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Witte wa de Veurzitter zi...

Witte wa 
d’n Burger zi …                            

Beste Carnavalsvierders,
Carnaval, ’n prachtig volksfeest, dat in Someren ieder 
jaar uitbundig wordt gevierd, onder aanvoering van ’n 
fanatieke carnavalsclub. Met veel plezier schrijf ik weer 
een voorwoordje in ‘t Meerminneke.
Volgens Wikipedia is carnaval van oorsprong een ka-
tholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft 
en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan 
Aswoensdag. Voordat het echte feest losbarst, zijn er 
al vele uren gestoken in vergaderingen en voorberei-
dingen. Diverse feestelijkheden vinden plaats in de 
aanloop naar het carnavalsfeest zoals het Prinsenbal, 
de zàonikaovenden en bezoeken van diverse recep-
ties. 
Ik vind het bijzonder mooi dat zoveel mensen in onze 
gemeenschap zich inzetten voor vertier en plezier. 
Samen vieren geeft uitdrukking aan een gevoel van 
saamhorigheid. Samen vieren: de voetjes van de vloer 
en de zorgen aan de kant! Sámen maakt de Meerpoel 
ieder jaar hét carnavalsfeest, een feest dat je mag vie-
ren, en wel meer dan 3 dagen per jaar!
Vol vertrouwen draag ik traditiegetrouw op vrijdag-
avond de sleutel over aan de Prinsen van de carnavals-
verenigingen, die gedurende de carnaval de scepter 
zwaaien over de gemeente Someren. Ik wens Prins 
Eddie en Prinses Nikki samen met iedereen die in So-
meren carnaval viert, heel gezellige dagen toe. Geniet 
van een paar mooie dagen, waar we hopelijk met veel 
plezier op kunnen terugzien. Om vast in de juiste sfeer 
te komen, wens ik u veel leesplezier in deze carnavals-
krant.

Met Carnavaleske groet,

de burgemeester van Someren,

A.P.M. Veltman

Witte wa 
de Vaorst zi …                            

Lieve Meerminnen en beste Meermannen,
Een nieuw carnavalsseizoen staat weer voor de 
deur. Als u dit leest, hebben we het Prinsenbal 
achter de rug en is onze 51ste Regent bekend. 
We wensen Prins Eddie d’n 1ste met aan zijn 
zijde Prinses Nikki en de drie kinderen een on-
vergetelijk carnavalsjaar toe!!

We hebben afscheid genomen van Prins Grard 
en Prinses Yvonne. Hen wens ik veel succes tij-
dens het Prinsenexamen!
Vanaf dit jaar heb ik het voorrecht om jullie 
Vorst te mogen zijn. Ik heb deze functie over-
genomen van Martie Jeuken en ik wil hem 
hartelijk bedanken voor alles wat hij in de af-
gelopen jaren voor onze vereniging betekend 
heeft. Ook nog een woord van waardering 
voor de wijze waarop hij mij in het afgelopen 
jaar heeft voorbereid op deze functie. Wij mo-
gen ons als vereniging gelukkig prijzen dat 
Martie in het bestuur blijft en de PR-functie 
gaat vervullen.

We hebben een kort carnavalsseizoen (van mij 
mag het veel langer duren),  maar er is veel te 
doen. Uiteraard gaan we ook dit jaar weer onze 
fruitschalen rondbrengen, die we dankzij de 
opbrengst van de appelverkoop konden rea-
liseren. Altijd mooi zijn de avonden bij Eegels- 
hoeve en Sonnehove. Het programma voor de 
Dolle Daag is alweer gereed en ik hoop velen 
van jullie tijdens een van onze activiteiten te 
mogen begroeten, bijv. op zondag tijdens het 
Reundje Meerpoel of tijdens de optocht op 
maandag. 
Ik zou zeggen: tot mi die daag, 
want CARNAVAL VIEREN WE SAMEN!!

Alaaf!!!
Vorst Boudewijn

Lieve Meerminnen en beste Meermannen,
Het afgelopen carnavalsjaar van onze 
Meerpoel, vanwege het 50-jarige bestaan 
vaak aangeduid als een jaar met een Gouden 
Randje, is door onze vereniging onder 
aanvoering van Prins Grard I en Prinses Yvonne 
ook zodanig gevierd. ‘Carnavalle gelaik unne 
Wijne dè doe!’ heeft ons Prinsenpaar samen 
met familie, buurt, vrienden, Meerminnen, 
Meermannen en natuurlijk de Panters op een 
fantastische wijze ten uitvoer gebracht. ’t Waar 
goe, heil goe!!

Behalve ons Prinsenpaar Grard en Yvonne 
hebben we op 15-11-2014 ook afscheid 
genomen van Grootvorst Martie. Maar liefst 
8 prinsenparen heeft hij op een geweldige 
manier begeleid. Zijn carnavalskrakers, 
prachtige gedichten, mooi gesproken 
woorden en correcte manier van presenteren, 
hebben CV De Meerpoel een goed aanzien 

bezorgd in de wijde 
omgeving. Zijn opvolger 
Vorst Boudewijn heeft 
een jaar stage bij hem 
gelopen en is klaar voor de 
klus. Geen gemakkelijke taak, 
maar vol vertrouwen zien wij de 
toekomst tegemoet met hem en wensen hem 
veel succes.

Jeugdprins Klaas, Jeugdadjudante Lieke en de 
Jeugdraad hebben laten zien dat carnaval ook bij 
de jeugd in de Meerpoel goed gevierd wordt. Wij 
hopen dat zij hun enthousiasme over zullen dragen op 
andere kinderen, want jong geleerd is oud gedaan. 
Het Meerpoeleke viert dit jaar haar 44-jarige bestaan 
en daar zal onze jeugdcommissie natuurlijk extra 
aandacht aan besteden.    

Met veel vertrouwen gaan we onze 51ste jaargang 
in. Samen met Prins Eddie I, Prinses Nikki, Vorst 
Boudewijn, Adjudant Frans-Jozef, Jeugdprinses Anne 
en Jeugdadjudante Lieke  gaan we er opnieuw een 
mooi carnavalsjaar van maken. In deze carnavalskrant 
en op onze vernieuwde website www.cvdemeerpoel.
nl  staat weer heel veel informatie over de activiteiten 
die wij organiseren; zorg dat je er bij bent.  

Alaaaaf,

Frans de Lau, voorzitter

http://www.cvdemeerpoel.nl
http://www.cvdemeerpoel.nl
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Witte wa onze neije Prins zi...

Voor degenen die mij niet kennen, wil ik me 
allereerst even voorstellen. Ik ben Prins Eddie 
d’n 1ste, elf  jaar getrouwd met mijn Prinses 
Nikki. Wij hebben samen drie lieve kinderen, 
Prinses Norah, Prins Len en Prins Jim. We wo-
nen in de Dorpsstraat in ‘t aaw Pliesiebureau. 
Ik ben de knapste zoon van Ad en Aggie Don-
kers. Zij waren achttien jaar lang de trotse uit-
baters van de Residentie van onze Meerpoel. 
Het voelde dan ook als thuiskomen toen ik op 
15 november jl. op geheimzinnige wijze (nog-
maals dank, Wim!) naar de Residentie werd 
gebracht en boven op mijn oude slaapkamer 
mijn prinsenpak aan mocht trekken. Daar 
krijg je dan de eerste felicitaties en je eerste 
drankje: Jägermeister, mooie traditie! 

Vervolgens kwamen ex-Prins Grard en zijn vrouw Yvonne naar boven. Aan de ge-
richte vragen van Grard was te merken dat hij een duidelijk en terecht vermoeden 
had. Toen ze te horen kregen dat ze het bij het juiste eind hadden, was hun reactie 
erg leuk en spontaan. Even samen een pilske pakken, wat ervaringen uitwisselen en 
dan de trap af waar de hele vereniging stond te wachten. Ook hier erg fijne reacties. 
Op het Prinsenbal was het eigenlijk hetzelfde. Dat geeft je de bevestiging dat je een 
spannende, maar vooral ook leuke keuze gemaakt hebt. En dan gaat het allemaal 

heel vlug. Geweldig om te zien hoe snel familie en vrienden bij Centraal waren. 
Voor Prinses Nikki en mij was het van grote meerwaarde dat onze kinderen er 
ook bij konden zijn. Zij genoten zichtbaar van alles wat er gebeurde, vooral ook 
omdat alles goed geregeld was en dus ook ‘rustig’ verliep. Na alle felicitaties, 
klanken van onze Hofkapel én de eerste toespraken werd het feest voortgezet in 
Residentie Ons café. En dan krijg je op een gegeven moment van Adjudant Frans 

Jozef te horen dat het tijd is om naar huis te gaan .... L

Eenmaal thuis stond alles al klaar voor de after-party: soep, broodjes, koffie en thee 
voor iedereen die zin had om zo laat nog langs te komen. En dat waren er veel. Er 
werd flink gebuurt en zelfs gezongen, heel spontaan, heel leuk. Om 03.00 uur was 
het mooi geweest!  Wat een topdag! De dagen daarna volgden er vele felicitaties 
d.m.v. kaartjes, bloemen, WhatsApp, Facebook en gewoon op straat ….. echt over-
weldigend!! In de aanloop naar mijn bekendmaking werden de vermoedens dat ik 
wel eens de nieuwe Prins zou kunnen worden steeds groter. Vooral op de vrienden 
Apps was de voorpret al super. We werden flink op de proef gesteld en we kunnen 
bevestigen dat het absoluut waar is dat je erg veel moet onthouden als je veel liegt. 
Maar hoe dan ook …. niemand wist zeker of ik ook écht de Prins zou worden. 

De Meerpoel voelt als een warm bad. Wij hebben nu al zoveel mooie mensen beter 
leren kennen. Nikki omschreef het zo: “We komen in principe zomaar binnenlopen in 
een hechte vereniging, een groep mensen die al lang en inten-
sief met elkaar omgaat. En toch voelt het al erg vertrouwd! 
We voelen ons helemaal thuis!!” Dat zegt eigenlijk alles 
en dat belooft wat. Dus om er alvast in te komen ……

Mi deez daag efkes nie mi teegels sjouwe, 
mer mi z’n alle ‘n grout knalfist bouwe!  
 

Prins Eddie I 
& Prinses Nikki

Zin in sex
Geleierde mensen 

weete naw wa ge 

moet èète um d’r vur 

te zoeurge dè de zin 

in seks bai vraowe 

85 % minder wordt...

N’n huwelijkstaart!
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’t Waar goe, heil goe! Dat was het afgelo-
pen carnavalsseizoen zeer zeker en dat is 
misschien nog wel een understatement. Sa-
mengevat: leven in een roes van gezellig-
heid, sociale activiteiten, belangstelling, een 
prachtige club mensen om je heen en natuur-
lijk carnaval vieren, écht carnaval vieren! Een 
periode met alleen maar hoogtepunten. Vol-
op genieten!
Als Prinsenpaar is het onmogelijk je vooraf 
in te beelden wat je gaat beleven. Dat moet 
je ervaren. En eerlijk is eerlijk: het is véél, 
véél mooier dan we ooit hadden kunnen be-
denken. Het Prinsenbal was direct een hele 
bijzondere avond. Vele geruchten binnen 
familie en vriendenkringen bleven gelukkig 
speculaties en het was daarom geweldig om 
te zien hoe verrast en enthousiast we werden 
ontvangen. Al meteen in het begin werden 
de familie, buurt en vrienden (ongevraagd) 
betrokken bij het carnavalsseizoen. Die be-
trokkenheid was er de gehele periode volop 
en dat hebben we als buitengewoon ervaren. 
Dat was voor het eerst terug te zien tijdens 
onze Prinsenreceptie: onze tweede bruiloft. 
Een zaal vol carnavalsvierders speciaal voor 
ons? Nog steeds onbegrijpelijk! Met niet te 
vergeten alle geweldige optredens, waarvan 

Di jaor waare wai, Henriëtte en Henny Driessen, oitgenodigd um 
‘s vast te komme pruujve op Sonnehove. We zaate d’r nawweluks 
of Thea van Savant kwam al vraoge wa wai waon drinke. ‘n Wit 
wijntje vur ’t  Anhanglid en ’ne róie vur ‘t lid van de Raod van 
Elluf. Proost! Impesant kwamp ’r ‘n durske vraoge wa vur soep 
we oitgezaocht haan. Dè was heil goei sondigse soep!! Toen ge-
bakke erpel en ‘n goei stukske van de kuus  mi spitskool. Lekker 
jonguh! ’t Slotstuk was ’n puddingske van bosvruchte. Zó lekker 
dè we ’t bekske hullemol oitgeschaarst hebbe. Tussendur kon-
ne wai gezellig baibuurte mi ons toffelgenote. Ze waon allemol 
wete van wie ge d’r inne bèènt en wa ge durdewèèks duut. Nào 
de koffie zijn we nog róndgelaid um mi aige auge te kanne ziej 
wa t’r op Sonnehove allemol bai kumt kiejke um ‘t iederein zó 
goe nàor de zin te maake. Naw…wai zijn ouvertuigd en kanne ‘t  
iederein anroaie. Sonnehove, bedankt!!!Henriëtte en Henny 

Op carnavalsmaandag 16 februari wordt de nieuwe Slappe Zak bekend gemaakt. Na 
de carnavalsoptocht zal Bas de Boer - de Slappe Zak van 2014 - omstreeks 16.30 uur 
de naam van zijn opvolger onthullen op het podium van zaal Centraal. Later in de 
avond vindt bij Centraal een receptie plaats voor de 30ste Slappe Zak. Aansluitend 
zal Driej Kirre Niks een optreden verzorgen bij Ons Café.

Meer informatie hierover kunt u lezen in ’t Contact in de week voor carnaval. 

opvallend natuurlijk het filmpje ‘De weg naar West-Vleteren’ van CV De Panters. 
Vanaf dat moment zit je er echt middenin! Wat opmerkelijk was, is dat vijf zàonik- 
aovenden niet gingen vervelen. Sterker nog, de vijf uitverkochte avonden werden 
alleen maar mooier en het was een prachtige ervaring. We hebben heul veul gelache!
Langzaam wordt er toegewerkt naar de climax: de vier Dolle Daag. Maar er gebeurt 
nog zoveel tussendoor. Bij de receptie van Jeugdprins Klaas ging het dak eraf. Ook 
de bezoeken van recepties van collega-Prinsen was telkens een feest en dat ging in 
de bus terug naar de Residentie altijd nog volop door. Juist niet voorzien is dat we zo 
hebben kunnen genieten – ooit met een lach en een traan – van de sociale activitei-
ten. Een prachtig initiatief van CV De Meerpoel is de fruitschalenactie: een hart onder 
de riem voor de zieken die geen carnaval kunnen vieren. Ook de bezoeken aan de 
scholen, de zorgcentra en Vaarsel waren hartstikke leuk!
Ontzettend veel lol hebben we gehad met de Prinsen van Grout-Zömmere tijdens 
de voorbereidingen van de Sleuteloverdracht. Nooit gedacht dat het zo’n knallende 
vooravond van de Carnavalsdagen zou worden, waarop bovendien onze buurt de 
eerste prijs won voor de Wijnenkelder (huisversiering). En wat hebben we tijdens de 
Carnaval goe gefist! ’t Reundje Meerpoel werd bekroond met o.a. ‘M’n Opa Gerrit’ 
en een eigen fanclub. Tijdens de optocht verraste de familie ons met een heus ko-
ninklijk defilé. Dinsdagochtend tijdens de Flodderbône kreeg ik als smurf incognito 
een speciaal optreden voor mijn kiezen. En dat ons die avond nog het allergrootste 
hoogtepunt stond te wachten, hadden we totaal niet zien aankomen. Op deze prach-
tige laatste dinsdagavond werd zeer zeker een traantje weggepinkt, maar werd ten 
slotte nog eens gruuwlik goe carnaval gevierd!
Wat is het toch een fantastisch feest en meer dan dat. En wat is het toch fantastisch 
dat wij dit van zo dichtbij hebben mogen meemaken! Hier moeten wij heel veel 
mensen voor bedanken. Dus iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons car-
navalsseizoen: kei, kei en kei bedankt! Een uniek moment op carnavalszaterdag was 
dat ik ‘‘t uurste pilske’ mocht tappen met ex-Prins Willy I, die 50 jaar geleden de 
eerste Prins van CV De Meerpoel mocht zijn. Ook 50 jaar geleden speelde mijn opa 
Gerrit een belangrijke rol in de oprichting van het carnaval in Zummere. Ook hem 
willen wij daarom ontzettend bedanken. Wat zou hij het mooi hebben gevonden als 
hij zag hoe wij vandaag de dag nog carnaval vieren in Zummere en dat zijn klein-
zoon het 50ste jaar met de scepter heeft gezwaaid in het Meerpoelrijk. We kijken 
erg uit naar een nieuw carnavalsjaar met een nieuw Prinsenpaar en we wensen Prins 
Eddie en Prinses Nikki heel veel plezier. We kunnen ze in ieder geval voor de laatste 
keer meegeven: Carnavalle gelaik unne Wijne dè doe, zodè ge làoter kaant zegge…  
’t waar goe, heil goe!!

Houdoe, Alaaaaf, 

Ex-Prins Grard I & ex-Prinses Yvonne

Ex-prins Grard zi vur ‘t lèèst...

Goe toeve in Sonnehove

Wie wordt de 30ste Slappe Zak?
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Zàonikaovende in de Meerpoel

Optredens van:

Genieten van zàonik, 
cabaret en muziek van de 

bovenste plank in 
Zalencentrum Centraal op:

• woensdagavond 21 januari

• vrijdagavond 23 januari

• zaterdagavond 24 januari

• zondagmiddag 25 januari

Commissie zàonikaovend 
Helma Verberne, 

Johan Smits, 
Albert van den Bosch, 

Roel van de Laar, 
Carel Raymakers 
en Carel Aarts.

De Prinselijke 
Hofkapel  

Onze Hofkapel 
verzorgt zoals 
gebruikelijk de 

muzikale 
omlijsting. 

De Prinsengarde 
met  ‘t Avonduur
Allerlei Zömmerse 

gebeurtenissen passeren
de revue in de studio 

van Radio Siris.

Spoit Elluf  (Helmond)
Dit Helmondse gezelschap 
houdt zich al jarenlang 
bezig met echt onvervalst 
carnavals-cabaret. 
Skitterend! 
Matje, matje, wa skon….

Andy Marcelissen 
(Raamsdonksveer) 
als Sprookjesverteller
Een openbaring voor 
de liefhebbers van 
typisch droge 
Brabantse humor. 
Als we zeggen dat dit 
optreden fantastisch 
gaat worden dan 
vertellen WIJ 
géén sprookjes.

Ivo van Rossum 
(Gemert) als Bennie Zat
Aan deze dolkomische 

buut zult u 
absoluut geen kater 

overhouden.

Dirk Kouwenberg  
(Rosmalen) als Roodkapje
Verkleed als Roodkapje 
moet Dirk zijn vrijgezel-
lenfeest vieren. Twee jaar 
geleden stond hij al in 
het Meerpoelschip als De 

Student. Het dak ging eraf, 
dus dat belooft weer wat….

Kom op tijd, 
want de avonden 

beginnen stipt 
om 19.30 uur en op 

zondagmiddag 
om 14.00 uur. 

Wij wensen u 
veel kijk- en 
luistergenot.

Christel van den Dungen 
(Tilburg) als Lies Teelor  
U zult volop genieten van deze 
Opperleuterèr van Kruikenstad, 
want ‘n goei vrouwke, 
des ’t menneke!

Autósluttels
Ne Meerman hi behoorlijk àon de pap gezèète, strompelt nào 
zinnen autó en prebeert die mi ’n sigret oope te kriejge. Dan 
kumt ‘r iemus nèève en die zi tiggen dieje Meerman: “Hé, 
dè’s ’n sigret wàormi gai de deur van oewen autó prebeert 
oope te maake, witte ge dè wel?“. “Verrek”, zittie, “dan heb 
ik net m’n sluttels ópgerókt!”



Maandag 9 februari 
19.00 uur: Bezoek Zorgcentrum Eegelshoeve 

Dinsdag 10 februari 
19.00 uur: Bezoek Zorgcentrum Sonnehove 
21.45 uur: Bezoek De Postel

Vrijdag 13 februari 
09.00 uur: Bezoek basisscholen
12.30 uur: Bezoek zorgtuinderij Wijnen 
19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte 

Zaterdag 14 februari 
15.30 uur: Afhalen van de Prins 
17.15 uur: Ode Meerminneke en officiële ingebruikname Residentie
17.30 uur: Koffietafel bij Residentie Ons Café
19.00 uur: Carnavalsviering Lambertuskerk 
20.15 uur: Alternatieve Proclamatie in Residentie Ons Café 
21.15 uur: Bezoek Het Wapen 
22.30 uur: Bezoek Centraal 
00.00 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café
 
Zondag 15 februari 
15.00 uur: Start Reundje Meerpoel
14.30 uur: Bezoek In d’n Herberg 
15.30 uur: Bezoek De Ruchte 
16.30 uur: Bezoek De Boemelaer 
17.30 uur: Bezoek Centraal 
18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam 
20.15 uur: Bezoek Het Wapen / prijsuitreiking Reundje Meerpoel 21.00 uur
21.45 uur: Bezoek Egelantier 
23.00 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café 

Maandag 16 februari 
13.30 uur: Deelname Meerpoeloptocht  
15.30 uur: Bezoek Jeugdmiddag in De Ruchte
17.00 uur: Bezoek Het Wapen / prijsuitreiking Meerpoeloptocht 17.00 uur 
18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam 
20.30 uur: Bezoek aan cv De Pompers In d’n Herberg 
22.00 uur: Bezoek Centraal 22.00 
00.00 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café

Dinsdag 17 februari 
10.11 uur: Spek èète in Residentie Ons Café
10.49 uur: Bezoek theeconcert Flodderbône in Centraal 
15.15 uur: Afsluiting Jeugdcarnaval in De Ruchte
18.00 uur: Eten Gasterij Krabbendam
20.00 uur: Bezoek Het Wapen / bekendmaking Lief Meermenneke
22.11 uur: Overdracht Sleutelspaan aan gemeentebestuur
22.30 uur: Afsluiting Carnaval in Residentie Ons Café 

Woensdag 18 februari
19.00 uur: Askruisje Lambertuskerk
20.11 uur: Haringhappen in Residentie Ons Café

Carnavalsprogramma CV De Meerpoel
Wijzigingen onder voorbehoud.

SecretaresseVraog: Wa is ’t verschil tusse ’n goei secretaresse en ’n hil goei?
Antwoord: ’n Goei secretaresse zi: “Good morning mr. President” en ’n hil goei zi: “It’s morning mr. President.”

13



Dit jaar vindt voor de elfde keer het Reundje 
Meerpoel plaats. Vorig jaar deden bijna 500 
deelnemers mee. Hopelijk gaan ook dit jaar 
weer veel leuk verklede groepen een gezel-
lige tocht maken langs de kroegen van So-
meren. 

Het Reundje Meerpoel moet op carnavals-
zondag 15 februari 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: Ons Café, De Boe-
melaer, D’n Egelantier, 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 onopvallende 
jury, die in De Ruchte aanwezig zal zijn om de 
deelnemers tussen 16.00 tot 19.00 uur te be-
oordelen. De jury beoordeelt op originaliteit 
in verschijning en op creativiteit.

De stempelkaarten zijn bij alle deelnemende 
horecagelegenheden verkrijgbaar tegen be-
taling van € 1,50 per persoon. Per deelnemer 
dient bij elke uitbater minimaal 1 consumptie 
te worden geconsumeerd. Alleen met een 
volledig afgestempelde kaart krijgt elke deel-
nemer een medaille en dingt de groep mee 
naar fantastische prijzen. 

Commissie Reundje Meerpoel

Doe ók mee àon ’t Jubileumreundje Meerpoel!

Winnaars Reundje 2014
De winnaar van het tiende Reundje werd de groep ‘Sister Act’. 
De tweede plaats was voor ‘De fanclub van Prins Grard I’ 
en derde werd de groep ‘Gerrit en Nel’.

De aanmoedigingsprijs ging naar de prachtig uitgedoste 
groep ‘Brazielig’.
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Bus
Ik hoop dè ik net zó rustig in minne slaop 

mag staerve as óns oopa. En nie zoas die 

gillende passagiers in z’n bus!



Op carnavalsmaandagmiddag zal voor de 
51ste keer de Meerpoeloptocht door de stra-
ten van Someren trekken.

GE ZALT TOCH 
ZEKER ÓK WEL 

MEEDOEW!!
Spelregels en opgaveformulieren kunt u op-
vragen via optocht@cvdemeerpoel.nl. 
Opgave voor deelname aan de optocht kunt 
u doen vóór maandag 16 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

Grote groepen:
1e prijs: Buurtvereniging Sliehevak 
 (Blikvanger van de optocht)
2e prijs:  Familie van de jeugdraad 
 (Wij horen er ook BIJ)

Kleine groepen:
1e prijs: Dames van CV De Meerpoel 
 (Op komst... tyfoon GRARD! 
 Hij raast over de Meerpoel).
2e prijs:  De familie van de Prins 
 (de Koninklijke familie)

Individueel:
1e prijs: Thieu Slegers 
 (Gin pepier mer nàor Paulussen) 
2e prijs: Tim Jeuken 
 (Ze hebbe mai opgejuind 
 um mee te doe)
3e prijs: Marita de Jongh (Ik ben betast)

Creativiteitsprijs:
 Familie Beerens 
 (Wai zijn mi deez daag favoriet).

Jeugdstimuleringsprijs: 
 Familie Koks 
 (Grards kurkentrekkers)

Wisselbeker:
 Buurtvereniging Sliehevak

Carnavalsoptocht in de Meerpoel

Uitslag Meerpoeloptocht 2014
Ongeluk

Óp de afdeling Eerste hulp wórdt ne 
zwaorgewonde carnavalsvierder binne-

gebraocht. “Naam?”, vraogt de verpleeg-
ster. “Janse”, zittie. De zuster vraogt of 
dettie getróuwd is. “Neije”, zi die mens, 

“ ’n óngeluk mi de mooter!”
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Wat was het weer een geweldig dorpsfeest 
op carnavalsdinsdag in zalencentrum Cen-
traal! Dans- maar vooral amusementsorkest 
De Flodderbône zette de zaal weer volledig 
op z’n kop. De leden zongen als vanouds en 
vertelden vol overgave over de ervaringen 
die ze hadden opgedaan tijdens hun tournee 
door Australië. Alles was uit de kast gehaald 
om het publiek intens te vermaken. Naast 
de originele introductie van de Flodderbône 
door Willem ‘Aboriginal’ van Doorn met zijn 
Didgeridoo, was het opmerkelijkste toch wel 
de ludieke striptease voor Prins Grard I van 
De Meerpoel. Natuurlijk passeerden de vas-
te onderdelen ook weer de revue. Zo kreeg 
Henri Tinnemans de ‘Dè-ha-toch-nie-gehoe-
ve trofee’ en werden er weer veel meezingers 
ten gehore gebracht. Het bleef nog lang on-
rustig in Someren…

Voor de 34ste keer kunt u raden wie er op 
de foto hieronder staat afgebeeld. Om het 
iets gemakkelijker te maken, krijgt u een paar 
(cryptische) tips:

• Is ’t ‘‘n Zömmerse’ of ‘unne Zömmerse’?

• Dè van vruuger is ‘r naw nie mer!

• Muzikaol

We hopen van harte dat er veel oplossingen 
worden ingezonden. Hoe meer, hoe liever!!!! 
Dat kan t/m zondag 15 februari 2015 door 
uw antwoord te mailen naar:
redactie@cvdemeerpoel.nl. 
U kunt uw oplossing ook sturen naar:
Johan Smits, Floreffestraat 13, 
of naar Gerard Slegers, Kerkstraat 54.

De uitslag wordt bekendgemaakt op dinsdag 
17 februari bij Het Wapen omstreeks 20.00 
uur. Degene met het goede antwoord ont-
vangt een waardebon van 25 euro. Bij meer-
dere goede inzendingen wordt er geloot. 
Degenen die aanwezig zijn bij de bekendma-
king krijgen de voorkeur! Zorg dus dat je erbij 
bent!!!

Het lief Meerminneke van vorig jaar was  
Marianne Smits. De prijswinnares na loting 
was Greetje de Lau uit de Dellerweg.

 Na een korte ‘vakantieperiode’ hebben de Flodderbône de draad weer 
opgepakt. Ze pakten hun koffers en maakten een indrukwekkende tournee 
door Jamaica. Het werd een geweldige ervaring op dit prachtige Caribi-
sche eiland, dat ook bekend staat als het land van de glimlach, de rum 

en de reggae. Dat moet de Flodderbône als muziek in de oren geklonken 
hebben. 

Al snel voelden de bandleden zich helemaal thuis op dit eiland, waar Bob Marley 
jarenlang de scepter heeft gezwaaid. Daar waar De Flodderbône hun  bekendheid 
te danken hebben aan ‘Hoor je het Ruisen der Golven’ en ‘Als de Klok van Arnemui-
den’, is ‘The King of Reggae’ doorgebroken met hits als ‘No Woman, No Cry’ en 
‘Could you be loved’. Overal waar je rondkijkt op Jamaica, zie je herinneringen aan 
deze topartiest. Tijdens de tournee hebben de Flodderbône hier heel veel inspiratie 
opgedaan. 

Daarnaast hebben ze zich nog gemeten met de allersnelste sprinters ter wereld. Aan-
vankelijk konden ze zich aardig handhaven tussen de sprinters Usain Bolt en Yohan 
Blake, maar in de laatste 95 meter moesten de Flodderbône hun tegenstanders toch 
laten lopen. Moe, maar voldaan en vol inspiratie keerden de Flodderbône terug naar 
hun thuisbasis in Someren. Veel repetities volgden en ze hebben weer een spette-
rend programma in elkaar gezet.

Rond de klok van 11 voor 11 zal op dinsdag 17 februari ‘De Klok van Arnemuiden’ weer 
klinken in Someren. Een gezellig begin van de laatste dag van carnaval, voor jong en oud!  
U wordt van harte uitgenodigd voor het concert van De Flodderbône, ofwel ‘Let’s get 
together and feel all right’.

35ste Theeconcert van de Flodderbône

Wie is di lief 
Meermenneke / Meerminneke?

1982: Piet van Otterdijk 
1983: Jan Raijmakers
1984:  Pietje Rooijmans
1985: Piet van Dongen
1986: Marinus Meeuws
1987: Piet Janssen
1988: Huub van der Weerden
1989: Gerrit Looijmans
1990: Paul van der Weerden
1991: Betje Thijs
1992: Wim Grosfeld
1993: Miet Aarts-Lammers
1994: Harrie van Otterdijk
1995: Nelleke Aarts
1996: Koos van den Heuvel
1997: Henny Arendsen - v.d. Graft
1998: Han v.d. Vleuten (senior)
1999: Mien Willems - v.d. Moosdijk
2000: Frans Cuunders
2001: Wilma Aarts
2002:  Theo Vinken
2003: Christian de Rooij
2004: Tjeu Geers
2005: Mariet Wijlaars
2006: Mien Lomans-v.d. Einden
2007: Toon Bukkems
2008: Ria v.d. Goor - Wijnen
2009: Jan v.d. Boomen
2010:   Miranda Schweren
2011:   Frans Haazen
2012: Jaantje van Doorn-Wijnen
2013:  Henry Tinnemans
2014:  Marianne Smits
2015:  ?????
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Alle Meermennekes en Meerminnekesvan 1982 - 2014:

Stom
D’r kumt ne mens die nie kan praote bai d’n dokter. 

Hai geft diejen dokter ’n briefke en dàor sti óp: 
”Ik kan nie praote.”  “Oké”, zi d’n dokter, “leg uw hand 
maar op de tafel.” Die mens li z’n haand op de toffel en 

d’n dokter slöt ’r keijhard mi n’n hammer óp. “Aaaaaaah!”, 
ruupt die mens. “Goed zo”, zi diejen dokter, 

”kom morgen maar terug, dan oefenen we de B”.

mailto:redactie@cvdemeerpoel.nl
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      • Dè Prins Grard I en Prinses Yvonne 
   ’n heil schón en ók ’n heil vruchtbaar 
carnavalsjaor hebbe gehad. Tel mer oit: 
   op 9 december is daochter Lot (zusje 
van Sil) gebóre; 

• Dè ‘t 11 jaor geleeje is dè Gerard II 
    (Slegers) de 40ste Prins wàos. 
Zinne lijfspreuk ‘Làot ligge de boeke, 
làot ligge de balle, wai gàon mi z’n alle 
carnavalle!’ zal di jaor wir vur veul mense 
van toepassing zijn;  

• Dè Ellen van den Hurk en Roel van de 
Laar hun 11de verinnigingsjaor viere en 
vort alles van toewte, blaoze en tromme 
weete; 

• Dè Hoffotograaf Eric Driessen en 
Jacqueline z’n aige ók al 11 jaor inzette 
vur  De Meerpoel;  

• Dè Devon van Dijk  vur d’n ellufde 
keijer mi de Jeugdcommissie meedraait 
en dettie di heil goe prizzenteert; 

• Dè ex-Prinses Jeanne Hoppenbrouwers 
ók al elluf jaor lid is; 

• Dè Tonny Wijnen-Vogels, Jan van der 
Heijden en Tonny van Lieshout 11 jaor 
geleeje lid zijn geworre van De Meerpoel 
en naw vort bai Goud van Oud zijn; 

• Dè ‘t vur ex-Prins Frans I (de Lau hzn.) 
22 jaor geleeje is dettie de scepter 
zwaaide ouver De Meerpoel mi as 
lijfspreuk: ‘In de Meerpoel is ieder goe 
van zin, al stittie plus, al stittie min; 

Oit De Meerpoel borrelde op… 
• Dè onze Goud van Oud-leej Toon 
Bukkems en Thijs Verdonschot ók al 22 
jaor actief lid zijn van CV De Meerpoel;   

• Dè Goud van Oud-lid Frans Cuunders 
zelfs 33 jaor bai de verinniging is en al 
meier dan 50 jaor bai z’n Hanny; 

• Dè ‘t vurrig jaor 44 jaor geleeje wàos 
dè Groutofficier Harrie Aarts bai De 
Meerpoel kwam. Umdè ‘t toen nie in 
dizze krant te lèèze wàos, melde wai naw 
dettie 45 jaor lid is van De Meerpoel;

• Dè ex-Prins Jan Gorissen op  
29 október 2014 in z’n wónplàots Dorst 
is overleeje. Dè Jan bai Crescendo, bai 
De Nachtegaal en bai De Meerpoel en 
vurral ók thois heil errug gemeest zal 
worre! Dè wai Ton, de keinder en klèèn-
keinder veul sterkte toewense;

• Dè op 10 december 2014 ex-Prins 
Jan Swinkels is gestörve. Onzen uurste 
Jubileumprins hi heil veul beteikent vur 
Zömmere op allerlai gebied en iederein 
in onze geminschap zal ‘m misse!  We 
wense Maria, de keinder en de rest van 
de femilie veul sterkte!!

• Dè Els de Lau in 2014 de Raod van 
Ellufmedaille hi ontvange vanweege 
d’r groute inzet vur De Meerpoel en 
mi naame vur de Raod van Elluf.

• Dè Groutvaorst Martie nào 9 Prinse 
‘t woord hi ouvergedraage àon Vaorst 
Boudewijn. Dè wai Boudewijn veul 
succes toewense.

• Dè Nell Eijsbouts gestopt is as 
PR-vraow in ’t bestuur. Dè dees taak 
ouvergenómme is dur ex-Groutvaorst 
Martie. Umdettie anders in ’n te diejp 
gaot zào valle en umdè wai hum ‘r 
nog gèèr bai hebbe.

• Dè Els v.d. Heuvel, Ine Swinkels en Ine 
van de Ven zijn gestopt mi de Zinnige 
Zannik. Dè de ruddaksie van di intern 
bleijke naw besti oit Marie-Louise 
Looijmans, Nieke v.d. Sanden en 
Lieke Wijnen.

• Dè Albert van den Bosch en 
Frank Driessen van Bakkereij 
van de Mortel de Jaororde 
2014 van de FEN hebbe 
ontvange vur hun verdienste 
vur de carnaval in Zömmere.

• Dè we Angela v.d. Einden bedanke 
umdè ze jorrelaang de opmaak van 
onze carnavalskrant hi verzoeurgd. 
Angela is gestopt en Bianca Dubbelaar 
hi di waerk ouvergenómme. Mi veul 
succes, zoas ge kaant ziej;

• Dè Ex-Beschermvrouwe Marij 
vanweege heur groute verdienste 
vur De Meerpoel is bevorderd tot 
Grout-officier van ’t Meerpoelrijk. 
Dè zai ’t nie verwaacht ha, mer d’r 
wel gruwelijk gruts op is;

Dè wai Prins Eddie 1 
en Prinses Nikki,

Jeugdprinses Anne 
en Adjudante Lieke, saame mi 
alle Meerminne en Meermanne 

unne schóne carnaval 2015 toewense. 

Alaaf!

‘t Bestuur van C.V. De Meerpoel

Voor vlnr: 
Miranda ten Bokum (secretaris), 

Marie-Louise Looijmans 
(Beschermvrouwe), 

Frans-Jozef Knapen (Adjudant), 
Boudewijn ten Bokum (Vorst).

Achter vlnr: 
Martie Jeuken (bestuurslid PR), 

Ruud Meeuws 
(bestuurslid, vice- voorzitter), 

Jeroen Bakermans (penningmeester), 
Frans de Lau (voorzitter), 

Dirk v.d. Einden (bestuurslid)



Prinselijke Hofkapel De Meerpoel

Foto (Eric Driessen, oktober 2014) 

Eerste rij (vlnr): Bart Crooijmans, Harrie Peeters, 
Max Claessens, Monique v.d. Vossenberg, Els Vervlossen

Tweede rij (vlnr): Simon Peeters, Daniëlle de Lau, 
Ralf Kengen, Ellen v.d. Hurk, Mariëlle Strik

Derde rij (vlnr): Hendrik Toonen, Pieter v. Osenbruggen, 
Dirk v.d. Einden, Roel v.d. Laar, Riny v.d. Hurk (voor) 
Rob v.d. Vossenberg (achter) Ard Hoppenbrouwers (voor) 
Stijn Lomans (achter) Annelou Jeuken (voor) 
Gerard Lomans (achter). 

Wie zijn wij?
Hofkapel De Meerpoel is een ge-
zellige groep muzikanten, opge-
richt in 1979, en sindsdien actief 
als begeleidend orkest van Car-
navalsvereniging De Meerpoel.

De Hofkapel bestaat momen-
teel uit een twintigtal muzikan-
ten (en mensen die doen alsof 
ze muzikant zijn). Naast de vele 
optredens gedurende het car-
navalsseizoen is Hofkapel De 
Meerpoel ook buiten het sei-
zoen erg actief. Er worden jaar-
lijks o.a. optredens verzorgd 
bij verzorgingshuis Sonnehove 
tijdens de mini-Kennedymars, 
bij de finale van de playback-
show van KansPlus en bij de 
fenklupaovend van de eigen 
Fenklup in Ons Café in Someren. 
De kapel repeteert wekelijks op 
maandagavond van 20.30 uur - 
22.30 uur in café-zaal-brasserie 
“In d’n Herberg” in Someren. U 
bent op deze avonden van harte 
welkom om een keer te komen 
luisteren of om mee te doen aan 
de derde helft van de repetitie 
(vanaf 22.30 uur)

Verder kunt u ons natuurlijk ook 
LIKEN. Dit kan op onze eigen 
facebookpagina: 
www.facebook.com/
HofkapelDeMeerpoel

Bas zoekt baasje
Beste muzikanten,
Via deze weg wil ik graag laten weten dat ik op zoek 
ben naar een nieuw baasje. Ik ben een kunststof ring-
bas die gemakkelijk is in de omgang, met een mooie 
klank en een leuke speelomgeving (Hofkapel “de 
Meerpoel”) Ik ben op zoek naar een nieuw baasje 
(M/V), bij voorkeur in het bezit van de volgende eigen-
schappen:

• Lang postuur (of in staat om groot te denken)
• Grote longinhoud 
 (geldt zowel voor vrouwen als voor mannen)
• In staat om bladen bier te dragen en uit te delen 
 aan de hofkapel (bij voorkeur op eigen kosten)
•  Gevoel voor humor (instapniveau van de hofkapel 
 op dit gebied is zeer laag)
• 18+ (ouder mag ook)
• Bedreven in het lezen van noten 
 (en eventueel het eten ervan)
• Tijd om op maandagavonden te repeteren van 
 20.30 uur - 22.30 uur
• Carnavalsminded (bij sollicitatie kan om een 
 bloedtest worden gevraagd om te kijken of de  
 carnaval in je bloed zit) 
• De tekst van “Manuela” uit het hoofd kunnen 
 zingen in duet met slagwerker Gerard Lomans 
 (of bereid zijn deze tekst uit het hoofd te leren)

Wat hebben wij je te bieden?
De allerleukste/beste/muzikaalste Hofkapel van heel 
carnavalsvereniging De Meerpoel. Je zult het welkom 
in deze geweldige club ervaren als een warm bad.
Verder krijg je de kans om leuke muziek te spelen op 
een geweldig mooi instrument in een ontspannen 
sfeer. Carnaval zal nooit meer hetzelfde voor je zijn en 
je zult nooit meer op een andere manier carnaval 
willen vieren!

Interesse?
Neem dan contact op met: 

Bart Crooijmans: 
crooijmansb@gmail.com

Of Harrie Peeters: 
gonzoharrie@hotmail.com

VACATURE

VACATURE

• Zai hi dikke bille, mer ze zit ’r nie mi.• Van mense die nóit wa gèève,  daor kriejg ik wa van.• De gynaecoloog gaf àon z’n hógzwangere 
 patiënte volledige persvrijheid.• ‘ne Vent makt oew uurst ’t hof  en leidt oew dan um d’n toin.• Toen ik zag wa de slaoj kaoste,  krig ik ‘ne krop in min kèèl.

Speule 
mi taol

• De cursus lasse vur beginners is afgelast.• Bai de afslankclub zijn driej neij leej àongekomme. 
 Mer d’r zijn ’r ók driej afgevalle.• ’n Pàor wèèke nào de amputatie van z’n bein, 
 stekt dizze mens al wir op aige hawtje de straot ouver.
• As ge nie boite rouke kaant, gào dan mer boite rouke.
• Edelachtbare, as gai wult dè ik rèèchtstao, 
 dan leg ik me daor bai nir!• Wa duun wèèkdiere in ’t weekend?• Bestàon d‘r ók wegwerpboemerangs?• Rouke, ’t blie ’n teer onderwèèrp?• ’t Groute àontal werkóngevalle in de hawtzaagereij, 

 wórdt veuls te hendig dur de vingers geziej.
• As ge in oew aindexamenjaor bokser wórdt, 
 hedde meier kans op slaage!
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Toeter
Kumt ‘r ne zatte Meerman bai de muziek- 

handel en die zi: “Ik wul dieje rójen toeter en 
dieje witte móndmónica.” Zi diejen handelaar: 
“Minnen brandblusser maade hebbe, mer van 

dieje verwarmingsradiator bliede af!”



De Raod van Elluf
Carnavalstijd: Iedereen gaat weer eens lekker carnavallen! 
Onder de muzikale klanken van de Prinselijke Hofkapel 
komt de carnavalsvereniging binnen. Je ziet de Prins, Prinses, 
Vorst en Adjudant, maar wie gaat er voorop in deze polonaise? 
Inderdaad, de Raad van 11!

Een groep mannen, die plezier maken hoog in het vaandel 
heeft staan, waarbij het potje bier zeker niet ontbreekt. En dat 
is het dan volgens diverse mensen. Maar dat beeld klopt niet 
helemaal, zeker niet voor de ‘wijze’ Raad van Elf! Tijdens het 
carnavalsseizoen staat deze groep mensen het Prinsenpaar met 

raad en daad terzijde en doet alles wat er gevraagd wordt (nou ja, … bijna alles). 
We zijn bij alle activiteiten aanwezig en waar nodig bieden wij de helpende 
hand. Voorbeelden genoeg: wij zorgen voor de inrichting van de zaal bij het 
Prinsenbal, de Prinsenreceptie en bij de Zàonikaovende. Maar ook bij de appel-
actie in oktober is de Raad aanwezig. En wat dacht je van het opbouwen van de 
Prinsenwagen! Daarnaast zijn verschillende mannen van de Raad van Elf betrok-
ken bij diverse commissies binnen de vereniging. De ‘wijze’ Raad heeft een aan-
tal keren per jaar een échte Raadsvergadering. Niet in het gemeentehuis, maar 
in de residentie bij Ons Café. Uiteraard willen wij tijdens het carnavalsseizoen 
zoveel mogelijk plezier maken, samen met andere mensen en daar brengen we 
graag een toost op uit! 
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Interesse? 
Inlichtingen: jverberne@upcmail.nl

MEERPOEL    11G

Belaasting
N’n Amerikaanse toerist vraogt àon iemus wa de klurre van de Nidderland-
se vlag beteikene. ”Dè hi te maake mi de belaastinge, wier d’r gezi. As ge 
d’n àonslag in de bus kriet wórde rouwie van woede en as ge lèèst wa ge 
moet betaole, trekte wit weg. Ternao betàolde ge oew aige blaow!” “Oo”, 
zi d’n Amerikaan:”Dè’s bai óns ók zó, allein zien wai d’r nog sterrekes bai!”

Boven van links naar rechts: Erik Maas, Wilfred Smits, Peter Maas, Gerard Koolen, Sven Hendriks, 
Remy Bazen, Henny Driessen. Onder van links naar rechts: Jos Verberne, Carel Raijmakers, 

Ralph van Eijk, Thijs Raijmakers, Theo van de Mortel, Johan van den Eijnden. 
Niet op de foto: Ken Boerenkamp en Frans Maas
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De dames van D’n Anhang Boven van links naar rechts: Henriëtte Driessen, Ellen Bakermans, Helma Verberne, 
Pia Lomans, Antoinet van Osenbruggen, Ellen Jeuken, Suzanne Maas, Nieke v.d. Sanden.
Onder van links naar rechts: Miranda ten Bokum, Petra Sleegers, Anita Maas. 
Niet op de foto: Loes van Diepen, Maria Maas en Henriëtte van de Mortel.

VrolijkKleurrijk

Behulpzaam

Gezellig

In voor een geintje

Charmant

Altijd van de partij

Goud van Oud
Voor (vlnr): Ans Bennenbroek, Wilma Swinkels, 
Marita de Jongh, Ine Swinkels,  Henny Arendsen, 
Tonny Schmitz, Huub Lemmen, Mien v.d.  Bosch, 
Wilma Aarts, Hanny Cuunders. Midden (vlnr): 
Toon Bennenbroek, Frans Cuunders, Evert-Jan 
Swinkels, Ans Sanders. Achter (vlnr): Ad de Jongh, 
Thijs Verdonschot, Peter Verhees, Frank Sanders, 

Goud van Oud, ontstaan in 
1989, bestaat uit mensen, die 
na jarenlange trouwe (bestuurs)

dienst, verbonden willen blijven met de vereniging. Goud van 
Oud treedt gezamenlijk en geüniformeerd naar buiten toe tijdens 
de belangrijkste Meerpoelactiviteiten.

De leden dragen ook regelmatig hun steentje bij aan vereni-
gingsactiviteiten. Met name achter de schermen zijn veel Goud 
van Oud-leden actief.  Echte verenigingsmensen, die De Meer-
poel met veel plezier al jaren trouw zijn.

Wie zijn wij?Dorus Rijntjes, Franca 
v.d. Weerden, Sandra Rijn-
tjes, Marcel v.d. Weerden, 
Efra v.d. Heijden, Peter 
Swinkels, Henk Arendsen, 
Jacqueline Driessen, 
Jan v.d. Heijden, Drina 
Lemmen, Jos Verberne, 
Truus van Enckevort, 
Toos Berkers, Harrie Aarts, 
Gerard Berkers.

 Ogen
“Dokter!” zi ’n heil 

ongereuste vraow, 

“wat mankeer ik? Ik kijk 

vanmorgen in de spiegel 

en zie een vrouw met 

piekhaar, wallen onder de 

ogen, een dubbele kin en 

een bleek gezicht.”

Dokter: “Wat het precies is 

weet ik niet, maar aan uw 

ogen mankeert niets!”

Hallo, mooie vis die op je rug. Is die echt of is het een plakplaatje?

Hai I em Klaas end I speek it very goode Engelands. I em 21 one yeers olt en I coming from the netterlands I like going out wit my frends en to stage diving.

English :)

send

MEERPOEL    11G                                   11%



Prinsengarde
Voor (vlnr):  Frans de Lau I, Piet Engelen,  Marcel Looijmans, Roland van Bussel, Michiel Malschaert,  
Tonny van Eijk,  Harrie Swinkels,  Gerard Slegers, Theo Sonnemans (Kunning 2014),  Joost v.d. Heuvel,  
Frans de Lau II, Bram van Uffelen, Gerard Lomans, Karel Velings, Ad van Seggelen, Wim v.d. Moosdijk.
Achter (vlnr):  Louis v.d. Bosch, Paul v.d. Weerden, Johan Smits, Jan v.d. Boomen, Gabriël van Bragt, 
Joep Linden, Wil van Roosmalen, René Zwinkels, Hans Geers, Jan van Eijk, Jos Haerkens,  Frans Peters, 
Ruud Meeuws, Frans v.d. Ven, Twan Hoppenbrouwers.  

De Prinsengarde herbergt bestuursleden, organisatoren, zangers, toneelspelers, tekstschrijvers en doeners op allerlei gebied. Vanaf 1979 is het 
optreden van de Prinsengarde een vast onderdeel van de Zàonikaovende. Die optredens zijn vaak succesvol, omdat de Prinsengarde probeert om 
zoveel mogelijk Zömmerse zaken op de korrel te nemen. 
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Hóg bezoek
Jantje gi nào sportpark de Potacker 
en zet zinne fiets tigge ne paol, mer 

zinne coach zi dè dè nie mag.  
“Wórrum nie?”, vraogt Jantje.  
“Dè is”, zi de coach, “umdè t’r  

vemiddig hóg bezoek kumt. D’n bur-
gemister en de wethaawers komme 
langs.” “Och, wa zào dè”, zi Jantje,  

ik zet minne fiets toch óp slot!” De elf verschillen zijn: 
1 plant midden
2 broek rechts
3 haar van man
4 schouder Meermin
5 kwal links
6 luchtbel
7 linksonder
8 heft van mes
9 vis linksboven
10 rugvin vis midden
11 zwemvlies man

Zoek de 11 verschillen
Om deel uit te maken van de Prinsengarde moet je ooit Prins Carnaval ge-
weest zijn van De Meerpoel. De enige uitzondering vormen de Vorsten, want 
ook zij kunnen lid worden.  Als een Prins of Vorst aftreedt,  wacht hem een 
zware taak: hij moet namelijk examen doen voordat hij toe kan treden tot de 
Prinsengarde.  
Een van de hoogtepunten voor de leden van de Prinsengarde is de derde 
dinsdag van september. Op die dag wordt jaarlijks een eigen Prinsjesdag ge-
organiseerd. ’s Middags is er een actief programma, dat traditioneel wordt 
afgesloten met een ludiek programma in de raadszaal van het gemeentehuis 
tezamen met het College van B&W. Daar worden allerlei alternatieven aan-
gereikt hoe onze gemeente anders, beter of plezieriger bestuurd zou kunnen 
worden. Daarna, als ook de aanhang gearriveerd is, volgt nog een gezellige 
avondactiviteit. Ieder jaar is het weer afwachten wat de organisatoren be-
dacht hebben.  

Solliciteren bij Ikea
Pak een stoel 
en ga zitten



HET MYSTERIE VAN DE VERNIELDE EIKENBOMEN

Dè geld kanne 
wai goe 

gebruike!
Mer hoe veine we die dader(s)? 

1

2

3

4

5

7

8

6

Logisch 
naodenke: 

ze hebbe ’n zaag 

gebruikt!

Welke 
halve zool 
duu naw 
zóiets?

Iemes die allergisch 
is vur de 

eijkeprocessierups??

Zào de 
bestrijdingsdienst 
di gedao hebbe?

Wai 
werke nie nào 

vijf ure 
‘s middigs! 

Zèèstig 
vernielde 
bumkes en 

120.000 euro 
schaoi!

Di hawt is niks werd! Al die letjes hebbe ‘ne knik! 
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9

10

11

12

13 14

15 16

17

18

Wai 
werke nie nào 

vijf ure 
‘s middigs! 

Wàorum zijn 
die bumkes 

dan zó duur? 
Dè gàon we oitzuujke!!

De daders hebbe 
alle eikels d’r af 

gehaold!!! Ze heb
be 

ein te
kske 

laote li
gge.

Di zijn heil 
aparte 

eikels!!!! 
Ik begin ’t 

te snappe!!!
Ook dat nog … Hans Böhm … de gouden eikel  
1997: 

Di zijn afstammelingen 
van die gaowen eikel!!!! 

Efkes de 

geminte belle!

Ze zijn 
umgezaagd, 
want d’r 
hinge gaow 
eikels àon!

2500 euro 
vur ons!

€

€

€

€

€
En de moraal van di verhaal? 

Ik zeg ’t mer 
zouwe …

Iemes mi 
ne gaowen 
eikel is nie te 
vertrouwe!!!
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De historie van onze Meerpoel 
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De naam Meerpoel
In het jaar 1830 lag er in Someren, ongeveer ter hoogte van het huidige gemeente-
huis, een groot water. Het heette de Meer en was destijds ca. 1240 m2 groot. Het 
werd door onze voorouders gebruikt voor drinkwater, maar ook om te vissen en te 
wassen. Ook werden er latten en bomen in geconserveerd.

Door dit gebruik vervuilde het meer en daarom werd in 1890 besloten om het ven 
kleiner te maken en de omgeving op te knappen. Deze verkleinde poel werd omras-
terd en deed vanaf dat  moment vooral dienst als brandkuil.  

In 1934 besloot men om de Meerpoel te dempen en op die plek het gemeentehuis 
te bouwen. Daarmee raakte ook de naam in de vergetelheid. 

Dertig jaar later duikt de naam Meerpoel echter weer op, om nooit meer verge-
ten te worden. In 1964 wordt carnavalsvereniging De Meerpoel opgericht en vanaf 
dat moment heten de inwoners van Someren-Dorp in carnavalstijd Meerminnen en 
Meermannen.

De Meer situatie 1830

Meerminneke

Meerminneke voor gemeentehuis

Het Meerpoelschip

‘t Schip
Rond carnaval worden er overal in de 
regio kletsavonden of bonte avonden 
georganiseerd. In Someren noemen 
we het zàonikaovenden. In de Meer-
poel staan de zàonikers niet in een ton, 
maar in een schip. Bovendien worden 
de Prins en zijn gevolg tijdens carnaval 
vervoerd in een Meerpoelschip. Alle-
bei zijn het verwijzingen naar de oude 
Meer.

’t Meerminneke
De Meermin is hét symbool van onze vereniging. 
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe ge-
meentehuis ontvangt het gemeentebestuur op 20 
februari 1982 een prachtig beeldje: ’t Meerminneke. 
Het bronzen Meerminneke zit op een blauwe kei en 
is vervaardigd door kunstenares Truus Coumans uit 
Haelen. 

kaart De Meer 1938

Het Meerminneke krijgt 
een prominente plaats 
in de hal van het ge-
meentehuis. Tijdens de 
jaarlijkse Sleutelover-
dracht wordt het Meer-
minneke niet vergeten 
in de diverse toespra-
ken. Bij het afscheid 
van Grootvorst Louis in 
1998 brengt deze in zijn 
afscheidstoespraak een 
ode aan het Meermin-
neke en dat betekent 
het begin van een tra-
ditie. Sinds 2001 vindt 
de Sleuteloverdracht 
niet meer plaats in het 
gemeentehuis, maar 
in De Ruchte. Daarom 
wordt sindsdien op 
carnavalszaterdag een 

Ode gebracht aan de Meermin op het bordes van het gemeentehuis. Op 
toerbeurt zorgen het Bestuur, Raad van Elf, Prinsengarde, Hofkapel, Aan-
hang en Goud van Oud voor de jaarlijkse Ode.

Op carnavalszaterdag na het afhalen van Prins Eddie I zal de Ode weer ge-
bracht worden voor het gemeentehuis. Aanvang: 17.11 uur.



Ziede ge ‘t... ? Als je de foto’s hieronder 
goed bekijkt, zie je vaak 

iets anders dan je 
in eerste instantie 

dacht te zien. 
Wat klopt er niet?

A

B
C

D

E

F
G

H

I

J

K

L

M

A. De achterste vrouw heeft geen blote billen. 
B. Je denkt water te zien, maar het is een witte muur. 
C. Dit is een busje met daarop de afbeelding van een auto. 
D. De jongen draagt een zwart t-shirt, geen paars. 
E. Er is geen bank; ze leunen tegen de muur. 
F. Deze vrouw heeft geen drie benen. 
G. Dit is geen holbewoner. 
H. Dit is geen zwevend tapijt. 
I. Dit is geen naakte vrouw, maar een dikke arm. 
J. De man rechtsachter loopt stiekem mee met deze wereldleiders. 
K. De man heeft drie armen. 
L. Dit is geen zwevende vrouw. 
M. De autobank lijkt -met wat mannelijke fantasie- op een been.
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of ziede ge ‘t nie? 
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Kom op, dè podium op!!

De Meerpoel kijkt terug op een succesvol-
le zesde editie van “Kom op, dè podium 
op!”. Het podium van De Comeet was op 
zondagmiddag 23 november gereserveerd 
voor jong talent, dat zo een kans krijgt ge-
boden zich te presenteren aan een breed 
publiek. De presentatie was in handen van 
Max Wijlaars, die in het bijzijn van Jeugd-
prinses Anne, Adjudante Lieke en de 
Jeugdraad van Elf, de middag vakkundig 
aan elkaar praatte. Voorafgaand aan de op-
tredens werden in de ochtend enkele mas-
terclasses gegeven in het kader van 44 jaar 
Meerpoeleke.

In de ochtenduren waren jongeren en vol-
wassenen al volop bezig met uiteenlopende 
workshops op creatief en muzikaal gebied. 
Later in de middag volgde een presenta-
tie van de resultaten aan het publiek. Naast 

een slagwerkoptreden van Daan van Bree, Stan van Bussel en Lieke Crooijmans 
met enkele leden van de Prinselijke Hofkapel werden prachtige, zelfgemaakte car-
navaleske hoeden en steken gepresenteerd door het knutselduo Niels van Bree 
en Sabine Scheepers. Daarnaast  zag het publiek twee verrassend debuterende 
jeugdige tonpraoters (Teun van Bussel als Bart de Zwerver en Levy Looijmans als 
Toon de Kabouter). Voor beide jongens was het wel spannend, maar ze brachten 
hun buuts vol verve. De masterclass is geslaagd en krijgt hopelijk een vervolg. 
 
Eerder op de middag werd het spits afgebeten door Rick Vereijken, die in zijn 
creatie als De Wielrenner een fantastische optreden verzorgde. Anouk Crooij-
mans nam voor de tweede keer deel aan het jeugdpodium en zong heel over-
tuigend Nobody’s wife van Anouk. Jeugdprinses Anne, Teun Wijlaars, Kim en Isa 
van Lieshout brachten als Meerpoelekes een spetterende playback-act met de 
Snollebollekes. Direct na de pauze zag het publiek een swingende dans-act van 
de Jeugdraadsleden Sabine en Tessa op het nummer Fireball. 
 
Prinsje Len heeft zijn muzikaal talent van geen vreemde. De zoon van Prins Eddie 
is de podiumvrees al lang voorbij en nam zelfverzekerd plaats achter het drumstel. 
Het publiek beloonde zijn optreden met een ovationeel applaus. Een ander na-
tuurtalent is Diede van den Heuvel. Zij stond al diverse keren op de bühne tijdens 
“Kom op, dè podium op!”. Diede beschikt over een prachtige stem en liet het 
publiek hier wederom van meegenieten. Thijs van Bree was het afgelopen jaar de 
grote verrassing als debutant tonpraoter. Inmiddels heeft hij – mede daardoor – 
ook al elders opgetreden. Tijdens de zesde editie van het jeugdpodium was hij 
weer present in zijn creatie als “Thijs den Bengel”. Hij boeide het publiek van 
de eerste tot de laatste minuut. Thijs belooft een  succesvol Zaoniker te worden. 
Met spetterende optredens van het Muziekpakhuis049 (Loet Snijders, Dirk Dries-
sen, Anna Wever, Marleen van Hout en Roel Verberne) en twee dansgroepen van 
dansschool 4LDC was het programma compleet.
 
Al met al een succesvol verloop van “Kom op, dè podium op!”, dat volgend jaar 
weer een vervolg krijgt, want de jeugd heeft immers de toekomst!! De organisatie 
- in handen van de commissie Zàonikaovenden - roept jong talent van harte op 
zich tijdig aan te melden via jeugdpodium@cvdemeerpoel.nl. Publiek is van harte 
welkom, want de optredens zijn meer dan de moeite waard. 

mailto:jeugdpodium@cvdemeerpoel.nl


44 jaar Jeugdcarnaval
Alle jeugdprinsen en -prinsessen
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Carl van Bree

Esther Leenen Janske Bennenbroek Willem Snijders Jeroen Bergh Stijn Lomans Renske Venhuizen

Lia van Bommel Marlie Joosten Marscha van Santvoort Maikel Dielissen Kim van Stratum Lisanne Joris

Jeroen Driessen Annelou Jeuken Annick Raymakers Lorraine Horijon Janneke Peerlings Emmy Martens

Rik Bukkems Jelle Kuepers Dana Rhoe Klaas van Eijk Anne Wijlaars

?

Bart SleegersSusanne KoksJoost CranenbroekMandy van de ZandenKarin Wolthuis

Ingrid GunsMarcel LeenenMarcel LooymansIlona van RoosmalenLisette van AstenRob Noten

Joep HoebenAnita DriessenPieter van de MoosdijkWim van GastelMies LoomansToiny Claassen

Geert BennenbroekKarel van Vlerken

André 
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Witte wa Jeugdprinses Anne zi …
Mijn naam is Anne Wijlaars, ik ben 11 jaar oud. Ik had mijn blaadje nog op 
het laatste moment ingeleverd. Toen ik zaterdag op 27 september hoorde 
dat ik in de raad zat was ik heel erg blij en ik wou heel graag prinses worden. 
Toen we op donderdag  met z’n allen bij elkaar moesten komen had ik 
meteen gezegd dat ik prinses zou willen worden en als ik het werd een 
gat in de lucht zou springen. Elke dag had ik aan mama gevraagd: mam 
weet je al of ik prinses ben? Ze antwoordde: Nee Anne, anders zou ik dat 
al lang geweten hebben. 

Op donderdag 20 november was de dag aangebroken, ik zei: mam, Klaas 
had vorig jaar 1 dag het op school geheim moeten houden. Ow Anne, 
helaas je bent het niet,  want we hebben nog steeds niks gehoord. Toen 
het rond de klok van acht was had ik de moed opgegeven, maar om 11 uur 
werd ik wakker gemaakt met de vraag of ik prinses wou zijn. Ik zei ja, maar 
ik was zo moe dat je dat gat in de lucht wel kon vergeten.

Op de dag van de bekendmaking had ik maar een paar spanningen. Ik 
moest in een koker en dan van 10 tot 0 tellen en dan sprong ik eruit. Het 
was een hele leuke avond en ik hoop dat we een hele gezellige en leuke 
carnaval gaan maken. 
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Jeugdcarnaval

Prinses
Anne

As 44e Jeugdprinses zet ik alles àon de kant, 

want we baowe mi z’n alle ‘n fistje in Meerpoelland.

Alaaf! 

Prinses Anne
De nieuwe Jeugdprinses van 
De Meerpoel is de elfjarige 
Anne Wijlaars. Ze is de dochter 
van Eduard en Rianne Wijlaars. Ze 
woont op de Schans in Someren met haar ouders 
en broers Max en Teun. Anne is een enorme die-
renliefhebber; ze heeft een hond en een poes en 
rijdt graag op haar paard Animo. Daarnaast speelt 
ze ook nog hockey bij HCAS. Ook thuis zit ze niet 
stil. Ze danst en zingt de hele dag en houdt van 
cupcakes bakken, trampoline springen en voetbal-
len. Anne is een enorme knuffelkont en dan vooral 
met opa en oma. Volgens haar ouders is ze een 
echte sloddervos, maar dat geeft niets met carna-
val. Anne gaat dit jaar voorop bij het Meerpoeleke, 
dus deze carnaval kan niet meer stuk. 

Adjudante Lieke
Prinses Anne wordt in het carnavalsseizoen 2014-2015 bijgestaan door Adjudante Lieke. Lieke van den Berg is de doch-
ter van Marijke Bakker en Rob van den Berg en de zus van Niek. Ze is 12 jaar en woont op de Stappert in Someren en zit 
op de Brigantijn. Haar hobby’s zijn paardrijden, majorette en turnen. Lieke kan zelf niet alleen heel goed turnen, maar ze helpt ook nog 
eens bij de turngroepen met jongere kinderen. Deze enthousiaste meid weet wel hoe ze een feestje moet bouwen. Als  zij aan de zijde 
van Prinses Anne staat, kan carnaval in Meerpoelland beginnen!

Onze 
jeugdraad
Tessa Rhoe 
(11 jr, Leerrijk), 
Lieke Donkers 
(12 jr, Ranonkel), 
Joep Thijs 
(11 jr, Leerrijk), 
Nina Peters 
(12 jr, Diamant), 
Kimberley Velings 
(11 jr, Diamant), 
Kim van Lieshout 
(11 jr, Leerrijk),  
Janne Aarts 
(11 jr, Mariaschool), 
Lynn Velings 
(11 jr, Mariaschool), 
Simone Pape 
(12 jr, Leerrijk), 
Sabine Scheepers 
(11 jr, Ranonkel), 
Luuk van Houts 
(11 jr, Mariaschool).   

Bovenste rij vlnr: 
Kim van Lieshout, Lynn Velings, 

Simone Pape, Janne Aarts, 
Kimberley Velings, Sabine Scheepers, 

Nina Peters, Tessa Rhoe.
Onderste rij vlnr: 

Lieke Donkers, Luuk van Houts, 
Adjudante Lieke van den Berg, 

Prinses Anne Wijlaars, 
Joep Thijs.
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As 44e Jeugdprinses zet ik alles àon de kant, 

want we baowe mi z’n alle ‘n fistje in Meerpoelland.

Alaaf! 

‘t Meerpoeleke



Hallo, ik ben Klaas. Ik vond het superleuk dat ik vorig jaar gekozen was voor jeugd-
prins. De onthulling was een grote verrassing. We hadden als eerste de receptie van 
prins Grard. Dat was leuk om te zien dat allemaal mensen dingen deden voor hem. 
Toen gingen we naar de receptie van prinses Fleur. Zij was de jeugdprinses van 
Lierop. Mijn receptie vond ik een van mijn leukste dingen die er waren. Want ook 
voor mij kwamen er heel veel mensen, familie, vrienden, kennissen, toneel, voetbal, 
buren, school. Sommige deden een leuk lied of stukje en ik kreeg veel cadeaus en 
veel snoep, want nu nog steeds eet ik van mijn snoep. Toen was het zottegenot. Daar 
moesten we allemaal spelletjes doen tegen anderen carnavalsgroepen. Toen hadden 
we de Boerenbruiloft in Lierop, dat was erg gezellig. En toen kwam carnaval. Ik had 
er echt super veel zin in. Met alle optochten die we gedaan hebben en de feesten. Ik 
was wel heel erg schor na afloop van de carnaval. Toen ik af moest treden vond ik het 
heel jammer. Na afloop van de carnaval hadden we ook nog een barbecue dat was 
heel gezellig. Ik heb ook nog mee gedaan met de appelactie dat was heel leuk. Het 
was allemaal super goed geregeld door de jeugdcommissie. Ik ex-jeugdprins Klaas 
heb met adjudant Lieke en de raad Thijs, Luca, Anne, Imke, Roan, Yvon, Julia, Pleun, 
Emma, Brent en Timo een super tijd gehad. Ik hoop dat de nieuwe prins of prinses 
ook zoon leuke carnaval als mij krijgt. 

Groetjes, ex-jeugdprins Klaas 

Ex-Jeugdprins Klaas zi vur ’t lèèst

Jeugdcommissie

Jeugdcarnaval

Van links naar rechts: 
Irma Jonkers, Connie Smits, Annick Raaijmakers, Nancy Pape, 
Monique Ligtvoet, Ingrid v.d. Bogaart, Ruud Meeuws, Devon van Dijk.

De Zee
Jantje kumt de klas ingeloupe 

en vraogt àon de leraar: 

“Weet u hoe zout de zee is?”

De leraar geft as antwoord: 

”Dat zou ik echt niet weten.”

Dàoróp zi Jantje: 

“Oké, dan vraag ik het wel aan 

een andere kwal!”
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Vrijdag 13 februari
19.00 uur  Sleuteloverdracht in de Ruchte

Zaterdag 14 februari
13.15 uur Deelname aan de optocht in Lierop. 

 Daarna feestvieren in ‘de Vurherd’

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 15 februari
Geen programma, dus we kunnen lekker uitrusten!

Maandag 16 februari
12.00 uur Afhalen Jeugdprinses

14.00 uur Deelname aan de Meerpoeloptocht

15.00 uur Carnaval vieren in de Ruchte met de Kaauw Voetjes. 

 Aansluitend bezoek aan CV de Pompers

18.00 uur Afsluiting

Dinsdag 17 februari
14.00 uur Clownsmiddag (Rooi Neuzenbal) in de Ruchte.

18.00 uur Friet eten en afsluiting van de jeugdcarnaval bij ‘Ons Café’

Programma 2015

‘t Meerpoeleke
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Bril
Fritske: “Pap, is ’t waor dè jawwen bril alles gróter makt? Vàoder: “Ja, dè klopt!”Fritske: “Zet ‘m dan mer op as ge de cijfers op m’n rapport gàot  bekiejke!”



3 Kirre Niks
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Di is ’t einde…
Van ons innenvijftigste ‘Meerminneke’. ’t Maake hi veul kreum gekaost, mer we zijn gruts op ons bleijke; ’t is schón geworre! Wai 
bedanke iederein die t’r àon meegewerkt hi. We wille ók alle adverteerders heil hartelijk bedanke, want die hebbe wai hard nódig um 
ons ‘Meerminneke’ te kanne make. De adverteerders hebbe ons trawwes ók nódig, denk daor mer ’s àon as ge iets wult gàon koupe.  
D’r moet van wirskante gorre op de klos komme.

Tijdens het komende carnaval dreigt een grote groep jon-
geren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar tussen wal en schip 
te vallen. Waarom?
In het centrum van Someren worden nauwelijks tot geen 
grootse jeugdactiviteiten georganiseerd. Daar komt bij dat, 
door de komst van de huidige horecawetgeving, vaak aan 
jongeren tot 18 jaar de toegang tot cafés kan worden ont-
zegd. Dit vindt een aantal horecaondernemers niet gepast!

Daarom slaan Café d’n Boemelaer, Café D’n Egelantier 
en Ons Café i.s.m. de Ruchte dit jaar de handen ineen en 
organiseren zij gezamenlijk één groots carnavalsknalfeest 
speciaal voor deze groep carnavalsvierders.

De vertrouwde DJ’s van d’n Boemelaer, D’n Egelantier en 
van Ons Café zullen op carnavalszaterdag zorgen voor een 

Toegang vanaf 3e klas middelbaar (schoolpas). 
De deuren gaan op 

zaterdag 14 februari om 20.00 uur open 
en om 01.00 uur sturen we iedereen weer netjes naar huis. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.deruchte.nl à € 2,50 
(incl. 1 consumptie en garderobe).

Dagkassa: € 3,50 (incl. 1 consumptie en garderobe).

Sint JanCarnaval in Oeteldonk begeent op zóndiggemaerge mi ’n mis in de Sint Jan. Daor gao ik nóit mer hin. Vurrig jaor zaot ik óp zóndiggemèèrege in minne boerekiel 
ók in de Sint Jan. Toen zag ik dè iemus vlak vur mai ónder de mis ’n sigret opstaak. Dus ik tik dieje mens óp z’n schaowers en vraog netjes àon ‘m of dettie die sigaret oit wul maake. Wa denkte ge dettie duu? Hai draait z’n aige um en slö zouwe m’n glas biejer oit m’n haand!

Biechte
Ne zatlap waggelt ’n kèèrk 

in, gi zitte in n’n biechtstoewl 

en zi weiter niks. De priester 

hoest ’s ne keier, mer nog 

steeds zittie niks. De priester 

klopt dàorrum nog mer ’s 

driej kirres tiggen ’t hökske 

um te prebeere die mens àon 

’t praote te kriejge.Ten lange 

lèèste zi die zatlap: “Ge hooft 

nie te kloppe, hiejer is ók gin 

pepiejer.”

Onze neije Prins is ‘ne goeie muzikant en hai wónt in ’t aaw 
pliesieburo in de Dörpstraot. De Prins is dus muzikaol; wa 
dè betreft stàolt ie op z’n moeder. Z’n vàoder zi: “’n aaw 
mónika makt nog wel meziek as ge mer speule kaant.” 
Onze Prins is ‘r klaor vur, hai is zó vreit as bles; làot de car-
neval mer beginne!!! 

Wai wense Prins Eddie, Prinses Nikki en de Prinsekeinder, 
Jeugdprinses Anne, Adjudante Lieke en alle Meerminne en 
Meermanne ’n heil schón carnevalsjaor.

Houdoe en alaaf!

Ruddaksie Missevijve’
vlnr: Jos Haerkens, Johan Smits, 

Anja Vossen, Erik Maas, Gerard Slegers

Driej Kirre Niks is al 5 jaar actief op carnavalsmaandag na de 
bekendmaking van de nieuwe Slappe Zak. Met zelf geschreven 
liedjes en meezingers amuseert dit gelegenheidsorkest het 
publiek. De muziek is driej kirre niks, maar de gezelligheid is top!! 
Samenstelling: ‘Prins’ Eddie I, Martien v.d. Eijnde, Frans de Lau 
Hzn, Wim v.d. Moosdijk, Ad van Seggelen en Pieter Verberne.

Ze zijn terug in de Residentie (Ons Café) op carnavalsmaandag  
16 februari om 19.00 uur. Wie het leuk vindt om dit ludieke 
optreden bij te wonen, is van harte welkom!!

onvergetelijk avond in de Rabozaal van de Ruchte. Ook daar kun 
je de sfeer proeven van deze stapgelegenheden in Someren. Na-
tuurlijk met een vette sound en hippe lichtshows...

De gehele avond is alcoholvrij, maar de organisatie zal 
zorgen voor de nieuwste alcoholvrije drankjes en biertjes.

VALENTIJN CARNAVALESK 18-   (Non alcoholic party)

http://www.deruchte.nl
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