de carnavalsdagen ook een
bezoek aan het jongste Meerminneke of Meermenneke en zijn of haar
ouders.

Carnavalskiendjes



www.sportbijwillem.nlwww.sportbijwillem.nl

Julianastraat 73-75 Asten | 0493-698366 | willem@sportbijwillem.nl

 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

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

Havenoord 5
5712 BK  Someren

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

 (0653) 18 08 14

MONTAGEBOUW

➤ 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
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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

H E E Z E
K A P E L S T R A AT   2 0

S O M E R E N 
K A N A A L S T R A AT  9   

.nl
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AccountXperts Accountancy en Advies
Kerkstraat 4a-4b 5711GV Someren

T 0492 347981 F 0492 347965
www.accountxperts.nl

AccountXperts Accountancy en Advies
Kerkstraat 4a-4b 5711GV Someren

T 0492 347981 F 0492 347965
www.accountxperts.nl

‘Het adres voor een goed
ondernemersadvies op maat’ 

Service-station
Rob van Kol

Reparatie van alle merken 
APK Keuringsstation

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

theaterPROGRAMMA 2014

DIK TROM
Jeugdvoorstelling

FRANKENSTEIN NU
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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Vervolg van pagina 19

1989 PRINS JOEP I (LINDEN)
Waorzegster: Vur tien gulde maagde ge mai tweie vraoge stelle.
Is dè nie Ên bietje duur? Ja, en wa is oew twidde vraog?

1990 PRINS GERARD I (LOMANS)
Gerda hi laast van jeuk op dÊr wange. Dokter: Dè is hendig op te
losse: geriggeld schèère! Ikke mÊn gezeecht schèère? Neie, hai!!

1991 PRINS WIL I (VAN ROOSMALEN)
Unnen àongeschóte vent liep mi inne voewt op de weg en mi dÊn andere op
de stoep. Pliesie: Gai bèènt zat! Goddank, ik daacht al dè ik mank wàos.

1992 PRINS JAN VI (STRIK)
Ge het gistere Ên glas bier te wainig afgerèèkend, zi de kastelein.
Dè kan goe zijn, ons vrouw zi al dè ik Âr inne te veul op ha!

1993 PRINS HENNIE I (NIJSSEN)
Dokter, ziede ge mÊn haand riere? Ja, ge drinkt
te veul snèèver. Mer Êt miste schud ik Âr toch langs.

1994 PRINS FRANS I (DE LAU)
Heb ik hier gistere honderd gulde oitgegevve? Kastelein: Ja, dè klopt!
Gelukkig, ik wàos al baang dè ik ze verlóre ha.

1995 PRINS JOOST I (VAN DEN HEUVEL)
Hellemonder op Ât wèèrk: Ik zào wille dè ik douwd waar!
DÊn andere: Ik ók, al waar Êt mer vast vur halluf daag!

1996 PRINS JOS I (HAERKENS)
Toppunt van zelfvertrouwe: Rèèchtop gàon stao in Ên hangmat!

1997 PRINS KAREL I (VELINGS)
Rechter: Gai het dus Ên krat bier gejat. Witte ge wa
daor op sti? Ja, edelachtbare, Bavaria!

1998 PRINS HANS II (GEERS)
Unnen econoom is iemes die mèèrege zal oitzuujke waorum
vandaag nie is gebeurd wattie gistere hi veurspèèld.

1999 PRINS AD I (VAN SEGGELEN)
Ge kaant Êt bèèste geld leine van unne pessimist. Die denkt toch dettie Êt nooit terug krie!

2000 PRINS PIET I (ENGELEN)
De juffrouw behandelt tiggeworrige tijd, verleeje tijd en toekomstige tijd.
Ze vraogt: Ik gao trouwe. Wa is dè vur tijd? DÊn hógsten tijd, juffrouw!

2001 PRINS PAUL I (VAN DE WEERDEN)
DÊr zitte tweie vliejge op unne kaole kop. Zi dien inne:
Witte nog, hier spulde wai vruuger verstoppertje!

2002 PRINS LOUIS I (SWINKELS)
Dokter, de muure komme op me af, thois. Dan moete ge
niet bai mai, mer bai de wóningbouwverinniging zijn.

2003 PRINS TWAN I (HOPPENBROUWERS)
Mag ik 300 kakkerlakke? vraogt unne vent in dÊn dierewinkel.
Wóor hedde ge die vur nódig? Ik gao verhoize en ik moet
mÊn hois in dÊn aawe staat terugbrenge!

2004 PRINS GERARD II (SLEGERS)
Slager, hedde gai vèèrekespóótjes? Neie, zó loup ik altijd! 

2005 PRINS FRANS II (VAN DE VEN)
Dokter, ik vergèèt alles zo vlug! Hedde ge dè al laang? Wa?

2006 PRINS MARCEL I (LOOIJMANS)
Dikke van Dale en encyclopedie te koup! Ben net
getrouwd en zai wit toch alles better!

2007 PRINS FRANS III (DE LAU)
Achttien jaor zijn meen vrouw en ik gelukkig geweest. En wa gebeurde Âr toen? Toen hebbe we elkaar ontmoet!

2008 PRINS THEO I (SONNEMANS)
Vrouw: Ik weet nie wa erger is: unnen taand trekke of Ên kiendje kriege! Tandarts:
Dè moete ge naw wel beslisse, dan kan ik de stoel in de goeie stand zette!

2009 PRINS FRANS IV (PETERS)
Schónmoeder prikt Ên stukske vlis àon hurre verket en vraogt: Is di naw rundvlis
of vèèrekesvlis? Schónzoon: Welke kant van de verket bedoelde ge?

2010 PRINS RUUD I (MEEUWS)
Jantje: Ons vàoder zit in de gevangenis vanwege zÊn geloif.
Echt waor? Ja, hai geloifde dettie de bank kós ouvervalle.

2011 PRINS ROLAND I (VAN BUSSEL)
Mister⁄, waor is Napoleon gestörve? Op Sint Helena.
Gerrit: Dju, wa zal die vrouw verschoote zijn!

2012 PRINS MICHIEL I (MALSCHAERT)
Dè is naw typsich Ên maid. Tot heur zèèstiende blie ze zeure of ze
Ên perd krie ⁄ En as ze zuvventien is, kumt ze thois mi unnen eezel.

2013 PRINS RENÉ I (ZWINKELS)
Mens: As gai wilt afvalle, moete ge oew aige inschrieve vur de Missverkiezinge.
Vrouw: Wa is dè vur onzin? Naw, dan vaalde ge as uurste af!



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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Vlemmix Bloemisterij Boerenkamplaan 69 Someren

Schildersbedrijf Marius Looijmans Laan ten Roode 49 Someren

Swinkels Graszoden Slievenstraat 37 Someren

Tankstation v.d. Boomen Loovebaan 45 Someren

Zolen & Zo Postelstraat 11a Someren

D.A. Drogist Raymakers Postelstraat 31 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

HO-Jeuken Beeldenmarkt Kommerstraat 36 Someren

Kookstudio Meinen Laan ten Roode 19 Someren

Meeuws Snoepspeciaalzaak Kerkstraat 18 Someren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proficiat !!! carnavalsvereniging  ‘De Meerpoel’           
                                              Met   Z.D.H.  
                      Prins Grard I & Prinses Yvonne 
                        
                         De GROOT- OFFICIEREN 
                In de Orde van het Meerpoelrijk 
 
           
 

 

                          

 

 

 
 

 

Achter v.l.n.r.;  Gerard Lomans, Ad de Jongh, Malou de Rooij-Lomans,  
                            Johan Smits, Louis  van den Bosch  
Voor v.l.n.r.; Toon Bennenbroek , Mien van den Bosch-Smits, Harrie  
                        Aarts, Henny  Arendsen-van de Graft . 
 

                Welkom    Joost van den Heuvel   

  Benoemd tot Groot –Officier op 13 april 2013 
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Witte wa 
Jeugdprins Klaas zi...
Ik wou heel graag een keer in de raad komen of adjudant of
prins worden. Toen hoorden ik dat je in groep 8 kon op geven.
Dat heb ik meteen gedaan. Toen kreeg ik te horen dat ik in de
raad zat ik was heel blij. We moesten in de kantine van looijmans
bij elkaar komen. Daar moest je zeggen wat jij zou willen worden
ik had voor prins gekozen. Toen we weg gingen was er heel lang
niks. Maar toen kwam er plots een tandenfee langs mijn bed
staan en ik schrok super erg. Het was geen tanden fee maar het
waren Connie, Devon en Irma. Ze vroegen meteen of ik hun prins
wilden worden. Ik wist op het begin niet zo goed wat mij over
kwam. Ik zei maar tuurlijk ja! We gingen naar beneden alles was
versiert en ik kreeg champagne (wel voor kinderen) en prince
koeken. Ze gingen uitleggen wat ik allemaal moest doen. En ik
kreeg mijn eigen lijfspreuk en die gaat zo: 
Mi deez daag gin voetbal of theaterspel ⁄
Uurst lekker carnavalle, de rest kumt làoter wel!!   Alaaf. 
Ik moest het een hele dag geheim houden. En op school mocht
ik niks zeggen. Toen ik zaterdag in de comeet was, was ik best
wel zenuwachtig. Ze vroegen of de adjudant(e) wou op staan.
Toen stond Lieke op. Toen moes de prins(es) op staan. Toen stond
ik op en ik vond het wel leuk om al die reacties te horen. Daarna
moest ik in een grote hoepel met een doek er om heen gaan
staan. Toen was ik wel zenuwachtig. Maar toen ik er uit mocht
springen was het al voorbij. We hebben nog gefeest daar. We
zijn ook nog naar ons toe gegaan daar stond een groot bord in
de voortuin. Het was super gezellig en laat geworden. De laatste
ging pas om 01:00 uur naar huis! Zondag waren we al weer bij
elkaar en ik mocht gelijk medailles uitreiken. Aan de mensen die
meededen aan kom op dè podium op. En hebben we weer
gehost. Een vermoeiend weekend, maar wel super gezellig. Nou
al zin in de carnaval. ALAAF
Prins Klaas

Wie is onze nieuwe Prins?
Prins Klaas van Eijk is 11 jaar en hij zit op het Leerrijk. Hij woont op
de Ravenshof met zijn vader Ruud, moeder Jolanda en zus
Janne. Klaas heeft enorm veel hobby’s, zoals voetbal (SVS D3),
toneel (Crescendo), films kijken, turnen en trampoline springen
(voor zijn toekomstige beroep als stuntman) en nog heel veel
meer. Al deze hobby’s zet hij nu even aan de kant, omdat hij dit
jaar als Prins Carnaval voorop gaat in ’t Meerpoeleke. Hij heeft
er heel veel zin in en wij ook. Carnaval 2014 kan beginnen en
met Prins Klaas gaat dat zeker goed komen. 
Wie is onze Adjuante?
Adjudante Lieke Crooijmans is ook 11 jaar en ze zit op de
Mariaschool. Ze is de dochter van Bart (lid van de Hofkapel) en
Paula en heeft een broer en een zus. Haar hobby’s zijn dansen
en gitaar spelen. Het muzikale gen heeft zij van haar vader over-
gekregen. Deze vrolijke meid heeft er heel veel zin in om als de
Adjudante van ’t Meerpoeleke carnaval te gaan vieren!
Alaaf…

Jeugdprins Klaas IJeugdprins Klaas I

Wie zitten er in de Jeugdraad?
Bovenste rij vlnr: Thijs van Bree (12 jaar, Ranonkel), Luca v.d. Weerden (11 jaar, Mariaschool), Anne Klaus (11 jaar, Ranonkel), Imke v.d.
Hulst (12 jaar, Leerrijk), Roan Kruijf (11 jaar, Ranonkel).
Middelste rij vlnr: Yvon van Otterdijk (11 jaar, Diamant), Julia Munnichs (11 jaar, Diamant), Pleun v.d. Veeke (11 jaar, Leerrijk), Emma
van Besouw (11 jaar, Ranonkel), Brent Weekers (11 jaar, Leerrijk), Timo Timmermans (11 jaar, Leerrijk).
Onderste rij vlnr: Adjudante Lieke en Prins Klaas.



’t Meerpoeleke
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Ex-Jeugdprinses
Dana zi vur ’t lèèst …
Hallo, hier Prinses Dana! Ik vond het superleuk dat ik gekozen
werd als Prinses van De Meerpoel. De avond in de Comeet, toen
Adjudante Elvira en ik werden onthuld, was ik blij. Die avond
vond ik het ook heel spannend wat ik moest zeggen, want er
waren superveel mensen aanwezig! Bij het feest na de Comeet
bij mij thuis, moest ik eigenlijk nog inzien dat ik de Prinses was.
De receptie in Lierop van Prinses Maartje en Adjudante Mara was
ook supergezellig, maar ik vond het weer spannend om nog een
woordje te doen. Bij de receptie van Prins René en Prinses Nicolet
moest ik ook een woordje doen, maar toen was ik minder zenuw-
achtig dan eerst.
Bij mijn eigen receptie was het superleuk. Ik vond het geweldig
dat iedereen wat kleinigheidjes had gekocht, een handje had
geschud en een liedje of zelfs een dansje voor me deed. Op de
kar (de Prinsenwagen, red.) vond ik het nog het leukste, want je
kon dansen en springen en er stonden heel veel mensen langs
de kant te juichen en te klappen. In de kerk was ik eigenlijk best
wel zenuwachtig toen ik een stukje voor moest lezen, maar het
was wel leuk. Op SIRIS moesten Adjudante Elvira en ik vertellen
hoe we Adjudante en Prinses werden. 
Ook bij de sleuteloverdracht en het rode neuzenbal, was het
heel leuk. MAAR toen moest ik aftreden en dat vond ik echt
heeeeeel jammer, want ik had een geweldige tijd met iedereen.
Ik hoop dat jullie, die nu op dit moment deze krant lezen, ook
een fijne en leuke carnaval hebben.
Hartelijke groetjes, ex-Prinses Dana

Jeugdcommissie

Voor vlnr: Annick Raaijmakers, Ingrid v.d. Bogaart,
Connie Smits, Irma Jonkers.

Achter vlnr: Devon van Dijk, Monique Ligtvoet,
Nancy Pape, Ruud Meeuws.



Jeugdprogramma
voor de 4 carnavalsdagen

Vrijdag 28 februari
19.00 uur:

Sleuteloverdracht

in De Ruchte

Zaterdag 1 maart
13.15 uur:

Deelname 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 2 maart
geen programma

Maandag 3 maart
12.00 uur:

Afhalen

van de Jeugdprins

14.00 uur:

Deelname

aan de Meerpoeloptocht 

15.00 uur:

Carnaval vieren

in De Ruchte met

de Kaauw Voetjes

en aansluitend bezoek

aan c.v. De Pompers.

18.00 uur:

Afsluiting

Dinsdag 4 maart
14.00 uur:

Clownsmiddag

(Rooi Neuzenbal)

in De Ruchte

18.00 uur:

Friet eten

en afsluiting carnaval

bij Plein 5

Programma 2014

’t Meerpoeleke
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Kom op, dè podium op!
‘Kom op, dè podium op’ biedt plaats aan jong talent. Voor de vijfde keer organi-
seerde cv De Meerpoel op 24 november 2013 in jongerencentrum de Comeet een
open podium om jong talent een kans te bieden zich te presenteren aan een gro-
ter publiek. Het programma werd aan elkaar
gepraat door de jeugdige presentator Max
Wij-laars. Hij deed dat op een ongedwongen
manier, terwijl hij tussen de bedrijven door
regelmatig een mop vertelde. Dit jaar waren ‘t
Meerpoeleke met Prins Klaas, Adjudant Lieke
en hun Jeugd-raad ook te gast. De zaal was
weer goed gevuld met vriendjes, ouders,
opa’s en oma’s, die genoten van de diverse
optredens. Als eerste trad het Slagwerk
Ensemble van RICK o.l.v. Ronald Gerards op.
Zij brachten drie leuke nummers: als eerste
‘Drums’, gevolgd door ‘Boomwhackalacka’ en er
werd afgesloten met ‘Tiger Impressions’. RICK deed
alweer voor de vierde keer mee aan ons jeugdpodi-
um. Als tweede trad Anouk Crooijmans op. Zij zong het
nummer ‘Year of Summer’ van Wildstylez en dat voor de
eerste keer bij ons op het podium. Zo ook Thijs van
Bree: hij trad op als tonprater Toontje de voetbalsup-
porter. Hij is een belofte voor de toekomst en hopelijk
doet hij volgend jaar ook weer mee. Als vierde optre-
den hadden we Kim van Lieshout en Anne Wijlaars,
door broer Max overgehaald om ook mee te doen. Zij
brachten als act ‘de Cup Song’, heel bekend bij de jeugd,
want iedereen deed mee. Geweldig!! Het volgende optre-
den was van tonprater Jannick Smits, een routinier die al
voor de vijfde keer mee deed, nu als Jan Doedel de doe-
delzakspeler. Voor het eerst stond de dansgroep van dans-
school 4LDC op ons podium. Deze zeer jeugdige dansers
zetten de zaal op zijn kop met een geweldig staaltje dans-
kunst. Zoals gebruikelijk werd deze geweldige middag afge-
sloten door een band. Dit jaar was dat ROAST, bestaande uit
Martijn Hoeben (zang), Vincent Lenssen (basgitaar), Roger
Wijdeveld (drums) en Gerrit Meulendijks (gitaar).
De organisatie o.l.v. Johan Smits kan weer terugzien op een geslaag-
de middag. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe editie van dit eve-
nement, 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! 
Opgave: jeugdpodium@cvdemeerpoel.nl
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Carnavals Special 1 en 2 maart 2014
Een kopje soep en hoofdgerecht met verse frieten voor € 8,95

+ broodbuffet & saladebar (voor de nodige vitamientjes!)
Groepen & Feesten

Wij beschikken over verschillende sfeervolle ruimtes en maken
graag een passend voorstel op basis van uw wensen en budget.

Wij wensen iedereen een gezellige Carnaval toe! ALAAF!
Iny Linders - Team Puur & Smaakvol - www.puurensmaakvol.nl



 

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

Kei veul 
leut in

de Meerpoel 



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


