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Witte wa de Veurzitter zi...

Witte wa  
d’n Burger zi …                            

Beste 
Carnavalsvierders,
Carnaval staat voor de deur 
en traditiegetrouw valt ’t 
Meerminneke weer in de bus! 
Dit betekent dat er al behoorlijk wat 
voorwerk is verricht, met de nodige voorpret uiteraard. 
De nieuwe Prins Robert en Prinses Sabine wens ik 
veel succes en plezier tijdens hun regeerperiode 
over ons Meerpoelrijk gedurende de dolle dagen. 

Maar carnaval in de Meerpoel is meer dan drie dol-
le dagen feest: het jaarprogramma strekt zich uit 
van september tot juli. Ook achter de schermen le-
veren veel Meermannen en -vrouwen hun bijdrage 
aan (de organisatie van) allerlei carnavaleske activi-
teiten, bestemd voor jong en oud! Dit gebeurt met 
veel enthousiasme en plezier en dat juich ik toe.  
Het is prachtig om te zien dat een volksfeest als car-
naval in onze gemeenschap leeft. Mensen willen 
feestvieren en lachen en daar is niks mis mee.

Ik wens alle feestvierders een mooie en veilige carna-
val toe. Vier feest, maar mét beleid, zodat iedereen 
met een goed gevoel op dit feest kan terugzien. 

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, heb-

ben we ons Prinsenbal achter de rug en is 
onze 52ste Regent, Prins Robert bekendge-

maakt. Hij zal gaan regeren met Prinses Sabine aan zijn zijde. 

We hebben afscheid genomen van Prins Eddie en Prinses Nik-
ki en ook van onze Adjudant Frans-Jozef. Nogmaals wil ik hem 
van harte bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging 
betekend heeft. Hij is opgevolgd door Peter Maas, die ik heel 
veel succes toewens in zijn nieuwe functie.

Het is jammer genoeg maar een kort carnavalsseizoen, maar 
we hebben genoeg te doen. Uiteraard gaan we dit jaar weer 
onze fruitschalen rondbrengen, die we dankzij de opbrengst 
van de appelverkoop konden realiseren. Ook mooi zijn de 
avonden bij zorgcentra Eegelshoeve en Sonnehove. 

Het programma voor de Dolle Daag is alweer gereed en ik 
hoop velen van jullie tijdens een van onze activiteiten te mo-
gen begroeten. Bijvoorbeeld op zondagmiddag tijdens het 
Reundje Meerpoel of tijdens de optocht op maandag. Ik hoop 
natuurlijk op een grote opkomst langs de route en wie weet, 
doe je zelf wel mee met de optocht. Ik zou zeggen: tot mi die 
daag, want Carnaval vieren we samen!!

Alaaf! Vorst Boudewijn

Lieve Meerminnen 
en beste Meermannen,
Met een heel goed gevoel kijk ik terug op het 
51ste carnavalsjaar van CV De Meerpoel. Zowel 
Prins Eddie met Prinses Nikki alsook Jeugdprinses 
Anne met Adjudante Lieke en de Jeugdraad van Elf 
hebben er samen met alle Meerminnen en Meermannen een geweldig 
feest van gemaakt.
 
Tijdens het Prinsenbal hebben we afscheid genomen van onze 
Adjudant Frans-Jozef Knapen. Hij heeft onze vereniging de afgelopen 
zeven jaren op fantastische wijze begeleid en er mede voor gezorgd 
dat alles altijd keurig op tijd geregeld was. Ik wens zijn opvolger Peter 
Maas vanaf deze plaats veel succes toe en heb er alle vertrouwen in 
dat hij een prima opvolger is. 
   

Onze commissies hebben de afgelopen 
tijd veel werk verricht om ook het nieuwe 
carnavalsjaar tot een grandioos feest te 
maken. Met onze Hoogheden Prins Robert I, 
Prinses Sabine, Jeugdprinses Jade en 
Adjudante Ilke gaat dat vast en zeker 
lukken. De activiteiten die we al samen met 

hen meemaakten vóór het verschijnen van 
dit Meerminneke hebben dat al aangetoond. 

Graag wil ik al onze commissieleden en 
vrijwilligers bedanken voor de grote inzet die 
zij telkens weer tonen bij het samenstellen 
van het programma en de uitvoering van 
alle activiteiten. Ik nodig alle Meerminnen en 
Meermannen uit om het Carnavalsfeest met 
ons mee te vieren, want Carnaval verbroedert 
en dat is wat we nodig hebben in deze vaak 
roerige tijden.  

Alaaaaf, Frans de Lau, voorzitter

Ontwerp & Opmaak:
Bidust 
Grafische Communicatie

Druk: 
Drukkerij Claessens

Ruddaksie-adres:
redactie@cvdemeerpoel.nl

Bai de foto’s: Meerminne of Meermanne, 
die in dizze krant erregus op ‘n foto stàon 
en z’n aige nie terugkenne, waore toen zat.

Vaaste medewerkers:
Leej van de verinniging.

Ruddaksie: Fotografie en film:

Chef reportages:
‘t Hil jaor op pad.
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Witte wa onze neije Prins zi...
Toen wisten we samen al hoe laat het was. Die belde niet, omdat mijn 
nieuwe broek klaar lag. Nee! Hij wilde langs komen met Boudewijn ten 
Bokum en Marcel Looijmans! Want hij zag in mij de nieuwe Prins van De 
Meerpoel! Sjonge jonge, wat sliep ik slecht die eerste nacht. Hoezo? En 
waarom ik? Maar we waren er eigenlijk samen al snel uit dat dit uniek was, 
en bovenal een hele eer!

Nadat wij ons ‘jawoord’ hadden gegeven, volgde de vakantie en gingen 
we richting Someren-kermis. Daar werden we voor de eerste keer gecon-
fronteerd met het ‘geheime leven’ als toekomstig Prinsenpaar. De twee 
weken voor het Prinsenbal waren een hele beproeving. Leugentjes om 
bestwil werden steeds moeilijker. Blij waren wij dan ook toen het eindelijk 
zaterdag 14 november was!

De oppas voor onze kinderen was geregeld en met gezonde spanning in 
ons lijf werden we opgehaald op een geheime locatie. We werden direct 
naar Ons Café gebracht en onder doeken naar boven geloodst naar het 
bekende kamertje. Ik werd voor de eerste keer aangekleed als Prins en 
na diverse borreltjes en rituelen mocht ik dan eindelijk de trap af. En daar 
stond ik oog in oog met de vereniging. Dat was echt een supermooi mo-
ment, dat ik van mijn leven niet meer zal vergeten.

Daarna weer onder de doeken naar Centraal en toen het Meerpoelschip 
in. Woh, daar zat ik dan, naar dit moment had ik uitgekeken en nu ging 
het echt gebeuren. Met beide armen in de lucht kwam ik uit het schip als 
Prins van De Meerpoel met mijn Prinses Sabine al op het podium. De rest 
van de avond beleefden we samen als een film. Toen we ’s avonds na 
Centraal, na Ons Café en na de soep en de broodjes in bed lagen, besef-

ten we dat dit pas het begin was van een periode waarin wij 
héél, héél, veel zin hebben.

Dus beste Meermannen en Meerminnen, wij 
gaan er samen met jullie een prachtig jaar 

van maken met heel veel plezier, mu-
ziek, humor en nog veel meer. En we ho-

pen dat jullie er een geweldige carna-
val van gaan maken, samen met ons!  

Want …. Mi dees daag gin piano, 
binnepraote of tegels, mer allein 

fiste, dè zijn de regels!!  Alaaff! 

Prins Robert I 
& Prinses Sabine

Het was 11 juli en met dertig graden 
een warme dag. Ik stond in m’n korte 
broek op een verjaardagsfeest toen 
mijn telefoon ging:

“Kaande gai praote?”, vroeg de stem 
aan de andere kant van de lijn. “Ja, 
maar dat ligt er aan wie jij bent!”, ant-
woordde ik. Na een lange stilte zei de 
stem: “Witte gai ‘t naw?” Ik reageerde: 
“Uhm ja, ik ben op een verjaardag, bel 
vanavond maar terug na 20.00 uur!” en 
dat met een hartslag van 150. Van die 
verjaardag weet ik niet zo veel meer. 
Toen ik later samen met Sabine en 
onze kinderen naar huis liep, vroeg ik 
haar: “Weet je wie mij vanmiddag ge-
beld heeft?” Sabine keek verbaasd en 
ik fluisterde: “Frans de Lau……!!!”



Prins Robert 1
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Mijn vrouw en ik 

groeien op sexueel 

gebied steeds meer 

naar elkaar toe...

Gisterenavond hadden 

we zelfs allebei 

HOOFDPIJN!!!
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“Nik, wàor is minne scepter?? Ik ben 
sowieso altijd al van alles kwijt, maar dit 
was toch echt weer een nieuwe uitda-
ging: een steek, een pak, onderschei-
dingen, veren, scepter enz..

Gelukkig stonden er veel mensen aan 
mijn zijde om mij en m’n gezin in dit 
nieuwe avontuur op weg te helpen. 
Want een avontuur dat was het. Wat 
hebben wij in korte tijd veel meege-
maakt: recepties, zàonikavonden, op 
bezoek bij de ouderen van Someren, 
onze eigen receptie, de buurtversie-
ring, op de carnavalswagen met je ge-
zin en natuurlijk de vier Dolle Daag zelf. 
Drie maanden lang overvolle agenda’s, 
maar wat was het fantastisch. Lange da-
gen, korte nachten, maar het gaf veel 
energie. Je weet niet wat je allemaal te 
wachten staat, daar kun je je gewoon 
geen voorstelling van maken, totdat je 
het zelf MAG meemaken. 

Hennie en Nellie Nijssen waore in 2015 
uitverkóze um ‘s te komme pruujve op 
Sonnehove. ‘t Èète waor d’r goe, heil 
goe!! Sonnehove, bedankt!!!

Hennie en Nellie 

Graag stip ik een aantal hoogtepunten aan:
De fruitschalenactie, wat een geweldig initiatief! 
Een fruitschaal brengen naar mensen die het om wat voor reden 
dan ook niet gemakkelijk hebben gehad in het afgelopen jaar. 

De nieuwe buurt die ons huis geweldig versierd had en een terechte win-
naar werd van de buurversieringswedstrijd. 

De vriendengroep, wat een geweldige club mensen! Wat zijn wij rijk met 
zo veel fijne mensen om ons heen. Niets was te gek; ze hebben een film 
gemaakt, kleding geregeld, meegedaan met de optocht en zijn met velen 
de volle vier dagen mee op stap geweest tijdens carnaval.

Onze ouders gingen OF mee OF zorgden voor onze 3 kids. Zonder hen 
hadden wij het logistiek allemaal niet kunnen plannen.

De mensen van CV De Meerpoel: wat een fijne groep mensen en wat een 
strakke organisatie!

Mensen, we hebben genoten van alles wat we hebben mogen meema-
ken. Graag bedank ik hierbij iedereen die tijdens ons Prinsenjaar een rol 
heeft gespeeld voor ons. Het was een eer, maar nu is het tijd voor mijn 
opvolger. Ik hoop en verwacht dat Prins Robert en Prinses Sabine een 
geweldig carnavalsjaar zullen meemaken.

Bedankt, ‘t waar keischón!

Ex-Prins Eddie I (ook namens Nikki)

Ex-prins Eddie zi vur ‘t lèèst...

Goe toeve in Sonnehove

om het verkeer 
te vertragen is 
dit een betere 
methode dan 
de flitspaal!

Ongeluk
Op de Uurste Hulp wordt 

‘ne zwaorgewonde mens 

binnegebraocht. “Naam?”, 

informeert de verpleegster. 

“Jansen” zi dieje mens. 

“Getraouwd?” vraogt de zuster.

“Neie” zi die mens “ 

’n  ongeluk 

mi de motor!”

Welk dier draait nog zo’n 300 keer rond als het dood is?
Kip aan het spit
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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 13 januari

• vrijdagavond 15 januari

• zaterdagavond 16 januari

• zondagmiddag 17 januari

Commissie 
zàonikaovend 

Helma Verberne, 

Johan Smits, 

Albert van den Bosch, 

Roel van de Laar, 

Carel Raymakers,

Frans Jozef Knapen 

en Carel Aarts.

De Prinsengarde 
Via sketches, zang en 

muziek nemen de leden 

van de Prinsengarde 

weer allerlei Zömmerse 

zaken op de korrel.

Rob Scheepers als Frits Sprits                                                                                                                                           
Met deze buut won Rob (Sterksel) de zilveren 
Narrenkap. De grappen vliegen als zoete 
broodjes over de toonbank.  
Smullen geblazen dus.

Kaartjes à 12 euro wellicht nog verkrijgbaar bij:
Helma Verberne, tel. 0630065821  

Kom op tijd, want de avonden beginnen stipt om 19.30 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur. 

De Prinselijke 
Hofkapel  

Onze Hofkapel 
verzorgt zoals 
gebruikelijk de 

muzikale 
omlijsting. 

Frank Schrijen als Gradje Boemel                                                                                                                                           
Volgens velen is Frank (Boxmeer) één van de 
betere conferenciers van Nederland. Gradje 

ligt dubbel van de drank en u van het lachen.

Jasper van Gerwen als Opa Max                                                                                                                                              
Als oude zemelaar maakt Jasper (Hilvaren-
beek) een busreis. Hij voorziet alles wat er  
gebeurt van vermakelijk commentaar.

Mark van den Tillaar als Prins Bernhard
Mark (Someren) zorgt voor een kostelijke buut 

op koninklijk niveau. De troonrede is er niks bij. Jeroens Clan   
Deze jonge cabaretgroep uit Best 

reist al jaren de Nederlandse  
theaters af. Grappige, intelligente 
en scherpe sketches en liedjes vol-
gen elkaar in moordend tempo op. 

Wij wensen u 
veel kijk- en 
luistergenot.



Maandag 1 februari 
19.00 uur: Bezoek Zorgcentrum Eegelshoeve 

Dinsdag 2 februari 
19.00 uur: Bezoek Zorgcentrum Sonnehove 

Vrijdag 5 februari 
09.00 uur: Bezoek basisscholen
12.30 uur: Bezoek zorgtuinderij Wijnen 
19.00 uur: Sleuteloverdracht in De Ruchte 

Zaterdag 6 februari 
15.30 uur: Afhalen ZDH Prins Robert
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 
22.00 uur: Bezoek Centraal 
00.00 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café

Zondag 7 februari 
15.00 uur: Start Reundje Meerpoel
18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam 
20.00 uur: Bezoek BUC / prijsuitreiking Reundje Meerpoel
21.45 uur: Bezoek Egelantier 
23.15 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café 

Maandag 8 februari 
13.30 uur: Deelname Meerpoeloptocht  
15.30 uur: Bezoek Centraal
17.00 uur: Bezoek BUC / prijsuitreiking Meerpoeloptocht 
18.30 uur: Eten Gasterij Krabbendam 
20.30 uur: Bezoek aan cv De Pompers In d’n Herberg 
21.30 uur: Bezoek Egelantier
23.00 uur: Afsluiting in Residentie Ons Café

Dinsdag 9 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
19.45 uur: Bezoek Egelantier / bekendmaking Lief Meerminneke
21.11 uur: Overdracht Sleutelspaan aan gemeentebestuur
21.30 uur: Sluitingsbal in Residentie Ons Café 
23.11 uur: Overdracht Sleutel Residentie

Woensdag 10 februari
19.00 uur: Askruisje Lambertuskerk
20.11 uur: Haringhappen in Residentie Ons Café

Carnavalsprogramma CV De Meerpoel
Wijzigingen onder voorbehoud.
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Hey schatje,

ik ben even naar het café

ben met een uurtje weer thuis!

Zo niet,

Lees dit bericht 

nog een keer! Zij: 
Schat, overspel is geen spel. Er zijn geen winnaars, enkel verliezers.

Hij:
Oke maar, meedoen is belangrijker dan winnen.



Doe ók mee àon ’t Reundje Meerpoel!! 
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Op carnavalszondag 7 februari vindt voor de twaalfde 
keer ‘t Reundje Meerpoel plaats. Hopelijk gaan 
ook dit jaar weer veel leuk verklede groepen een 
gezellige tocht maken langs de kroegen van Someren. 
Prikkel je creativiteit en maak er iets moois van!!! 

De organisatie heeft  de jurering in handen gelegd 
van twee teams. De mobiele jury is tijdens de tocht op 
diverse plekken actief. Tussen 16.00 en 19.00 uur kan 
elke groep die mee willen dingen naar eeuwige roem, 
zich in De Ruchte presenteren aan het daar aanwezige 
juryteam. In De Ruchte worden de groepen beoordeeld 
op originaliteit in verschijning en op creativiteit.

Stempelkaarten zijn bij alle deelnemende horeca-
gelegenheden verkrijgbaar tegen betaling 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 
deelnemer een medaille en dingt de groep mee naar 
mooie prijzen. 

‘t Reundje Meerpoel moet worden afgelegd tussen 
15.00 uur en 21.00 uur. Om 21.11 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats door Prins Robert d’n uurste in Bar 
Under Construction (voorheen De Boemelaer). 

De volgende horecagelegenheden doen mee: Ons Café, 
Bar Under Construction, D’n Egelantier, De Ruchte, De 
Postel, Het Wapen, Centraal en In d’n Herberg.

Winnaars Reundje 2015
Winnaar van het elfde Reundje 

werd de groep Mexicanen (uit Utrecht)
De tweede plaats was voor 

We zijn nie baang in ’t Donker(s)
De derde prijs was voor 50 tinten bruin

De aanmoedigingsprijs ging naar 
de Poppenkast

Een deelnamekaart voor 
de hoge hakkenrace 

ging naar De Vrienden van de Prins
Een wildcard voor de optocht was voor 

de fanclub van Harry Piekema 

Ik ben géén 

GYNAECOLOOG

maar ik wil best even 

kijken hoor!



Carnavalsoptocht in de Meerpoel
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Van de Optochtcommissie…
Beste Meerminnen en Meermannen,
Op Carnavalsmaandag 8 februari 2016 trekt de 
Carnavalsoptocht weer door ons Meerpoelland! We hopen 
als organisatie dat er ook dit jaar weer veel deelnemers 
zullen zijn! U kunt er ook een steentje aan bijdragen! 
Probeer daarom zoveel mogelijk mensen in uw eigen 
omgeving, buurt, familie, vereniging of kennissenkring te 
stimuleren om aan onze Meerpoeloptocht deel te nemen! 
Dat kan als eenling, met een groepje of zelfs met een 
hele club! Een wagen bouwen etc. is niet noodzakelijk; 
soms zijn er leuke groepen die met een heel origineel en 
eenvoudig idee heel veel plezier beleven aan de optocht! 
Dus stimuleer mensen in uw omgeving om mee te doen 
met de Meerpoeloptocht!

GE ZALT TOCH ZEKER 
ÓK WEL MEEDOEW!!

We hebben ook dit jaar geen speciaal optochtthema, 
maar wel een extra Creativiteitsprijs voor de deelnemer 
of groep die het meest originele thema, idee of creatie 
bedacht en uitgewerkt heeft!

Voor de jeugdige deelnemertjes die het aandurven om 
als eenling of als groepje mee te doen, hebben we een 
Jeugdaanmoedigingsprijs!

Opgave voor deelname aan de Meerpoeloptocht kan vóór 
maandag 1 februari bij Jos Haerkens, Deken Brantsstraat 
4, telefonisch via nr. 493978, via inlevering van het 
inschrijfformulier of via mail naar: 

optocht@cvdemeerpoel.nl
 
Na aanmelding kan het volgnummer met bijbehorende 
opstelplattegrond op Carnavalszaterdag afgehaald 
worden van 10.00 tot 13.00 uur bij Jos Haerkens, Deken 
Brantsstraat 4.

Voor meer info kijk op www.cvdemeerpoel.nl onder de 
rubriek activiteiten - Meerpoeloptocht.
 
De Meerpoeljury onder leiding van ex-Prins Frans van de 
Ven zal alle deelnemers weer beoordelen en Het Wapen 
stelt ook dit jaar alle mooie geldprijzen beschikbaar! 
De prijsuitreiking is dit jaar bij Bar Under Construction 
(voorheen Boemelaer). Ook dit jaar werken we met 
herkenbare optochtbegeleiders. Dit betekent dat een 
aantal leden  zullen posten bij de wegkruisingen van de 
optochtroute, waar we ook al dranghekken hebben staan 
als wegafsluiting. Dit zorgt voor een extra stukje zekerheid 
en veiligheid, zodat er ondanks de afsluiting geen auto’s 
tijdens de optocht de optochtroute kunnen oprijden. 

Natuurlijk wensen we iedereen heel veel plezier en 
gezelligheid met de komende carnavalsdagen en met de 
Meerpoeloptocht!  

Namens de optochtorganisatie,

Toon Bennenbroek, Frans van de Ven en Jos Haerkens

Ik heb net 1200 calorieën verbrand!
(ik was vergeten dat er nog een pizza in de oven lag)

Ik drink alleen 

bier
op dagen die 

eindigen 

met een G!

mailto:optocht@cvdemeerpoel.nl
http://www.cvdemeerpoel.nl
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Categorie A:
1. Alles van de stal voor carnaval  (Sliehevak)
2. Soms zit het mee, soms zit het tegel 
(muziekvereniging SL en vriendengroep 
Prins Eddie)

Categorie B:
1. Jullie Meermin is onze grootste vriendin  
 (Familie Beerens)
2. Trubbel
3. Wai hebbe zon, zee en strand 
 en gellie brandend zand (d’n Anhang)

Categorie C:
1. Ben ik geen plaatje? (Toos Claessens)
2. Bekant af.  (Marita de Jongh)
3. De Raokelkonten doen al 11 jaor mee 
 àon het Reundje Meerpoel
4. Je suis Louis, mer ik ben ‘t nie! 
 (Louis v.d. Bosch)

Wisselbeker voor de meeste punten: 
buurtvereniging Sliehevak met 
‘Alles van de stal voor carnaval’.

Jeugdstimuleringsprijs: 
The A-team

Creativiteitsprijs: 
Vrienden van Prins Eddie en MSL

Uitslag Meerpoeloptocht 2015
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• Dè Prins Eddie I, Prinses Nikki, de 
keinder en de rest van de femilie ’n  
heil schón en muzikaol carnavalsjaor  
hebbe gehad en wai ók;

• Dè ‘t alwir 11 jaor geleeje is 
dè Frans II (Van de Ven) onzen 
innenvirtigste Prins wàos. Dè zinne 
lijfspreuk  ‘Carnaval in de Meerpoel: 
di jaor meer plusse dan meer minne!’ 
nog altijd goe bai hum paast;

• Dè  Wilfred Smits al 11 jaor bai de 
Raod van Elluf is;

• Dè Pieter van Osenbrugge alwir 
11 jaor bai de Hofkupèèl meespult; 

• Dè Dirk van den Einden ók al 11 
jaor bai de verinniging actief is. 
Uurst as lid van de Kupèèl en durnao 
in ‘t bestuur. Dettie as vrijgezel is 
gekomme en naw in inne keier ‘n 
heil gezin hi;

• Dè ‘t ruim 11 jaor geleeje is dè 
d’n Anhang vur ’t uurst  lid van de 
verinniging kon worre. Dè dàorum 
de dames: Toos Berkers, Efra v.d. 
Heijden, Ellen Jeuken, Marita de 
Jongh, Jeanny Knapen, Maria 
Maas, Suzanne Maas, Henriëtte 

Oit De Meerpoel borrelde op… 
v.d. Mortel, Marianne Smits, Ine 
Swinkels, Wilma Swinkels en onze 
ex-Prinsessen Astrid v.d. Heuvel, Els 
Slegers en Ine v.d. Ven ók 11 jaor 
lid zijn;

• Dè ‘t  22 jaor geleeje is dè ex-Prins 
Joost I (Van den Heuvel) de scepter 
zwaaide ouver de Meerpoel, mi 
as lijfspreuk: ‘Làot al die daag 
vol lol en gein, gezond en zeeker 
veilig zijn’. Dè hai as jubilaris in 
goei gezelschap is, want ók ex-
bestuurslid en Groutofficier Malou 
de Rooij-Lomans is 22 jaor lid ;

• Dè Goud van Oud-lid, ex-Prinses 
en ex-bestuurslid Truus Raymakers- 
Lamberts en Raod van Elluf-lid Frans 
Maas mer liefst 33 jaor lid zijn van 
de verinniging;

• Dè Sven Jeuken (hai kon nie 
aachterbliejve bij de rest van ’t gezin) 
ók lid is geworre van De Meerpoel. 
Dè wai hum veul succes toewense 
as lid van de Hofkuppèèl;

• Dè Wille en Harrie Peeters (van 
de kuppèèl) nào daochter Yente 
ók unne zóón hebbe gekrigge en 
dettie Tim heit; 

• Dè Netty en Bart Hendriks ’n VIP-
behandeling hebbe gekrigge tijdens 
de Zàonikaovend in 2015, umdè wai 
al jàorrelaang onze Prinsewaage en 
aander materiaale bai hun maage 
stalle;

• Dè Frans-Jozef Knapen in 2015 de 
Raod van Ellufmedallie hi ontvange 
vanweege z’n groute verdienste 
vur De Meerpoel in ’t algemein en 
zeeker ók vur de Raod van Elluf;

• Dè  Adjudant Frans-Jozef  nào 
zeuve Prinsejàorre z’n taak hi 
ouvergedraage àon zunnen 
opvolger Peter Maas.

• Dè wai onze neijen Adjudant Peter 
heil veul succes toewense;

• Dè Frans-Jozef  inmiddels is 
opgenómme in ‘t Genootschap der 
Oud-Adjudanten;

• Dè Riny van den Hurk van de 
Kupèèl en Frank en Toos Wijnen van 
zoeurgtuinderij Wijnen de Jaororde 
2015 van de FEN hebbe ontvange 
vur hun verdienste vur de carnaval 
in Zömmere;

‘t Bestuur van C.V. De Meerpoel

Boven van links naar rechts:
Martie Jeuken, bestuurslid PR;  

Peter Maas, Adjudant; Dirk van den Einden, 
bestuurslid; Ruud Meeuws, bestuurslid-vice 

voorzitter; Boudewijn ten Bokum, Vorst;  
Marie-Louise Looijmans, Beschermvrouwe.

Onder van links naar rechts:
Frans de Lau, voorzitter; 

Jeroen Bakermans, penningmeester; 
Miranda ten Bokum, secretaris

Dè wai tot slot Prins Robert I, 

Prinses Sabine, Jeugdprinses Jade, 
Adjudante Ilke en alle 

Meerminne en Meermanne unne 
schóne carnaval 2016 toewense.

Waarom???
Waarom maken 

mensen pizza’s 

rond, 

stoppen ze ze 

in een 
vierkante doos,

en eten ze in 

driehoekjes?

Alaaf!



Witte wa de Kuppèèl zi…

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?

Na een zomerstop van 
zo’n acht maanden is het 
voor ons de hoogste tijd 
om de instrumenten op 
te poetsen, de muziek-
boekjes te ordenen en 
de kapelkleding weer van 
de zolder te halen: ‘ons 
goei zin’ hebben we op-
gespaard en wij zijn klaar 
voor een nieuw carnavals-
seizoen! Dit jaar onder 
leiding van ons geweldi-
ge Prinsenpaar, Prins Ro-
bert I en Prinses Sabine!

Gedurende de zomer-
stop repeteren wij weke-
lijks. Zogenaamd om ons 
embouchure op peil te 
houden, maar vooral om-
dat we niet acht maanden 
zonder elkaar kunnen. 
Onze kapel is niet alleen 
een groep muzikanten, 
maar ook een hechte 
vriendenclub. Elke maan-
dagavond repeteren wij 
bij Erik en Carla in de 
zaal. Naast het doorbla-
zen van ons repertoire en 
het instuderen van nieu-
we nummers zijn een pils-
je en het doornemen van 
de week ook onderdeel 
van deze avond. 
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De weken voorafgaand aan het Prinsenbal verandert de gespreksstof, want iedereen 
is elk jaar toch weer benieuwd naar de nieuwe Prins en Prinses. Talloze namen wor-
den genoemd, maar ook uitgesloten. De tips worden grondig geanalyseerd. En als de 
avond van het Prinsenbal dan aanbreekt, staat de kapel altijd vooraan om de eerste 
blikken van onze nieuwe Prins en Prinses op te vangen.

Dit jaar hebben we een zeer muzikale Prins. We kenden hem al als collega-muzikant van 
onder andere ‘De Krukkers’ en de wereldberoemde ‘Flodderbône’. Met zo’n muzikale 
Prins kan ons carnavalsseizoen al niet meer stuk! 

Wij wensen Prins Robert I, Prinses Sabine, Prinsesje Bente, Prinsje Tijme, Jeugdprinses 
Jade en Adjudante Ilke met de Jeugdraad een heel fijne en  muzikale carnaval toe! 
Alaaf!

De sleutelhanger
Een uitvinding speciaal bedacht om al je sleutels tegelijk kwijt te raken!

Amen



De Raod van Elluf

Je kent het misschien wel: je moet een stukje schrijven en bent op 
zoek naar inspiratie. Terwijl je op internet aan het rondstruinen bent, 
kom je op een gegeven moment een artikel over varkens tegen. In 
eerste instantie niet het meest vleiende dier waar je mee vergeleken 
wilt worden. Maar als je naar de karaktereigenschappen van het 
varken kijkt, dan denk je daar opeens een stuk positiever over. Het 
varken is eerlijk, oprecht en betrouwbaar en kan goed met anderen 
omgaan. Door zijn hartelijke en joviale karakter voelen anderen zich 
snel op hun gemak. Hij heeft een brede belangstelling en staat altijd 
klaar om anderen te helpen. Hij is dol op gezelligheid en houdt van 
lekker eten en drinken. Het is een echte feestganger dus. 
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Boven van links naar rechts: Gerard Koolen, Jos Verberne, Ken Boerenkamp, Thijs Raijmakers, 
Wilfred Smits, Henny Driessen, Remy Bazen, Erik Maas.

Onder van links naar rechts: Theo van de Mortel, Ralph van Eijk, Johan van den Eijnden.

Kortom: de karaktereigenschappen van 
varkens en Raad van Ellufleden komen 
duidelijk overeen. De conclusie van dit stukje 
is dan ook heel duidelijk: de Raad van Elluf 
is gewoon een groep varkens, maar dan wel 
van het ras ‘feestvarkens’!

Herken jij jezelf in deze eigenschappen en 
ben je een echt feestvarken, dan is onze 
Raad van Elluf misschien wel écht iets voor 
jou?

Optochthistorie in de Meerpoel
Kinderoptocht
In 1965, in het eerste jaar van het bestaan van De Meerpoel, neemt 
het Jeugdcomité het initiatief om ook een carnavalsoptocht te or-
ganiseren. 
Om carnavalsvereniging De Plattevonder uit Someren-Eind niet in 
de wielen te rijden, wordt er gekozen voor een kinderoptocht die 
op carnavalsmaandag door de straten van Someren-Dorp trekt. 
Carnavalsmaandag is vanaf dat moment altijd de dag van de op-
tocht in de Meerpoel gebleven. Het jeugdcomité benadert in de 
beginjaren alle lagere scholen om via de leerkrachten de kinderen 
te stimuleren mee te doen met de kinderoptocht. “De optocht is 
vooral en speciaal voor de jeugd van de kleuterschool en de lagere 
school”, geeft de voorzitter van het organiserend Jeugdcomité in 
de carnavalskrant en naar de scholen aan.

Buurtverenigingen
De belangstelling om met de optocht mee te doen groeit in de 
loop der jaren gestaag. De eerste buurtverenigingen melden zich 
aan en met name de Prinselijke buurten, waar jaarlijks de nieuwe 
Meerpoelprins vandaan komt, doen hun uiterste best om met een 
grote groep aan de optocht mee te doen!

Vooral in de jonge wijk 
Someren-Noord groeit 
het aantal deelnemers, 
voornamelijk vanuit de 
nieuwe scholen en de op-
gerichte buurtverenigingen, 
zoals Munckwalo, de Zuiderstraat en 
Zesspan.

Vervolg op pagina 27...
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... Vervolg van pagina 25: Optochthistorie
Veranderingen
In 1974 vertrekt de Meerpoel-kinderoptocht voor de eerste 
keer onder leiding van de nieuwe voorzitter van het Jeugd-
comité, Wil van Roosmalen. Hij neemt als voorzitter maar 
liefst zeventien jaar de organisatie van het Jeugdcarnaval 
in ’t Meerpoeleke en dus ook van de kinderoptocht voor 
zijn rekening!  

De optocht van 1975 krijgt extra cachet doordat carnavals-
vereniging De Meerpoel met haar nieuwe carnavalswagen 
meedoet. Deze grote Meerpoel-prinsenwagen, in de vorm van 
een carnavalssteek en later een schip, vormt voortaan als laatste 
wagen het slot van de optocht. In 1976 wordt een optochtregle-
ment gemaakt. Het motief van de optocht blijft een jeugdcarna-
valsoptocht vóór en dóór de jeugd van Someren.

In de daaropvolgende jaren wordt de animo om deel te nemen aan 
de optocht vanuit de buurtverenigingen in Noord gaandeweg min-
der, maar in de jonge wijk Loove ontstaan weer nieuwe buurtver-
enigingen die aan de optocht deelnemen, zoals De Hooge Bever, 
de Kolibriehof en De Nei Hoof. Andere buurten en groepen die 
jaarlijks deelnemen zijn o.a. de Boerenkamplaanbuurt, de Spulheu-
velbuurt, Florouwke, Moldoma, jongerencentrum Jess en de fami-
lie Loomans. 

Meerpoeloptocht
Na overleg tussen het Jeugdcomité en het bestuur van De Meer-
poel wordt in 1990 besloten om de organisatie van de optocht, die 
sinds de eerste optocht in 1965 in handen ligt van het Jeugdco-
mité, voortaan te laten organiseren door carnavalsvereniging De 
Meerpoel zelf. 

De naam Jeugdoptocht wordt gewijzigd in Meerpoeloptocht, om-
dat de optocht via de deelname van buurtverenigingen, kleinere 
groepjes deelnemers en individuelen, steeds meer een volwaardi-
ge optocht wordt, waaraan jong en oud kunnen deelnemen, maar 
waarin de jeugd de meest prominente plaats blijft innemen.

Optochtprijzen
Tijdens de Jubileumoptocht ‘33 jaar Meerpoel’ 
zijn er voor de deelnemers voor het eerst prij-
zen te winnen. Het prijzengeld wordt beschik-
baar gesteld door de familie Van Vlerken van 
Het Wapen van Someren en die neemt ook de 
jurering voor haar rekening. In de jaren daar-
na komen er steeds meer individuele deelne-
mers die met leuke creaties en acts de optocht 
opvrolijken en daarmee ook regelmatig in de 
prijzen vallen. De deelname van buurtvereni-
gingen blijft echter onontbeerlijk voor het wel-
slagen van de carnavalsoptocht en gelukkig zijn 
er in onze Meerpoel nog steeds buurten, zoals 
Sliehevak, Driezandvlaske, Holidijkers en Vaar-
sehol, die mee blijven doen aan de optocht. 
Andere regelmatig deelnemende groepen zijn 
o.a. D’n Anhang, de Ankerwacht, Prinselijke 
buurtgroepen, Prinselijke families en vrienden-
clubs.

Muziek
Muzikaal wordt de optocht sinds jaar en dag 
ondersteund met veel carnavaleske muziek. Het 
is traditie dat muziekvereniging Somerens Lust 
voorop loopt in de optocht. Daarnaast wordt 
de optocht al vele jaren opgeluisterd door onze 
zusterverenigingen de Kaauw Voetjes uit Lier-
op met hun Koepelblaozers en De Pompers 
met hun brassband Moi Zat.

Optochtthema
In 2001 gaat de optochtcommissie voor het eerst 
met een optochtthema werken, maar in het ju-
bileumjaar 2008 wordt besloten om daarmee te 
stoppen. In plaats daarvan wordt een creativiteit-
sprijs in het leven geroepen. Om de jeugd nog 
meer te stimuleren aan de optocht mee te doen, 
wordt ook een Jeugdaanmoedigingsprijs inge-
steld.

Doe ook mee
Carnavalsvereniging De Meerpoel spreekt de 
hoop uit dat de optocht nog vele jaren op car-
navalsmaandag door de straten van de Meer-
poel mag trekken. Daarbij is de steun en de 
deelname van veel groepen en individuele 
Meerminnen en Meermannen noodzakelijk. 
We roepen dan ook iedereen op om creatief te 
zijn en individueel of met een familie- of vrienden-
groep(je) of buurtvereniging mee te doen op car-
navalsmaandag. Je zult er geen spijt van krijgen!!!
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De dames van D’n Anhang
Boven van links naar rechts: 
Loes van Diepen - Pia Lomans - 
Nieke v.d. Sanden
Anita Maas - Antoinet van Ossen-
bruggen - Maria Maas
Petra Sleegers - Miranda ten Bokum
Ellen Jeuken - Helma Verberne - 
Henriette van de Mortel -   
Suzanne Maas - Ellen Bakermans - 
Henriette Driessen

Goud van Oud

Wie zijn wij?
Goud van Oud, ont-
staan in 1989, bestaat 
uit mensen, die na ja-
renlange trouwe (be-
stuurs)dienst, verbon-
den willen blijven met 

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, Dorus Rijntjes, Franca v.d. Weerden, Sandra Rijntjes, 
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.

de vereniging. Goud van Oud treedt gezamenlijk en geünifor-
meerd naar buiten toe tijdens de belangrijkste Meerpoelacti-
viteiten. De leden dragen ook regelmatig hun steentje bij aan 
verenigingsactiviteiten. Met name achter de schermen zijn veel 
Goud van Oud-leden actief.  Echte verenigingsmensen, die De 
Meerpoel met veel plezier al jaren trouw zijn.
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55-plus Seniorenzitting
Op woensdag 3 februari 2016 vindt de veertiende 
editie plaats van de 55-plus Seniorenzitting voor 
alle senioren van Groot-Someren. De Seniorenzit-
ting is een niet meer weg te denken carnavalsacti-
viteit, die in 2003 is gestart op initiatief van Frans 
Cuunders vanuit de KBO. 

De commissie heeft weer een mooi pro-
gramma samengesteld met een keur 
aan artiesten: Thijs van Bree (als Thijs 
d’n Boer), Bas van Velthoven,  René van 
den Heuvel (als d’n Heaven Devil ) en Ivo 
van Rossum uit Gemert (als Bennie Zat). 
Als cabaretgroepen zullen optreden: de 
Buurmannen uit Lierop en Tadaa uit Hel-
mond. Ook de Prinsen van Groot-Some-
ren zullen actief aanwezig zijn. De muzi-
kale invulling wordt dit jaar verzorgd door 
De Einder Muzikanten. 

 

Kaarten voor de Seniorenzitting zijn verkrijgbaar 
in de voorverkoop op 21 januari 2016 in De Ruchte 
van 10.00 - 11.00 uur.

Gisteren maakte mijn vaatwasser hele rare geluiden.
Ik heb een grote bos rozen gekocht, nu is ze weer tevreden!
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GEEN EK 2016 VOOR ORANJE
Na het verlies van 2-3 tegen Tsjechië 
heeft Oranje zich definitief niet weten 
te plaatsen voor het EK in Frankrijk van 2016.  
Hoe komt ons land deze catastrofe te boven???

1

3

5

6

2

4

Wie van deze drie 
brengt Oranje 

terug aan de top?

Simpel z
at! B

erry 

is ex
-Prins

.

BERRY EN DE PRINSENGARDE 
REDDEN ORANJE En hai hi de logica van Cruijff!

’t Nidderlands elftal 

is op pepier better…

mer ze speule mistal 
op gras!

Foeballe is simpel, 

mer ’t moeilijkste is 

simpel foeballe!

Ik teiken vur 

de Prinsegarde van 

De Meerpoel. 

Wai gàon 

volle bak vur 

     ’t EK in 
       2020!
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As wai d’n bol hebbe, kenne hun nie score!
7

9

11

10

8

12

13

Ge gàot ’t pas ziej 

as ge ’t dur het.

Rekke en 
strekke

De sluttel 
vur succes: 

grouwte smoel en 

ginne skrik!

D’r zit wainig 
muziek in, mer wa 
zijn ze fannetiek!

Dur onze skietoefeninge

We skuppe ze mi 

skif skoewn van 

’t veld af!

14

Hé 
toimeltak!

Neie gaai, skèèle wiewauw!

Goei geridskap 

moet druig 

hange, Piet!

15

Neij
 skoewn! Aaw 

knóók!
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16
18

19

Goei geridskap 

moet druig 

hange, Piet!

Zellufs mi di skaw team haal ik ’t EK in 2020!

 GUNSTIGE 
LÓÓTING!!! 

Hoe dan?

Prinsengarde CV De Meerpoel en Kunning Voetbal!!

17

Vein 
ik ók!

Achter vlnr: 
Frans de Lau
Piet Engelen
Harrie Swinkels
Roland van Bussel
Paul vd Weerden
Frans Peters
Henk vd Goor
Joep Linden
Louis Swinkels
Wil van Roosmalen
Karel Velings
Ruud Meeuws
Frans vd Ven
Ad van Seggelen
Michiel Malschaert
Jan van Eijk
Bram van Uffelen.
Voor vlnr: 
Johan Smits
Martie Jeuken
Gerard Lomans
Gerard Slegers
Grard Wijnen
Theo Sonnemans
Joost vd Heuvel
Wim vd Moosdijk.
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Op 4 november 2015 heeft de oprichting van het 
Genootschap der oud-Adjudanten plaatsgevonden. 
Door de oprichting van het Genootschap kunnen de 
voormalige Adjudanten op belangrijke momenten als 
groep naar buiten treden.
  
Wat is een Genootschap?
Een Genootschap is een vereniging wier leden Genoten 
genoemd worden. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met 
dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee 
van de vereniging. Opdat er sprake zou zijn van een 
Genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken 
aanwezig te zijn:
• Omvang en samenstelling: Het aantal leden van 

een Genootschap is beperkt. Een Genootschap kan 
omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. 
Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. 
Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.

• Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt 
door de leden zelf altijd met een zekere mate van 
ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit 
doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. 
Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang 
voor uiterlijke waardigheid of decorum voort.

Doel van het Genootschap der oud-Adjudanten
• Onze Adjudanten installeren en dé-installeren
• Als vraagbaak dienen voor toekomstige Adjudanten
• Oud-Adjudanten opnemen in het Genootschap
• Aanwezig zijn tijdens belangrijke gebeurtenissen van  
 CV De Meerpoel
• Tradities binnen de vereniging bewaren en promoten

Genootschap der oud-Adjudanten van CV De Meerpoel

Het genootschap bestaat uit de volgende leden:
Harrie Aarts  Nar van 1969 - 1977 

Adjudant van 1977 - 1985 
Johan Smits  Adjudant van 1985 - 1997   
Peter Swinkels Adjudant van 1997 - 2008   
Frans-Jozef Knapen  Adjudant van 2008 - 2015     

Als Genootschap zullen we herkenbaar zijn aan de 
Sjerp van de Orde der oud-Adjudanten.

Het Genootschap zal de nieuwe Adjudant Peter 
Maas, die op 14 november 2015 werd geïnstalleerd, 
waar nodig ondersteunen. We wensen hem veel 
succes en wijsheid toe in deze belangrijke functie in 
dienst van carnavalsvereniging De Meerpoel.
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Kom op, dè podium op!!

Op zondag 22 november 2015 or-
ganiseerde carnavalsvereniging De 
Meerpoel voor de zevende keer ‘Kom 
op, dè podium op!’ Na de enthousi-
aste reacties van vorig jaar, werden 
en ook dit jaar weer verschillende 
leuke workshops aangeboden. Wat 
de jeugdige deelnemers tijdens deze 
workshops leerden, konden ze ‘s mid-
dags aan het publiek laten zien.

In OJC De Comeet werden ’s mor-
gens drie workshops gegeven: de 
workshop Komiek (tonpraoten), een 
workshop Percussie en een workshop 
Dans. Na een korte uitleg ging ieder-
een enthousiast aan de slag. Er werd 
volop geoefend, gedanst, gelachen 
en gemusiceerd. Om 14.00 uur ging 
de zaal open voor het publiek en de 
spanning bij de deelnemers begon te 
stijgen!

Naast de deelnemers aan de workshops hadden ook andere kinde-
ren zich aangemeld om op te treden. Een van hen was Anouk Crooij-
mans, die het eerste liedje ten gehore bracht. Daarna was het de 
beurt aan tonpraoter Stan Zegveld. Hij bracht het publiek aan het 
lachen met zijn buut als ‘Stan de Miljonair’. Dat hij miljonair gewor-
den was, had hij volledig te danken aan zijn vrouw. Voordat hij haar 
leerde kennen was hij namelijk nog multimiljonair.

Na dit optreden waren de jongens van de percussie aan de beurt. 
Vol overgave brachten Stan van Bussel, Milan Caron en Nick Zeg-
veld, onder begeleiding van enkele leden van de Prinselijke Hof-
kapel, een mooi stukje percussie ten gehore. Allerlei voorwerpen 
werden gebruikt, zoals tonnen, buizen etc.. Dat je ook daarmee een 
mooi optreden kunt verzorgen, bewezen deze jongens!

Daarna bracht Anouk Crooijmans, met haar tweede nummer ‘Bra-
bant’, de sfeer er helemaal in. Er werd gezellig meegedeind en ge-
zongen door het aanwezige publiek. Het laatste optreden voor de 
pauze werd verzorgd door de meiden van dancestudio Geleijns / 
4LDC. Onder leiding van Frank dansten de meiden vol overgave! De 
verschillende dansstijlen en dancemoves maakten veel indruk op het 
publiek.

Na de pauze was het de beurt aan tonpraoter Teun van Bussel. Hij 
kreeg de lachers op zijn hand met zijn buut als ‘Taxi Teuntje’. Het was 
zijn eerste en helaas ook zijn laatste dag als taxichauffeur. Daarvoor 
had hij tien jaar lang een lijkwagen gereden, maar dat vond hij maar 
een dooie bedoeling. Vervolgens was het de beurt aan zangeres 
Diede van den Heuvel, die liet zien dat ze over veel podiumervaring 
beschikt. Na deze zang-act, was het tijd voor Linda Donkers en Tanja 
van den Berg. Deze twee meiden lieten op het podium een mooie 
dans zien, die ze heel goed geoefend hadden! 

Thijs van Bree liet vervolgens in zijn buut als ‘Thijs d’n Boerenzoon’ 
zien dat hij totaal geen podiumvrees heeft. Een prachtig optreden 
met veel humor, dat Thijs op het lijf geschreven was! Voor het laat-
ste optreden moesten alle stoelen aan de kant, want dat was een 
dans-act met een dertigtal kinderen. Naast de meiden van dance- 
studio Geleijns / 4LDC waren Nina Caron, Anne Wijlaars en Kim van 
Lieshout van de partij. Ook Jeugdprinses Jade en de Jeugdraad van 
’t Meerpoeleke deden mee. Het was een mooie afsluiter van een 
geweldige middag!
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Quiz

1. Wat eet je het liefst?
A Spek met roggebrood
B Erwtensoep
C Nootjes
D  Droge mik 

2. Welk muziek luister je graag 
    met carnaval?
A Zesde van Beethoven
B Schlagers
C Nederlandstalig
D Hoempapa

3. Wat doe je het liefst?
A Carnavalswagen maken
B Op een podium staan
C Carnavalspak naaien
D Koffie zetten

4. Met wie ga je het liefst 
    carnaval vieren?
A Eigen partner
B Met z’n allen
C Met muziekvrienden
D  Ik ga niet

5. Wat drink je het liefst?
A Gemeentepils
B Bier
C Wijn
D Mixdrank

6. Wat doe je het liefst?
A Hossen
B Muziek maken
C Stil zitten
D Drank regelen voor anderen

Voor welke 
Carnavalsgeleding 
ben jij in de wieg 

gelegd??

Puntentelling:
Vraag 1:  A=1 B=3 C=2 D=4 
Vraag 2:  A=2 B=2 C=2 D=2 
Vraag 3:  A=1 B=3 C=2 D=4 
Vraag 4: A=2 B=1 C=3 D=4
Vraag 5:  A=2 B=2 C=2 D=2 
Vraag 6:  A=1 B=3 C=4 D=2 
Vraag 7:  A=1 B=1 C=1 D=1 
Vraag 8: A=2 B=1 C=4 D=3 
Vraag 9:  A=1 B=1 C=1 D=1 
Vraag 10:  A=2 B=2 C=2 D=2 
Vraag 11:  A=3 B=4 C=3 D=3 

Score tot 11 punten? 
U wordt ongetwijfeld een keer 
gekozen tot Prins van De Meerpoel. 
Wacht rustig af!!
 
Score 11-22 punten? 
U bent een modelkandidaat voor de 
Raad van Elluf of d’n Anhang. Grijp 
uw kans en neem meteen contact 
op met jverberne@upcmail.nl.

Score 23-33 punten? 
U bent een uitstekende kandidaat 
voor de Prinselijke Hofkapel.  
Neem z.s.m. contact op met 
crooijmansb@gmail.com of 
gonzoharrie@hotmail.com.
    
Score 33 of meer? 
U bent op uw plaats achter de 
geraniums. Ga langdurig in de buurt 
van de vensterbank zitten en geniet 
ervan. 

7. Welke omschrijving past 
    het best bij je?
A Uitbundig
B Stille genieter
C Verlegen
D  Branieschopper

8. Hoe verkleed je jezelf het liefst?
A Steek (zonder veren)
B Strik in het haar
C Helemaal niet
D Muzikaal

9. Carnaval vier je het liefst?
A Van voor
B Naar achter
C Van links
D  Naar rechts

10. Welk dier staat er in de 
     gang bij buurvrouw Jansen?
A Lama
B Ooievaar
C Paard
D Schildpad

11. Waar ga je het liefst op vakantie?
A Venetië
B Brazilië
C Nederland (onder de rivieren)
D Nederland (boven de rivieren)
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Eerbetoon aan (Wille)Mien
Mien Willems-van de Moosdijk overleed in 2015 
op 86-jarige leeftijd. Mien leidde bijna 53 jaar de 
naar haar vernoemde kantoorboekhandel in het 
centrum van Someren. Daarnaast schreef ze zelf 
diverse boeken in het Somerens dialect, een van 
de redenen waarom ze ook deel uitmaakte van de 
studiegroep Mien en de Zömmerse Hirre 
(www.dialectsomeren.nl)

Ook was ze jarenlang betrokken bij het carnaval 
in Someren o.a. als lid van cabaretgroep ‘De 
Kaveleuters’. Ter ere van Mien hebben we een van haar 
carnavalsverhalen opgenomen in dit Meerminneke.

Vastelaovond - Carnaval
Toen de carnavalsrage die ouveral in dees 
contreie hirste, tot in Zömmere-Doeurp durdrong, 
worde d’r carnavalsverinniginge opgereecht, 
mi ‘ne Prins en ‘ne Raod van Elluf. Die hoiere d’r 
bai. Dè zijn de gangmakers. In Zömmere zijn ’n 
stuk of zes carnavalsverinniginge. Ze hebben 
allemàol ‘ne naam: ‘De Meerpoel’, ‘De Pompers’, 
‘Locomotion’, ‘De Plattevonder’ in d’Ènd, ‘De 
Keijepaol‘ in de Heij en ‘De Kaaw Voetjes’ in Lierup. 
De bedoeling van ’t carnaval is de bluumkes ’s 
goe boite te zette, vurdè de virtigdaagse vaaste 
begeent. Want in de vaaste moete ge oew aige 
verstèèrve: wainig èète, nie rouke, nie snoepe, 
ginne stèèrken drank, niet oitgao en nie vraaie. In de 
plaots dàorvan: veul bidde en dik nào de kèèrk gao. 
Zo moet ’t aigelijk. Mer jè, tiggeworrig, dè witte wel.  
Of mense àon dè vaaste naw iets of niks doen, 
èèvegoe wordt ‘r vort ieder jaor carnaval gevierd. 
Laang van tevurre, umtrent d’n ellufde van d’n ellufde 
kiest ‘De Meerpoel’ ‘ne neije Prins. Dè is al ’n fist op 
z’n aige. Nào neijjaor beginne de zàonikaovende, 
wàor de dörpspolitiek op d’n hak wordt genomme. 
Dè doen zàonikers in n’n buut en plàotselijke 
cabaretgroepe mi veurdrachte, stukskes en liedjes. 
De zàonikers stàon zónne klets te verkoupe, dè de 
mense d’r mi moete lache. Vural mi schoine praot 
wordt hard gelache. De Hofkuppèèl, die d’r altijd 
bai is, makt carnavalsmuziek en dansmarietjes of 
aander mouwie durskes mi korte rökskes, gèève ‘ne 
show en góie de bein hóg umhóg. 

Ge stàot ‘r van te kiejke 
hoeveul talent in ons 
geminschap verschólle 
zit. Vriend en vaiand 
moet toegèève dè 
carnaval ’n schón 
festijn is, zeeker as d’r 
‘ne langen optocht in 
mekaar is gezet, die dur 
de straote trekt mi groute 
waages, wàor van alles op 
draait, schommelt en lawaai 
makt. Iederein die meeduu is 
kleurig opgedoft, geschminkt en 
verklid in de wildste pakke, van clowns 
tot sloebers. In de buurt of in de wijk is alles oitgedaacht 
en opgebaowd, zoas in Zömmere Ènd. Ze werke daor 
màondelaang àon. In toeurp is op carnavalsmàondig altijd 
‘ne keinderoptocht, mer die kan nie tippe àon de grouten 
optocht van d‘Ènd.

’n Cabaretgroep die in de jàorre zuvventig verscheie 
kirre mi succes hi opgetreeje in ‘De Meerpoel’, haitte ‘De 
Kaveleuters’. Oit dien tijd kumt ’t volgende liedje:

In 1999 brachten Prins Ad van 
Seggelen en Piet Engelen dit 
lied in een aangepaste versie uit 
op CD. Het werd opnieuw een 
succes.

45

Al duut ‘r gin mens mer mee (1979)Tekst: Mien Willems-van de MoosdijkArrangement: Guus Tel
Al duut ‘r gin mens mer mee, al duut ‘r gin mens mer mee Al gàode gelijk nào Ósterijk of nào de Middellandse zeeAl blief ik allein, ik laot m’n lèève nie vergalleDuu wa ge wult, mer ik gao lekker carnavalleIk zwèèr mi tweie vingers in ’n pötje bier Dè ik van ’t jaor wir vastelaovend vier.

Al duut ‘r gin mens mer mee, al duut ‘r gin mens mer mee Al gàode gelijk nào Ósterijk of nào de Middellandse zeeGe ziet mai oit Zömmere mi die daage nie vertrekkeEn die dè wel doen zijn gin Zömmerse mer gekkeWant in de wèèreld hedde nerges zó’n plezierAs in de Meerpoel, as in Zömmere, hier.
Al duut ‘r gin mens mer mee, al duut ‘r gin mens mer mee Al gàode gelijk nào Ósterijk of nào de Middellandse zeeAl moet ik allein de joker zijn, ik zal nie treureWant ’t spektakel gi van aiges wir gebeureLoister toch nào de goeie raod oit minne mondVier carnaval dan worde vrolijk en gezond.

Foto: de Kaveleuters

http://www.dialectsomeren.nl


Carnavalskiendjes

Zoek de 11 verschillen

Welke kinderen worden er geboren tijdens 
de carnavalsdagen 2016? Wie bij de 
secretaresse van CV De Meerpoel (Miranda 
ten Bokum) meldt dat er in het gezin een 
kindje is geboren tijdens de carnavalsdagen 
(tussen zaterdagmorgen 11.11 uur en 
dinsdagavond 23.11 uur) ontvangt een 
leuke verrassing van de carnavalsvereniging. 
Uiteraard brengen Zijne Dorstlustige 
Hoogheid Prins Robert 1 en Prinses 
Sabine tijdens de carnavalsdagen ook een 
bezoek aan het jongste Meerminneke of 
Meermenneke en zijn of haar ouders. Prinselijk bezoek voor de familie Wijnen 

vanwege de geboorte van dochter Lot.

1 staartschubben 2 plant linksachter 3 rugvin vis boven 4 kwal rechts 5 luchtbellen midden  
6 haar meermin 7 punt van anker 8 kwaltop links 9 hand meermin 10 zeester 11 zeegras rechts

Op carnavalsmaandag 8 februari wordt de nieuwe Slappe Zak 
van de Meerpoel bekendgemaakt bij Zalencentrum Centraal. 
Na de carnavalsoptocht zullen SZ-voorzitter Piet Wijnen en 
Ruud Meeuws (de Slappe Zak van 2015) omstreeks 16.30 uur 
de naam van de nieuwe Slappe Zak onthullen. Aansluitend 
vindt een receptie plaats voor de 31ste Slappe Zak. 

Wie wordt de 31ste Slappe Zak?
Driej Kirre Niks 
Vanaf 2010 verzorgt 
dit gelegenheidsorkest 
op carnavalsmaandag een 
carnavalesk optreden. Het begon met een gastoptre-den 
voor de Slappe Zakken bij ’t Zummers Kontakt. Daarna 
trad Driej Kirre Niks op bij Plein 5, bij zalencentrum 
Centraal en bij Ons Café. 

Ook dit jaar zal de band op maandag 8 februari een 
optreden verzorgen in Ons Café vanaf 
ca. 19.15 uur. De nieuwe Slappe 
Zak zal ongetwijfeld weer op 
ongekende wijze worden 
toegezongen. Wie zin 
heeft om dit ludieke 
optreden bij te 
wonen, is van 
harte welkom!!
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Ik heb zojuist mijn BMI berekend...

Ik ben waarschijnlijk te kort.



Witte wa Jeugdprinses Jade zi …
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Jeugdcarnaval

Achterste rij: Jeltje van Helmond, Isa van Lieshout, Anouk Zegveld, Juul Bos, 
Giovanni Deurloo, Shevon Manders

Voorste rij: Joe ten Bokum, Demi Maas, Jesse Aarts, Ilke Timmermans, 
Jade van der Weerden, Xiao Swinkels, Maud Weekers

Mijn naam is Jade van der Weerden en ik ben 11 jaar. Papa en 
mama heten Paul en Angelique en ik heb 2 zussen; Iris en Luca. 

Mijn hobby’s zijn turnen, taartjes bakken en versieren, dansen 
en muziek maken. Twee jaar geleden zat Luca in de raad en 
hebben we zoveel lol gehad, toen dacht ik al: ‘Dat zou ik ook 
wel willen!’ Ik had alleen nooit gedacht dat ik Prinses zou 
worden  (Jammer want het leek me eigenlijk zo leuk als ons 
huis versierd zou worden.) Toen we elkaar allemaal voor het 

eerst zagen, was het meteen ook het groepje jongere zusjes 
dat twee jaar geleden mee carnaval vierde, zoals Ilke, maud en 

Demi. Dat wordt leuk!! Wist ik toen al!

We fietsten naar de Comeet en ik dacht: ‘Nu hoor ik wie de Prins of 
Prinses is geworden.’ Maar dat was niet zo! Dat zouden ze pas op het 
podium zeggen. We gingen allemaal als ‘Raad van 11’ het podium op. 
Toen vond ik het toch wel spannend… Toen ik op het podium stond 
werd er gezegd: …En de Jeugdprinses van 2016 is……..‘Prinses Jade’, 
toen schrok ik in het begin echt, maar vond het meteen kei-leuk! We 
hebben de hele avond feest gevierd en we hebben zoveel lol met el-
kaar, de hele Raad van Elf én de Adjudante zijn zo leuk!

Het wordt een geweldige Carnaval!

Prinses Jade
Op zaterdag 21 november 2015 is op het  
podium van De Comeet uitgeroepen tot 
Jeugdprinses van De Meerpoel: Jade van der 
Weerden. Jade is elf jaar en een dochter van 
Paul en Angelique van der Weerden. Ze heeft 
twee oudere zussen, Iris en Luca, en met z’n 
vijven wonen ze in de Tuinstraat. Jade zit op de 
Mariaschool en is dol op dansen en turnen. Ze 
turnt wel drie keer in de week en zit in de wed-
strijdgroep bij Turnvereniging Someren. Jade 
zit ook bij muziekvereniging Somerens Lust en 
speelt daar een gezellige noot op de hoorn. 
Ze houdt van trampolinespringen en tekenen, 
maar ook van bakken. Jade bakt heerlijke cup-
cakes, taarten en koekjes en versiert ze heel 
mooi. Ze mag dit carnavalsseizoen gerust iets 
lekkers voor ons meenemen. 

Jade gaat deze Carnaval voorop met haar lijfspreuk: 

‘Mi muziek, unne salto en veul lol 

wordt dizze carnaval hillemàol te dol!’ Alaaf!

Jeugdraad
Jesse Aarts 
(11 jr, Mariaschool)
Joe ten Bokum 
(11 jr, Diamant)
Juul Bos 
(11 jr, Ranonkel)
Giovanni Deurloo 
(11 jr, Mariaschool)
Jeltje van Helmond 
(11 jr, Diamant)
Isa van Lieshout 
(11 jr, Leerrijk)
Demi Maas 
(11 jr, Mariaschool)
Shevon Manders 
(12 jr, Ranonkel)
Xiao Swinkels 
(11 jr, Ranonkel)
Maud Weekers 
(11 jr, Leerrijk)
Anouk Zegveld 
(11 jr, Mariaschool)

Adjudante Ilke
De rechterhand van Prinses Jade wordt Adjudante Ilke Timmermans. 
Ilke is elf jaar en de dochter van Johan en Ilona Timmersmans. Ze heeft 
een oudere broer Timo en met z’n vieren wonen ze in de Hoevenstraat. 
Ilke gaat naar Leerrijk en is lid van Turnvereniging Someren. Ze zit bij de 
wedstrijdgroep en traint drie keer in de week. Ilke heeft nog een hobby 
en dat is zingen. Dus mag ze ons dit jaar wel een leuk carnavalsliedje 
ten gehore brengen. Samen met Prinses Jade en de Jeugdraad zal Ilke 
er dit jaar een gezellig feestje van gaan maken!

Prinses
Jade
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‘t Meerpoeleke



Ex-Jeugdprinses Anne zi vur ’t lèèst …

Jeugdcommissie
Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Annick Raaijmakers, Monique Ligtvoet, Ruud Meeuws.
Connie Smits,  Devon van Dijk.
Ingrid van de Bogaart, Nancy Pape, Irma Jonkers.50

Jeugdcarnaval ‘t Meerpoeleke
Wat heb ik in 2015 een geweldige carnaval gehad als Jubileumprinses van 
De Meerpoel. Met de raadsleden Lieke, Lynn, Simone, Kim, Sabine, Nina, 
Joep, Luuk, Kimberley, Janne en Tessa. en natuurlijk met Adjudante Lieke 
hebben we overal een prachtig feestje gebouwd.

We zijn als eerste naar de receptie van Prins Eddie geweest. Er deden veel 
mensen een klein optreden voor Prins Eddie. Toen was onze receptie aange-

broken. Het was leuk om te zien dat familie, vrienden, hockeyteamgenoten en 
klasgenootjes iets hadden ingestudeerd. Ik kreeg heel veel snoep en cadeautjes 

. Daarna was de boerenbruiloft aan de beurt met het bruidspaar Anne & Stijn. 
We moesten ver lopen om de bruid en bruidegom op te halen, maar het was wel 

heel gezellig. Het Zottengenot was ook supergezellig; we moesten allemaal spelletjes 
doen tegen andere carnavalsverenigingen. En laat dan tuurlijk het beste team winnen: het 

Meerpoeleke dus! 

Toen begonnen de echte carnavalsdagen: op 
donderdag moesten Lieke en ik naar Radio Si-
ris om te vertellen hoe leuk het tot nu toe was 
geweest. Op vrijdag gingen we scholen be-
zoeken met Prins Eddie en ‘s avonds gingen 
we naar de Sleuteloverdracht. Dat was een su-
pergezellige dag. Op zaterdag hadden we een 
drukke dag: eerst gingen we naar de optocht in 
Lierop en meteen daarna naar de kerk voor een 
H. Mis. En als laatste nog naar De Comeet om 
met kinderen een feestje te gaan bouwen. Zon-
dag waren we vrij, dus toen konden we uitrusten.  
Op maandag kwam de Raad mij ophalen voor 
de optocht. Maar mij krijgen ze zomaar niet, ze 
moesten eerst spelletjes spelen om mij mee te 
mogen nemen. Toen gingen we naar de optocht 
in Someren, dat was superleuk . Dan nog even 
naar de receptie van De Pompers en lekker weer 
carnavallen in De Ruchte met de Kaauwvoetjes. 
Dinsdag, op de laatste dag was er het Rooie Neu-
zenbal. We gingen lekker carnavallen,  maar jam-
mer genoeg kwam er een eind aan en moest ik 
mijn veren en de scepter inleveren.

In oktober gingen we nog gezellig bowlen met 
de Raad en we hebben laatst ook nog aan de ap-
pelactie meegedaan. En wat was het weer gezel-
lig om weer met z’n allen samen te komen.
Het was een supercarnaval. Ik hoop dat de nieu-
we Raad en de nieuwe Prins(es) net zo’n onge-
lofelijk leuke carnaval krijgen als ik heb gehad. 
Groetjes van ex-Jeugdprinses Anne



Vrijdag 5 februari
19.00 uur  Sleuteloverdracht 

 in De Ruchte

Zaterdag 6 februari
14.00 uur Deelname aan de optocht in Lierop. 

 Daarna feestvieren in zaal van Oosterhout. 

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 7 februari
Geen programma, dus we kunnen lekker uitrusten!

Maandag 8 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. 

18.00 uur Afsluiting

Dinsdag 9 februari
14.00 uur Sprookjesbal in de Ruchte

18.00 uur Friet eten en afsluiting van de 

 jeugdcarnaval bij ‘Ons Café’

Programma 2016

Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Annick Raaijmakers, Monique Ligtvoet, Ruud Meeuws.
Connie Smits,  Devon van Dijk.
Ingrid van de Bogaart, Nancy Pape, Irma Jonkers. 51



Ik ben maar weer opgestaanwant dat slapend rijk worden is me vannacht weer niet gelukt!
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In 1988 komt ex-Prins Jan V (Van den Bosch) met het idee om tij-
dens een lange carnavalsdag te zorgen ‘vur ne goeien bojem!’ De 
raadsleden Hans Raijmakers en Ton van Enckevort omarmen het 
idee en op carnavalsdinsdag, voorafgaand aan het Theeconcert 
van de Flodderbône, regelen zij een ontbijt in de Residentie met 
gebakken spek, (rogge)brood, koffie en thee. De tafels staan 
in lange rijen en zijn niet bedekt met kleden, maar met 
oude kranten. Ton is in de keuken aan het bakken, Hans 
zorgt ervoor dat er voldoende spek en brood is en dat 
niemand iets tekort komt. Borden en bestek ontbre-
ken; er wordt met de blote handen gegeten en het 
afval mag op tafel blijven liggen. Lekker Bourgon-
disch dus!

Als iedereen naar het Theeconcert is vertrokken, 
wordt alles snel opgeruimd door een paar leden 
van de Raad van Elf. Hendig zat: kranten oprollen 
met alles erin en hup, zo de vuilcontainer in!! Het 
had eigenlijk een traditie moeten worden,  maar dat 
wordt het aanvankelijk niet.

In 1998 vraagt Prins Hans II (Geers) om het spek bakken 
op carnavalsdinsdag opnieuw leven in te blazen. Christian de 
Rooy en Ad de Jongh organiseren dit in samenwerking met spek-
leverancier Henk van de Goor. Baktoestellen worden van de zolder 
en uit het logistiek centrum van de JOEK gehaald, gas geregeld 
en bakken maar!!! De gasten verschijnen ’s ochtends allemaal in 
pyjama en voorafgaand aan het ontbijt wordt er ochtendgymnas-
tiek gedaan onder leiding van Ad de Jongh. Daarna pas mag ie-
dereen genieten van een lekker spekontbijt.

In 2006, het jaar van Prins Marcel I,  staat het spek bakken voor de 
derde keer op het programma. Het idee ontstaat echter pas op 
carnavalsmaandag en waar haal je op zo korte termijn alle beno-
digdheden vandaan?

De Residentie is snel geregeld en het brood kan worden gehaald 
bij bakker Van de Mortel, die op dinsdagochtend gewoon open is. 
Keurslager Henk van de Goor, die uiteindelijk gevonden wordt in 
het feestgedruis, belooft op dinsdagmorgen spek te leveren, maar 
is bang dat zijn geheugen hem in de steek laat. Hij adviseert om 
voor alle zekerheid een herinneringsmail te sturen.  Er worden en-
kele vrijwilligers opgetrommeld, namelijk Eric Driessen, Ken Boe-
renkamp, Twan Hoppenbrouwers en Ad de Jongh.

Waarom spek èète op carnavalsdinsdag??
Sinds 2006 is het spekbakken een traditie 
en het groepje medewerkers is uitgebreid 
met twee extra mensen, namelijk Thijs Ra-
ijmakers en Jacqueline Driessen.

Onze leverancier is de laatste jarenThomas 
Koppens, die ons een goei stuk spek le-
vert en alles wat er bij hoort. Inmiddels is 
er sprake van een goed geregelde organi-
satie; iedereen weet wat er van hem/haar 
verwacht wordt en het (werk)plezier straalt 
ervan af. 

Ook dit jaar zullen de eerder genoemde 
zes personen op carnavalsdinsdagoch-
tend, voorafgaand aan het Theeconcert 
van de Flodderbône, voor u klaar staan bij 
Ons Café. Daar gaan  ze aan het werk met 
een grote braadpan en bakken spek voor 
de vele aanwezigen. Dit spek met (rogge)
brood bezorgt de vroege carnavalsvier-
ders inderdaad een stevige bodem en dat 
kan geen kwaad tijdens deze laatste, lange 
carnavalsdag.

Ad de Jongh.

Wat is de 

drukste dag voor 

een ambtenaar?

Maandag

Dan moet hij immers 

3 blaadjes van de 

kalender afscheuren 



Sommige tradities moet je in ere hou-
den. Belangrijk hierbij is dat deze van 
de ene generatie op de andere wordt 
doorgegeven, zodat de traditie maat-
schappelijk breed wordt gedragen… 
en laten we in Someren nu toch zo’n 
prachtige traditie hebben op carna-
valsdinsdag: De Flodderbône.

Afgelopen jaar was het weer gezellig 
druk tijdens het 35ste Theeconcert. Het 
bleek maar weer eens dat het concept 
dat 35 jaar geleden werd bedacht, het 
hedendaagse publiek nog altijd raakt! 
Zowel jong als oud! De muzikanten van 
dans- maar vooral amusementsorkest 
De Flodderbône hadden weer flink 
uitgepakt en veel inspiratie opgedaan 
tijdens hun tournee door Jamaica. De 
traditionele klassiekers werden afge-
wisseld met humoristische uitspraken 
en anekdotes van de bovenste plank. 

Er werd natuurlijk ook ingespeeld 
op de actualiteit: zo werd de zwar-
tenpietendiscussie nog eens aan-
gewakkerd en passeerde ook het 
drama in Parijs (‘Je Suis Bob Marley’) 
de revue. Natuurlijk allemaal met een 
‘carnavalistische knipoog’ gebracht, iets 
wat De Flodderbône op het lijf geschreven 
is. Het publiek kon daarnaast genieten van verschillende gastoptredens 
en de ‘Dè-ha-toch-nie-gehoeve trofee’ was voor Thijs Hendrikx. 

Na een welverdiende vakantieperiode zijn de Flodderbône weer volop 
aan het repeteren en hebben ze inmiddels de tournee door Nashville af-
gerond. Deze hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee wordt ook 
wel ‘de hoofdstad van de country’ genoemd, waar countrymuzikanten zo-
als Johnny Cash groot zijn geworden. Ongetwijfeld hebben de Flodder-
bône, in deze ‘Music City’, weer volop inspiratie opgedaan om u weer een 
prachtig concert voor te schotelen. Rond de klok van 11 voor 11 zal op 
dinsdag 9 februari 2016 ‘De Klok van Arnemuiden’ weer klinken. U bent 
allemaal weer van harte welkom, want sommige tradities moet je in ere 
houden…

36ste Theeconcert van de Flodderbône

Wie is di lief Meerminneke?
Voor de 35ste 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 zai ‘r ók ein van ons?  

 • Ze spult gèèr! 

 • 144 in de weij 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: Karel Velings
2016: ????

Alle Meermennekes en Meerminnekesvan 1982 - 2015:

We hopen van harte dat er 
veel oplossingen worden 
ingezonden. Hoe meer, hoe 
liever!!!! Dat kan t/m zondag 
7 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 bekend-
gemaakt op dinsdag 10 
februari 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 krijgen de 
voorkeur! Zorg dus dat je erbij 
bent!!!

Het lief Meermenneke van 
vorig jaar was Karel Velings. 
De prijswinnares werd na 
loting Tonny Driessen.
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1983: Jan Raijmakers
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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: Karel Velings
2016: ????

Di is ’t einde…
Van ons tweeënvijftigste ‘Meerminneke’. We 
zijn gruts op ons bleijke; ’t is nog dikker dan 
de vurgàonde jàorre en ’t is heil 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.

Onze vurrige Prins zet teegels, onze neije 
Prins Robert verkupt ze. Durbai zijn ze allebeij 
muzikaol, mi de naodruk op muziek én kaol. 
Dè zal Prins Robert mi de carnaval wel ’s efkes 
laote ziej en hoiere bai ’t theeconcert van de 
Flodderbône.

Onze Prins en Prinses zijn ‘r klaor vur en wai ók; 
làot de carnaval mer beginne!!! 

Wai wense Prins Robert, Prinses Sabine en de 
Prinsekeinder, Jeugdprinses Jade, Adjudante 
Ilke en alle Meerminne en Meermanne ’n heil 
schón carnavalsjaor.

Houdoe en alaaf!

Ruddaksie Missezesse
Bianca Dubbelaar, Erik Maas, Anja Vossen, 
Johan Smits, Gerard Slegers en Eric Driessen.

Hai

verk
upt

IN

ze

ALLE maote!
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Onze Prins is muzikaol en tegelspecialist

Meerpoel,Meerpoel,

Gelukkig mer dè gai d’r bèènt.

Meerpoel, Meerpoel,

En dè me aw al jaorre kèènt.

Wa moete wai, Meermanne en Meerminne,

Mi carnaval toch zonder jaw beginne?

Meerpoel, Meerpoel,

Gelukkig mer dè gai d’r bèènt.

Wai mense allemol,

Wai haawe veul van lol.

Al zijn we hiejer wel of nie gebórre.

Me kiekt in Meerpoelland

Toch noit nào rang of stand.

Knoip dè mer efkes hil goe in oew órre!

Vurroit mi hil goei zin,

Naw vlug de Meerpoel in,

As Meerman of Meermin.

Meerpoellied
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