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Lieve Meerminnen en beste Meermannen,

Jaaaaaaaaa!!! We mogen weer!!!

Op het moment dat ik dit schrijf is er net een bericht 
binnen gekomen dat de Covid-besmettingen weer 
met 30% zijn gedaald. Niets wijst erop dat het 
mooiste feest van het jaar geen doorgang zal krijgen. 
Onze 57ste Regent is inmiddels bekend bij jullie. Ik 
snap dat hij voor velen een geweldige verrassing is, 
maar ik ben ervan overtuigd dat dit wederom een 
fantastisch jaar wordt.

Alweer twee jaar geleden hebben we afscheid 
genomen van onze 56ste Regent, Prins Pim d’n 
Uurste, samen met zijn prachtige Prinses Moniek. 
Terugblikkend op hun carnavalsjaar bleek al heel 
snel dat deze twee fantastische mensen een echt 
carnavalshart hebben. We hebben als vereniging 
met hen een prachtjaar gehad en ik zie een mooie 
toekomst voor hen weggelegd, zowel in onze 
vereniging als privé. Inmiddels hebben zij er een 
mooi Prinsesje (Essie) bij gekregen.

Lieve Meerminnen en 
beste Meermannen,

Wederom kijken we 
terug op een bijzonder 

carnavalsjaar, waarin we carnaval 
noodgedwongen op een andere 

manier moesten vieren. De overheid 
verraste ons vlak voor carnaval positief 

met het loslaten van alle maatregelen. We hebben er 
onder leiding van Jeugdprinses Yara en haar Adjudant 
Loek, samen met vele Meerminnen en Meermannen, 
gelukkig toch een mooi feest van kunnen maken.

We zijn erg blij dat we als carnavalsvereniging, in deze 
nog steeds roerige tijden, weer volop activiteiten 
kunnen organiseren. We kijken samen met onze 
Hoogheden erg uit naar al het moois dat nog komen 
gaat.

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.

Eric Driessen
Erik Maas
Chris van Seggelen
Annelou Jeuken 
Evelien Thijssen
Anja Vossen

Niet op de foto:
Annemarie Malschaert

Ruddaksie:

Chef reportages:
 ‘t Hil jaor op pad

Vaaste medewerkers:
 Leej van de verinniging

Ontwerp & Opmaak:
 Evelien Thĳ ssen fotografi e en 
    grafi sch ontwerp

Cartoons:
 Vier Hoog Creatief Bureau

Druk: 
 Haerkens Quickprint

Ruddaksie-adres:
 meerminneke@cvdemeerpoel.nl

Beste Meerminnen en Meermannen,

Carnaval 2023. We gaan dit prachtige volksfeest 
weer van harte vieren!

Driemaal is scheepsrecht is een oud en wijs 
spreekwoord, maar weer heel erg actueel. Na twee jaar 
een mondkapje en een polonaise op 1,5 meter staat 
carnaval dit jaar weer in het teken van ‘alle zorgen aan 
de kant zonder trammelant’. 

We zijn allemaal toe aan een schón fi sje en ik gun het 
jullie van harte! Voor dit stukje zet ik met plezier mijn 
feestneus op met de nieuwe Prins Daan. Ik ben zeker 
van de partij bij één van jullie activiteiten. 

Ik wens u veel leesplezier toe in dit Meerminneke en 
uiteraard een mooie carnavalstijd. Geniet gezellig 
samen en blijf gezond! Alaaf!

Met carnavaleske groet, 
de burgemeester van Someren,

Natuurlijk is carnaval een feest met vele mooie 
tradities die wij als Meerpoel dan ook graag 
uitdragen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om 
te blijven vernieuwen, zodat we op die manier een 
breed publiek kunnen aanspreken en carnaval samen 
met jong en oud kunnen blijven vieren. We hebben 
afscheid genomen van onze Adjudant Peter Maas, die 
deze rol 6 jaar uitstekend vervuld heeft. Tijdens het 
Prinsenbal op 12 november 2022 hebben we onze 
eerste Adjudant “nieuwe stijl” gepresenteerd. Dit 
houdt in dat het Prinsenpaar zelf een Adjudant kiest, 
die hen één jaar zal bijstaan bij alle activiteiten.

Ik nodig u van harte uit om samen met onze 
Hoogheden Prins Daan I, Prinses Linda, Adjudant 
Willem, Jonkvrouw Linda, Jeugdprins Moos en 
Jeugdadjudante Juul er een geweldig mooi 
carnavalsjaar van te maken en hoop u te mogen 
begroeten bij één of meerdere van onze activiteiten.
Want... Carnaval vieren we samen!

Alaaaaf, Bart Sleegers, voorzitter

Vanaf dit jaar hebben we geen vaste Adjudant meer, 
maar mag onze nieuwe Prins zelf een Adjudant 
aanwijzen. Vanaf deze plaats wil ik onze “oude” 
Adjudant Peter nogmaals hartelijk danken voor 
zijn inzet voor de vereniging en de voortreffelijke 
ondersteuning die hij mij heeft gegeven.

We zijn volop bezig om weer een mooi 
carnavalsprogramma neer te zetten. Uiteraard ook 
weer met ons Kloenkfestival op het Wilhelminaplein. 
Ik hoop jullie te mogen begroeten 
tijdens een van onze activiteiten. 
Doe gezellig met ons mee, dan 
gaan we er als vanouds weer 
iets supermoois van maken, 
want: 

Carnaval, 
dat vieren we samen!

Met carnavalistische groet,
Grootvorst Boudewijn 

Grouwtvaorst Boudewijn geft ’n schot vur de boeg…

Burgemister Blok stekt van wal…Burgemister Blok stekt van wal…

Fotografi e:

Evelien Thijssen 
Eric Driessen

Dilia Blok



Disclaimer:
De informatie en advertenties in deze carnavalskrant zijn met de grootste zorg samengesteld. Helaas is het mogelijk dat bepaalde 
informatie niet meer actueel is op het moment dat u ’t Meerminneke leest. We vragen hiervoor om uw begrip. De meest actuele 
informatie over carnaval in De Meerpoel vindt u op www.cvdemeerpoel.nl 

3



Luister ’t Meerminneke!

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

APK
Airco service

Alarm SCM erkend
Banden / Velgen / Accu’s

Onderhoud en reparatie van alle merken
Ruitservice / Ruitreparaties

Storingen

VOOR AL UW ONDERHOUDS- 
EN REPARATIEWERKZAAM HEDEN 

ROND UW HUIS EN BEDRIJF.

Keizerstraat 90, 5711 TZ Someren

Telefoon (0493) 49 48 62
of 06-54 38 02 03  

Fax (0493) 47 17 88

Beeld-,             geluid-
& verlichtingstechniek

Asten-Someren, � (0493) 69 29 41

web |  www.morfose.nl
facebook |  morfosekappers
adres |  Verdonckstraat 1c  Someren

professionals
in haarmode

Handel & Lasbedrijf
G. v.d. Manakker

Brugstraat 15b - 5712 AX Someren

Mob. 06 - 21 50 23 48

Postelstraat 23, Someren Tel: (0493) 69 38 07

SPORT
THIJSSEN

Postelstraat 23, Someren

Tel: (0493) 69 38 07

WILLIE BERKVENS

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

Mobiel 06-53 92 58 06

info@bouwbedrijfberkvens.nl
www.bouwbedrijfberkvens.nl

Als je ’t Meerminneke al vluchtig hebt doorgebladerd, vraag je je misschien af: wat 
doen al die QR-codes tussen die teksten?!?! Wĳ  zouden zeggen: scan zo’n code maar 
eens met de camera van je mobiele telefoon of met de Google Lens-app. De teksten 

waarbĳ  een QR-code staat, zĳ n ingesproken door leden van onze vereniging. Zo 
hoef je de tekst niet te lezen, maar kun je deze ook beluisteren! Het is zelfs mogelĳ k 

om onze Hofkapel in huis te halen: zĳ  spelen speciaal voor jou één van de mooiste 
nummers uit hun repertoire.  

De redactie wenst je veel lees- én luisterplezier!

Volgend jaor 
ók zo’n schón 
advertensie 

plàotse?
meerminneke@cvdemeerpoel.nl
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Àon ’t roer! 

Witte wa onze neije Prins zi …

EIN-DE-LIJK! Daar zijn we dan! Het hoge woord is eruit. 
Wat een reis is het geweest. En daar nemen we jullie graag 
in mee. 

Telefoon
Medio juli 2020. Op een drukke werkdag bij Houthandel 
Looijmans gaat de telefoon als ik thuis een boterham pro-
beer te eten. Toen nog druk handelend in tweedehands 
kantoormeubelen als hobby, kreeg ik een wispelturige klant 
aan de lijn. Op dat moment had ik hier 0 behoefte aan, maar 
uit beleefdheid heb ik zijn vragen beantwoord. Iets met klui-
zen en brandwerende archiefkasten voor een of andere ver-
eniging. Na ongeveer 7 minuten was ik er wel klaar mee, ik 
had gewoon honger. Dus ik probeerde hem af te wimpelen. 
Toen bleek echter dat ik onze kersverse voorzitter Bart aan 
de lijn had. Of hij een keer kon komen buurten! Tja, toen 
werd alles in één klap anders en heb ik de hele middag ei-
genlijk niet meer aan werk gedacht. Prins van De Meerpoel. 
Uiteraard heb ik hier veel met ons vrouw over gesproken. 
Deze kans lieten we niet onbenut. Er was nog één punt waar 
ik me overheen moest zetten: dat ik dan geen lid meer zou 
zijn van de Raad van 11. Dat was de lastigste beslissing. 
Maar goed, de knoop is door, wij gaan ervoor!

Poging 2
Het is al vroeg duidelijk dat onze onthulling in november 
2020 niet doorgaat vanwege corona. Helaas… Vol goede 
moed houden we nog even onze mond dicht. 

Later ben ik nog een keer gebeld door diezelfde voorzitter 
met een heel ander verhaal over transport. Uiteraard in mijn 
pauze, snakkend naar een boterham. Deze keer had ik hem 
sneller door. Dezelfde vraag kwam, waar ik al eerder ant-
woord op had gegeven. We mochten ook gaan nadenken 
over een Adjudantenpaar, want de vaste Adjudant wordt 
ingeruild voor een Adjudantenpaar dat de Prins en Prinses 
zelf mogen kiezen. We kwamen tot de conclusie dat dit maar 
één paar kon zijn, namelijk onze Willem en Linda Garritsen. 
Na een totaal overrompelde meeting bij hen thuis konden 
ze niet anders dan ‘ja’ zeggen. Nu hadden we samen een 
geheim, wat alles voor ons veel makkelijker maakte.

Tips
De hele beleving samen met de PKC (Prinsen Keuze Com-
missie) en het Adjudantenpaar hebben we als geweldig er-
varen! Wat een meetings, altijd in het donker en geheim. 
Ondanks dat corona toch weer begon op te spelen, hebben 
we de tips voor het Prinseraoie gedeeld. Maar degenen die 
mij kennen, weten dat ik het daar niet bij hou. Wat heb ik 
veel ‘steekjes’ losgelaten tegen o zoveel mensen. Al deze 
mensen denk nu: och ja, verrek! Het spel werd heel hoog 
gespeeld, met zelfs een adjudanten- en vorstenbelofte voor 
de toekomst. Het kriebelde en ik speelde met vuur, totdat 
het toch verstandige besluit kwam, enkele dagen voor het 
Prinsenbal in 2021 om het WEER niet door te laten gaan. 
Hier hebben we echt van gebaald, vooral omdat we het 
geheim nóg een jaar moesten bewaren.

Driej kirres is scheepsraecht
De voorbereiding is er in de aanloop naar Prinsenbal 2022 
niet minder om geweest, wederom een geweldige tijd. Met 
als kers op de taart het fi lmpje in de laatste week voor het 
Prinsenbal. Dat maakte veel tongen los. Echter zat ik weer 
helemaal in mijn rol om iedereen voor de gek te houden. Ik 

Prins Daan I en 
Prinses Linda
Prinsje Finn en 
Prinsesje Tess

Liever luisteren 
dan lezen?

geloof dat sommigen het 
tot op de dag van vandaag 
nog niet snappen. Tuurlijk is 
het moeilijk en word je geraden, dat maakt 
het wel spannender. Hoe anders was het Prinsenbal dit jaar. 
Lekker gewoon met de Raad van 11 op stap, jezelf mengen en 
lekker de discussie aanwakkeren. Misschien wel het grootste 
compliment dat je kan krijgen, letterlijk 2 minuten voor de be-
kendmaking in de residentie, van Frans de Lau: “Daan, ik heb 
jou de hele avond in de gaten gehouden, weet hoeveel pilsjes 
je gedronken hebt, met wie je gebuurt hebt en hoe vaak je naar 
de wc bent gegaan. Ik had al mijn geld op jou gezet en nu sta je 
hier en word je het niet.” Waar ik er letterlijk 2 minuten later dus 
wél sta, en ik een middelvinger terugkrijg van diezelfde Frans de 
Lau met een big smile. Wat was het spannend de laatste dag, 
laatste uren en vooral laatste minuten. Wat was de ontlading 
groot. Je had al die gezichten moeten zien, geweldig! De rest is 
inmiddels geschiedenis.

Carnaval
De avond van het Prinsenbal was speciaal en een onvergetelij-
ke ervaring. Eén van de leukste momenten heb ik beleefd toen 
onze kinderen naar Centraal kwamen. Finn en Tess hadden we 
niks verteld. We hebben ze de laatste dagen voor het Prinsenbal 
wel ‘warm gemaakt’ met fi lmpjes van eerdere bekendmakingen 
en carnavalsmuziek. Ze waren er samen aan uit: “Papa, jij moet 
ook Prins worden!” 

Daarna hebben we samen met veel vrienden, familie, ande-
re verenigingen en andere aanwezigen gefeest. Wij hebben 
er ontiegelijk veel zin in om dit met jullie allen samen te vie-
ren! Als ik terugkijk op de tips die ik iedereen heb gegeven 
in ruim twee jaar tijd, wil ik jullie nog één laatste tip geven:

Carnaval vier je samen, met zoveel mogelĳ k mensen om je 
heen. Vereniging of niet, iedereen telt!

Nie in, mer mi de Raod àon ons zij,
Gàon wai volle bak carnevalle, 
mi jallie allemàol durbai!
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Prins 
Daan I
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Tegelzettersbedrijf

B O T S
Keizerstraat 94 |

 

5711 TZ Someren
  

E info@tegelzettersbedrijfbots.nl  
M

 

06 42309037

Voor al uw tegelwerken!

Wij zijn u graag van dienst met:
• Zakelijke verzekeringen
• Particuliere verzekeringen
• Hypotheken
• Vermogensopbouw

Nieuwe en gebruikte
autobanden en sportvelgen

Tevens verhuur en verkoop van
winterbanden en sneeuwkettingen

Kanaaldijk noord 7 - 5711 CS  Someren
t. 0493-440122 - f. 0493-440529

i. www.bandenhandelsomeren.nl
e. info@bandenhandelsomeren.nl

www.sportbijwillem.nlwww.sportbijwillem.nl

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

Florapark 37  I  5721 VH Asten  I  T 0493 - 69 30 50
info@deska.nl  I  www.deska.nl

Florapark 37
5721 VH Asten
T 0493 - 69 30 50
info@deska.nl
www.deska.nl

Wij wensen ju�ie fijne 
carnavalsdagen!

 

 

 

 

Postelstraat 40a 
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Wij wensen iederee n 
ee n gezell ige Carnaval!

Jansen Staalbouw BV is een staalconstructie-

bedrijf gevestigd in Someren. Wij produceren 

en monteren o.a. staalconstructies, trappen, 

bordessen, hekwerken en luifels.

Sterk in 
staalconstructies 
& laswerk

www.jansenstaalbouw.nl 
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Jan Peters 
Elektrotechniek

en Verlichting B.V.

Kanaaldijk Zuid 24A 

5712 BJ Someren-Eind

tel. 0493-490797

email: info@janpeters-elektro.nl

Voor al uw elektro-technische installaties,
elektro-materialen en lichtbronnen
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Witte wa onze neije Ajudant zi … 

Adjudant Willem en Jonkvrouw Linda

De afgelopen jaren heb ik als lid van de Raad van 11 al vele 
mooie momenten meegemaakt. Mooie Prinsenparen, de 
Zàonikaovenden, optredens van de Prinselijke Hofkapel en 
de ‘Raad van 11’-dagen. Voor het nieuwe carnavalsseizoen 
kwam daar echter verandering in, op een avond in septem-
ber 2021. 

Het aanzoek
Daan en Linda kwamen langs, ‘n pilske vatte en wa buur-
te… Die avond kreeg een wending. Er kwamen enkele on-
verwachte (uiteraard wel gewenste) bezoekers in de vorm 
van de PKC (Prinsen Keuze Commissie) binnen en toen ging 
Daan voor mij op de knieën. Met een doosje in zijn hand 
en de vraag of wij het Prinsenpaar wilden begeleiden als 
Adjudantenpaar.

Een geweldige eer waar maar één antwoord op mogelijk 
was: “JA!” Een nieuwe traditie die we mogen inzetten met 
een eigen gekozen Adjudantenpaar! 
Daan de Prins en Linda de Prinses, eindelijk een ‘Keske’-Prins 
na al die jaren. En ja, eigenlijk was daarover geen twijfel 
mogelijk. Daan had zich al eens als Prins van het Keske be-
wezen (daarover later in het seizoen meer). Helaas gooide 
COVID roet in het eten en hebben we ons enthousiasme 
een jaartje mogen temperen. 

Prinsenbal
Toen was het eindelijk zo ver. Zaterdag 12 november. Sa-
men met Daan, nog als onderdeel van de Raad van 11, zijn 
we naar de bekendmaking van Jeugdprins Moos gegaan. Tij-
dens de avond hebben we nog even een paar Raadsleden en 
collega’s van De Keijepaol op het verkeerde spoor gezet om 
vervolgens verbaasde gezichten te zien.

Rond een uur of 20.45 gingen we richting ‘Ons Café’. Daar 
verzamelden we met de voltallige Raad, de ex-Prinsen, de 
Prinselijke Hofkapel en het bestuur onder aan de trap in de 
huiskamer. In spanning uiteraard. Tot 3x toe hebben we het 
Meerpoellied gezongen, toen uiteindelijk het ‘Keske’-shirt 
voor Prins Daan naar voren kwam. Erna nog een shirtje voor 
mij als Adjudant. Het duurde even voordat iedereen het be-
sefte, maar toen was het snel omkleden en richting Centraal. 
Na de onthulling veel vrienden en bekenden gezien om uit-
eindelijk de avond in stijl af te sluiten in de residentie. 

Wij hebben er dit jaar ontiegelijk 
veel zin in en gaan er samen met 
het Prinsenpaar een geweldig 
seizoen van maken!

Alaaf!
Adjudant Willem 
en Jonkvrouw Linda

Even voorstellen 
Adjudant Willem Garritsen is 36 jaar en al zijn hele 
leven woonachtig in Someren. Willem is getrouwd met 
Jonkvrouw Linda Garritsen. Zij is ook 36 jaar. Samen 
hebben ze 3 kinderen: Ties, Suus en Kees. Willem is Sales 
Manager in de zakelijke Telecom & ICT en Linda werkt 
als secretaresse bij de gemeente Someren. Willem is 
organisator van Die Heise Bierfesten, coach van Someren 
6 en Someren Jo7-3 en van zaalvoetbalteam ZVV Centraal. 
Linda is bestuurslid en speelster van Korfbalvereniging 
O.D.C. Beide maken ze onderdeel uit van vriendenclub 
’Ut Keske’.

Na de onthulling veel vrienden en bekenden gezien om uit-
eindelijk de avond in stijl af te sluiten in de residentie. 

Wij hebben er dit jaar ontiegelijk 
veel zin in en gaan er samen met 
het Prinsenpaar een geweldig 
seizoen van maken!

Alaaf!
Adjudant Willem 
en Jonkvrouw Linda
Adjudant Wille
en Jonkvrouw Linda
Adjudant Wille

Liever luisteren 
dan lezen?
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v.l.n.r. Carel Raijmakers, Hein Manders, Frans-Jozef Knapen, 
Birgit van de Waarsenburg, Helma Verberne en William Bos

Volop genieten van zàonik, cabaret en 
muziek in Zalencentrum Centraal op:

• Vrĳ dagavond 20 januari
Dirk Kouwenberg, Joep de Wildt, 
Hans Keeris, Wissiknie, Prinsengarde

• Zaterdagavond 21 januari
Dirk Kouwenberg, Joep de Wildt, 
Hans Keeris, Wissiknie, Prinsengarde

• Vrĳ dagavond 27 januari
   Dirk Kouwenberg, Joep de Wildt, 

Robert van Dijk, Wissiknie, Prinsengarde

• Zaterdagavond 28 januari 
   Dirk Kouwenberg, Joep de Wildt, 

Hans Keeris, Wissiknie, Prinsengarde

Commissie zàonikaovenden
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Dirk Kouwenberg
Dirk behoort tot de top van het tonpraatwereldje. Zijn typetjes De 
Student, Roodkapje, De Astronaut, De Tandarts en D’n Automonteur 
zijn erg vernieuwend en origineel. Met welk typetje hij het 
Meerpoelschip zal betreden, is nog een verrassing. Maar het staat vast 
dat hij met zijn fl inke dosis enthousiasme, scherp bedachte humor en 
razendsnelle woordgrappen het publiek zal boeien tot de allerlaatste 
minuut.

Joep de Wildt – De kleinzoon (lieve opa)
Als debutant wint hij in 2020 met zijn buut ‘De Kleinzoon’ de Goeie 
To(o)n en het Keiebijters Kletstoernooi. In een eerbetoon aan zijn 
opa vertelt hij over zijn jeugd die hij bij hem doorbracht, de heerlijke 
zaterdagavonden met natte haartjes op de bank, zijn eerste keer op 
stap en nog veel meer grappige ontroerende momenten. In een hoog 
tempo rolt hij de ene na de andere grap uit zijn mouw.

Hans Keeris – De Geheelonthouder
Op 20, 21 en 28 januari

Hans is een graag geziene zaoniker in het Meerpoelschip! Met zijn 
buuts heeft al meerdere prijzen gewonnen. De typetjes die hij speelt, 
houdt hij zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid, zodat de humor 
herkenbaar blijft. Zijn droge humor, in de vorm van woordspelingen, 
wordt enorm gewaardeerd. Dit keer treedt hij op als ‘De 
Geheelonthouder’. Hij heeft drank en dergelijke afgezworen, 
maar komt tot de ontdekking dat hij niet alles meer even goed 
weet.

Robert van Dijk – Fonske Fontanello
Op 27 januari

Als Fonske Fontanello won Robert van Dijk onlangs de jury- én 
publieksprijs van de Goeie Toon. Fonske is de dorpswaarzegger en 
heeft voor ieder wel een goed of minder goed advies. Hij legt ook 
graag de kaarten met de meest vreemde uitkomsten. Een hilarisch 
verhaal in een wereld ver boven het heden gestegen.

Wissiknie
Nadat de overige leden van amusementsgroep ‘De Noot’ uit Vlierden 
één voor één het carnavalspodium op waren geklommen, begon 
enkele jaren geleden ook bij het stille lid van ‘De Noot’ het bloed 
langzaamaan weer te stromen. Liedjes werden geschreven, teksten 
werden geschrapt en nog een keer op papier gezet en vele repetities 
later begon alles de juiste vorm aan te nemen. Wissiknie was geboren. 
Wissiknie brengt u een frisse, vernieuwende wind, waarbij liedjes met 
humoristische tekst de boventoon voeren.

Op vrĳ dagavond 20 januari, zaterdagavond 21 januari, 
vrĳ dagavond 27 januari en zaterdagavond 28 januari worden 
de Meerpoel Zàonikaovenden georganiseerd. De avonden 
vinden plaats in Zalencentrum Centraal. Kom genieten van 
een avond vol zàonik, cabaret en muziek van de bovenste 
plank.

De avond wordt geopend door Grootvorst 
Boudewĳ n in het bĳ zĳ n van Prins Daan I, Adjudant 
Willem en de Raad van Elf. Hofkapel de Meerpoel 
zorgt voor de muzikale omlĳ sting. 

Online kaartverkoopKoop uw kaartje à € 14,00(incl. garderobe) via onze website: 
www.cvdemeerpoel.nl/zaonikaovenden

vrĳ dagavond 27 januari en zaterdagavond 28 januari worden 
de Meerpoel Zàonikaovenden georganiseerd. De avonden 
vinden plaats in Zalencentrum Centraal. Kom genieten van 
een avond vol zàonik, cabaret en muziek van de bovenste 

’t Schip in!
Zàonikaovenden in De Meerpoel

De Prinsengarde

Uiteraard zal onze 

Prinsengarde niet ontbreken. 

Zij schotelen u dit jaar iets 

geheel nieuws voor. Dat er 

wederom kwaliteit in zit, daar 

mag u op rekenen. 

Laat u verrassen!

Laat u verrassen en geniet van deze mensen uit onze eigen gelederen. 

Laat u verrassen en geniet van deze mensen uit 
en geniet van deze mensen uit 
en geniet van 

Wij wensen 
u veel 

kijk- en 
luistergenot.

Wij wensen 

Kom op tijd,want de avondenbeginnen stiptom 20.00 uur
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Carnevalskalender
Vur de kommende elluf jaor. 
Mi ‘n kniprèèndje um oit te knippe en op te hange:

Carneval 2023       18 t/m 21 fi bberworrie 2023
Carneval 2024       10 t/m 13 fi bberworrie 2024
Carneval 2025       1 t/m 4 mert 2025
Carneval 2026       14 t/m 17 fi bberworrie 2026
Carneval 2027       6 t/m 9 fi bberworrie 2027
Carneval 2028       26 t/m 29 fi bberworrie 2028
Carneval 2029       10 t/m 13 fi bberworrie 2029
Carneval 2030       2 t/m 5 mert 2030
Carneval 2031       22 t/m 25 fi bberworrie 2031
Carneval 2032       7 t/m 10 fi bberworrie 2032
Carneval 2033       26 fi bberworrie t/m 1 mert 2033

Grafi schBruiloftZakelijke
O N T W E R PF O T O G R A F I EF O T O G R A F I E

06 - 14 71 96 34   
info@evelienthijssen.nl  
Kanaalstraat 51a   
5711EE Someren

www.evelienthijssen.nl
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Terug in de tijd! Wat was hier aan de hand?
Lees het op pagina 37
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Wenst oe ‘ne
goeie 

carneval!
Hurkmans Natuursteen B.V.

Indumaweg 1 - 5711 EA Someren
Tel.: (0493) 4931 31 - Fax: (0493) 49 23 41

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

Mobiel: 06 - 126 44 332

www.autobedrijferikvanhoof.nl

KEI VEUL LEUT IN
WEE ZZULLEN DEUR

GAAAAAAA
N

ECHTE DEURDRINKEKEK RLEKKER DEURRSSNEE

LLEKKKKKKK ER DEUURRDD
OOEEN

DEURZAKKKKER

1100
% DEEUURRDDOOUWER

GEWOOONN DEURDONDEREN

DEURTTRTR RREEKKKKK EEKEK RRTRTR JTJT E

DE MEERPOEL

U onderneemt.
Wij adviseren.

Wilhelminastraat 4 5721 KJ Asten   |   0493 - 68 90 62   |   info@tilo.nl
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1. Katerontbijt of borrelplank
Prins: Geen moeilijke keuze! Wij zijn 
echte nachtmensen. Het was zelfs een 
tip tijdens het Prinseraoie: de eersten 
zullen de laatsten zijn. Ik begin ’s 
ochtends vroeg als eerste en ben ’s 
nachts pas als laatste weg! De Prinses 
voegt overigens toe dat eten met een 
kater niet zo’n strak plan is… 

2. Je hebt dag en nacht een 
scepter in je hand of je mag 
alleen nog maar zingend praten 
op de melodie van carnavals-
nummers
Prins: Pfoe, die carnavalsnummers… 
Heel veel verder dan de liedjes van de 
Hofkapel kom ik niet. Dus laten we het 
maar bij de scepter houden. 

3. Alles wat je zegt wordt in het 
Zömmers nagesynchroniseerd of 
je wordt op straat altijd
achtervolgd door de Hofkapel
Prins: Daar hoef ik geen moment over 
te twijfelen. Dat wordt zeker de Hofka-
pel! Ik ben lid van de Fenklub en dat 
geldt ook voor Adjudant Willem.
Adjudant: wij baalden al dat de Hofka-
pel niet bij dit interview aanwezig is…

4. Man van de tijd 
of Brabants Kwartierke
Prinses, zonder twijfel: de eerste optie! 
Anders loop ik de hele dag uit en heb 
ik wel een hele lange werkdag! 
Volgens Adjudant Willem is de Prins 
wel altijd netjes op tijd, maar nooit op 
tijd weg…

5. Alles wat je zegt raakt kant 
noch wal of elke carnavalsavond 
voor pampus liggen
Prins: Deze is lastiger… Kant noch wal 
is eigenlijk hetzelfde als onze Adjudant 
met een microfoon… Maar voor Pam-
pus liggen, daar heb ik ook een hekel 
aan. Dan missen we dingen en dat 
zou zonde zijn. Dan toch maar erlangs 
praten.  

6. D’n Bonk als bodyguard of 
de Meermin als beschermvrouwe
Ook hier wat twijfel. De Prins gaat voor 
de Meermin, maar de Prinses kiest 
liever d’n Bonk. Waarop de Prins zegt: 
Maar ik ben toch jouw Bonk? 
Adjudant Willem is in verwarring ge-
bracht: 3 cijfers op de weegschaal, dat 
is toch de voorwaarde voor d’n Bonk? 
Uiteindelijk geeft deze opmerking de 
doorslag en wordt er toch voor de 
Meermin gekozen. 

7. In de maat of uit de maat
Prins: Wij zijn niet muzikaal, maar ritme 
houden dat lukt nog wel. We kunnen 
geen instrument bespelen. Maar daar 
hebben we Raadslid Davy voor!

8. Elke 11e van de maand gaat 
er een gigantisch confettikanon 
af in je huis of in de rij voor de 
kassa moet je altijd een polonaise 
beginnen
Prinses: Die laatste. Anders kan ik dat 
allemaal opruimen! 
Prins: Ja, zeker de polonaise. Daar zijn 
wij wel van! 

9. Elke dag als Prins naar je 
werk of je zweet ruikt altijd naar 
bier
Prins: Weer zo’n lastige… Dat pak met 
die cape, dat is echt niet praktisch om 
in te werken. Maar zweten vind ik zo 
smerig! 
Prinses: Ik zou het wel weten… Ik zou 
de eerste optie kiezen.
Prins: Tja… Na een korte denkpauze, 
de Prins: Ja ik vind zweten echt heel 
smerig, dan maar wat lastiger werken.

10. Grootvorst Boudewijn kon-
digt je overal aan waar je arri-
veert of je enige vervoersmiddel is 
het Meerpoelschip
Prins: Ook dit is geen moeilijke keuze. 
Gas erop!! 
Adjudant: Dan bel ik Henny alvast, dat 
hij de trekker klaarzet!
Prinses: Kunnen we dat Meerpoelschip 
wel op de oprit?
Jonkvrouw: Of je parkeert ‘m op straat. 
Dan rijden ze daar niet meer zo hard.

11. ‘Wai komme van Zùmmere’ 
of ‘Meerpoellied’
Prins: Ik denk de eerste. Van Zummere 
en nie baang! Dat lied is algemener 
en verbroedert meer. Voor het Meer-
poellied moet je iets hebben met De 
Meerpoel, anders heb je misschien het 
gevoel dat je er niet bij hoort. 

Altijd leuk: het dilemmaspel. De opzet 
is simpel: kiezen uit twee even (on)-
aantrekkelijke mogelijkheden. De 
redactie legt Prins Daan I en Prinses 
Linda het vuur aan de schenen. Welke 
keuzes maken zij? Gelukkig kunnen 
ze terugvallen op Adjudant Willem en 
Jonkvrouw Linda, die het Prinsenpaar 
graag adviseren bij deze lastige 
dilemma’s. 

11 dilemma’s voor ons Prinsenpaar

Wa ’n getob: 
11 dilemma’s

11 dilemma’s  Prins Daan 1
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         Op sjouw mi De Lau
De redactie hi ‘t afgeloupe jaor n’n houp prangende 
vraoge binnegekrigge ouver ’t alledaagse lèève in 
Zömmere. In ‘t kader van ‘publieksparticipatie’ moete 
wai daor iets mi, daachte wai. Mer de vraoge zĳ n 
zó ingewikkeld dè onze Wĳ ze 11 d’r ginne Raod mi 
weete… Wie in Zömmere is er zó alweetend, is ‘n 
loupende encyclopedie en ne zwamklout in ein, hi de 
juiste contacte én n‘n bult àon inside-information? 

Dè kan ‘r mer inne zĳ n, die dankzĳ  z’n pensioen naw 
ók nog ‘s tĳ d zat hi um alles uitgebreid in de gàoter 
te haawe. Wai maake ‘n reundje dur Zömmere mi ons 
orakel Frans de Lau.

Aind september wàos ‘t fi st in Zömmere. D’n 
20.000sten inwooner wier gebórre. Goei neijs toch, 
Frans? Dè de geminschap blie gruije!
“Zeeker, hil goei neijs! Mer wa mai dan mee wir opvèèlt, 
is ‘t kedoo: 200 euro! Dè sti symbool vur inne cent per 
inwoner. Typisch, die krenterighaid van de geminte. Ze 
haan better tweie raodsleej minder kanne hebbe, dan 
haan ze dè maidje teminste ‘n fesoenlijk kedoo kanne 
gèève. Komme ze àonzette mi 200 euro…”

Hillemàol waor, Frans! En nie allein ons  
inwooneràontal blie gruije. Ók 

‘t recreatiegebied en d’n baw 
van vekansiehoiskes in de 

Heihorsten gi as ne malle!
“Dè klopt, d’r komme 
nog 170 hoiskes bai. 
Van wa ik begreepe 
heb, hi de Italiaanse 

ouverhaid n‘n dikke vinger in 
de pap. Zai schijne àondeele 
te hebbe in die parke. Naw ‘t 
ók in Nidderland àonhaawend 
wermer wórt, vuule zai zich hiejer 
goe thois. Dè verklaort ók mee 
wàorum wai in Zömmere-Doeurp zóveul 
pizzeria’s hebbe. Die Italiaane moete toch 
erreges èète…” 

Verrek ja! ‘t Viel ons lèèzers ók al op detter nogal wa 
leegstand is in toeurp, mer dè de pizzeria’s as paddestuul 
oit de grond schiejte.
“Ach, gào toch ewèg… Ze wulle ‘t centrum zó compact 
en klèèn muggelijk maake. Alle winkels centreere. Dàorum 
zijn wai van aeremoei ók mer gestopt. In ‘t centrum wulle 
ze meier hógbouw, de kefees wulle ze meepesant nào ‘t 
midde van ‘t Wilhelminaplein verplàotse en dàormi dus 
‘t plein verklaine. Wel wir hendig vur ons, hoove wai ók 
gin Kloenktent mer te zette. Ne grouten doewk tusse de 
kefeekes spanne is dan genóg!”

Elk naodeil hi z’n vurdeil zalle we mer zegge. En onzen 
burgemister, hedde die nog gesprooke mi Prinsjesdag? 
Wa veint zai van dees planne?
“Dilia makt z’n aige vural druk um ‘t feit dè de Prinsegarde 
nog altijd ginne geschikte mens vur hur hi gevónne. Dè 
hebbe ze óit àon hur beloofd. Ze gaf àon dè ze nog zit 
te waachte op ‘n àonbod. Wàor zào dè àon ligge? Zào 
ze misschien toch te naaw kiejke? Misschien kan ze ’s 
meedoew àon ‘t ‘First Dates’-evenement bai Wijnbar Gijs. 
Kan ze diejen barman Victor van ‘t tillevisieprogramma 
misschien wel versiere.”

Dè klinkt as ’n heil goei idee, Frans!
“Witte wa pas echt goe klinkt? Die 
teruggeplàotste klok van de Pauluskaerk. Daor 
is Theo van Hugte mi bizzig geweest. Theo is 
vórt zo’n bietje de klokkeluijer van Zömmere. 

Hai hi ók al meegewerkt àon ’t plàotse van de 
klok achter de Mariaschool/Sonnehove en ‘n klok 

in ‘t gemintehois… Al die aaw klokke zuukt Theo bai 
mekaar en hai probeert ze erreges in toeurp wir terug 

te plàotse. As we nie oplette, gàon wai Aaste nog vurbai 
as klokkedoeurp. Zömmere luijdt de klok, pas op!!”
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Wel interessant um daor ‘n netwaerk vur 
àon te legge, in geval van nood of as de 

hulp van inwooners wórdt gevraogd.
“Ja, mer van die hulp waar aind 2021 wainig te 

ziej. Toen Diede van den Heuvel in de fi naale stón 
van ‘K2 zuukt K3’. ’t Maidje zeengt as ne nachtegaal, 

mer mós ‘t toch afl egge tigge ‘n aander Brabantse. As 
alle Zömmerse mense massaal haan gestèèmd, ha zai mi 
vlag en wimpel gewonne. Ach, misschien kan Diede ne 
keier Prinses van De Meerpoel wórre.  Dan is d’n drieslag 
van de femilie Van den Heuvel gelukt en gàon zai van ‘P2’ 
nào ‘P3’: Prins Joost, Prins Lukas en Prinses Diede.”

‘n Goei tip! Die neeme wai mee nào ’t bestuur, Frans! 
“Dè doe mer ‘s. Ik snap nie dè de Raod van 11 hiejer 
nie mi vuroit kós. ‘t Is toch nie zo moeilijk um leecht te 
laote schijne op dees zaake… Ouver leecht gesprooke! 
Dè zoekleecht van ‘t Wehrmachthoiske in de Heij, wa 
waare ze daormi van plan? Naw hebbe ze tweie aovende 
loupe te schijne mi dè ding, d’r n’n houp mense vur laote 
betaole, mer ze hebbe d’r niks mi kanne veine… Dè ha 
ik oe óp vurhand ók wel kanne vertelle. Die F35’s vliejge 
vanaf Vreedepeel en die komme hiejer nog nie bekant. Ze 
haan dè leecht better in Millus nir kanne zette, dan ha ‘t 
teminste nog iets of wa effect gehad.”

Ach, ge kaant ‘t mer hebbe, zalle ze wel gedaacht 
hebbe… 
“Neie, wai hebbe dè zoekleecht nie 
nódig. As wai de barricades op 
moete, dan hebbe wai ónzen Bonk 
al. Of Henriëtte Driessen. Die zet z’n 
aige gruuwelijk in um de boere hiejer 
in Zömmere te haawe, want ‘t moet 
hiejer wel ‘n bietje bliejve stinke. Zai hi 
’t ók weit geschópt bai onze Kunning 
en de Kunnigin. In Deurse wàos ze zelfs 
tactisch tusse die tweie in gàon zitte. Dè 
zet zooie àon d’n dijk!”

Die Henriëtte! Daor zaat ze sakkerdie toch schón! 
Nimt zai vanoit de ZLTO ók de probleeme mi de wólf 
bai Witven mee?
“Die wólf jaagt mai ginne weind in de bóks! Bai de nónne 
wel, want die zijn ‘r al laang weg. Die hebbe mi hun 
bezundere gaave dieje wólf netuurlijk al van weite àon zien 
komme. Ók de anti-kraakers hebben ‘r weezer af gekrigge, 
want die naaien ‘r ók mi z’n allen oit. Ze hebbe bekeeke of 
‘t daor goe genóg zào zijn vur asielzoekers, mer die hebbe 
ze naw bai De Hoof gestationeerd. Misschien is ‘t nog iets 
vur de Italiaane?” 

En dan als làotste Frans, ‘t energieprobleem. De 
gasprijze raize de paan oit. Wa is jaw oplossing 
daorvur?
“Ja, loister ‘s, daor snap ik dus niks van. In Zömmere 
bouwe ze neij wijke zónder gas, want ze wulle iederein 
van ‘t gas af hebbe. Hoezó gasprobleem? Wai hebbe gas 
zat? Ze probeere de jeugd ‘r mi man en maacht van af te 
haawe. Làot die joong toch lache, dan zijn ‘r in ieder geval 
nog ‘n pàor die lol hebbe!”

Liever luisteren 
dan lezen?
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Wai hebbe alles 
vur d’n baw...
Mi de carnaval 
bouwe we zelfs 

fi stjes!

GARAGEBEDRIJF 
JASPERS

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

� vur ne nèie of gebroikten auto

� Ók onderhawd en ripperasie

� Ók erkènd A.P.K.
   keuringstation

OPE TOT NEGE UURE 
SAOVESGenieten van het buitenleven, de hele nacht door

VUROIT,
NOG INNE

DAN!

www.wesa.nl

15-11-2021 20:43 webmail.svsict-hosting.nl (3544×3544)

https://webmail.svsict-hosting.nl/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX.Archief 2021-2022&_uid=12&_part=3&_action=get&_extwin=1 1/1

15-11-2021 20:43 webmail.svsict-hosting.nl (3544×3544)

https://webmail.svsict-hosting.nl/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX.Archief 2021-2022&_uid=12&_part=3&_action=get&_extwin=1 1/1

As ik oe un goei

advies mag gève ..

Dan zal de mi

carnaval wa belève!
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Carnevalskiendjes 2023
Welke kinderen worden er geboren tĳ dens de 
carnavalsdagen in 2023? 

Wie via secretariaat@cvdemeerpoel.nl 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 Daan I en Prinses 
Linda ook een bezoek aan het jongste 
Meerminneke of Meermenneke.

In verband met het coronavirus zijn 
er de afgelopen twee jaren geen 
kraambezoekjes gebracht.

Bovenste rĳ  v.l.n.r.: Martie Jeuken, Toon Bennenbroek, Joost van den Heuvel, Marij Haerkens, Johan Smits, Gerard Lomans.
Onderste rĳ  v.l.n.r.: Malou de Rooij, Harrie Aarts, Grootmeester Ad de Jongh, Henny Arendsen.

G.J.A.M. Geraads, 
voormalig arts

M.C.A.M. van der Linden, 

voormalig arts
W. Manders, ex-Prins

H.P.J.M. Meulendijks, 
voormalig arts

J.M.M. Widlak, 
voormalig arts

Groot-Offi  cieren
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TANKTRANSPORTEN TANK OP-OVERSLAG

Someren   0493-495937   www.vendrigtransport.nl

Hé! Kiek es goe!

#KoopLokaal

Behalve n’n houp schón footo’s en tekste, die ge veint in ‘t Meerminneke, wulle wai oe 
ók wĳ ze op de schón advertensies diej erin stàon. 

Zonder onze adverteerders haan wai di carnevalsbleĳ ke nie kanne maake. Dàorum ’n 
bezunder woord van dank àon al onze adverteerders! 

Kiek mer ’s goe nàor dees advertensies en denk ‘r ’s àon as ge oew boodschappen 
gàot doew of erreges wa gàot èète. 

Doe dè vural bai dees onderneemers!

KLOENKTENT
Editie 2018

We mogen weer! Wij staan te popelen om in 

2023 weer met jullie te kunnen Kloenken! Na 

een uitgebreide evaluatie en een coronapauze, 

hebben we dit jaar de krachten weer gebundeld 

om er een gigantische, nieuwe editie van te 

maken. Met dit jaar maar liefst 5 dagen feest in 

de tent! Hieronder lees je een terugblik op de 

editie van 2020 en een vooruitblik op het Grouwt 

Zummers Kloenk Festival 2023. 

Kloenken!
In 2020 is de opzet volledig veranderd: er is een 

nieuwe commissie gekomen die 3 van de 4 Dolle 

Dagen voor haar rekening heeft genomen. Alles 

werd anders aangepakt: een andere tent met 

meer sfeer, lekker verwarmd, mooie aankleding 

en garderobe en muntverkoop in de tent. Er werd 

voor wat lekkers gezorgd en voor de jongsten was 

er een gratis ranjakabouter. Rond de klok van 14.00 

uur meerde het schip van Carnavalsvereniging De 

Meerpoel aan. De opening werd verzorgd door 

Prins Pim I en Prinses Moniek van De Meerpoel 

en Prins Max van CV Locomotion. De line-up van 

deze dag bestond uit Immer Hansi, DJ Siard en een 

delegatie van de Prinsengarde.

Burgemeester Kloenk
Ook dit jaar werd er een Burgemeester Kloenk 

benoemd. Simone Leenders, Bart Vogels en Wilko 

van der Els streden om de inmiddels felbegeerde 

titel. Zij hadden voor aanvang van het Kloenk 

Festival al flink campagne gevoerd op social media 

om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Zij 

zetten de strijd op het podium onverminderd voort 

door middel van enkele opdrachten. De stemmen 

die in de tent waren uitgebracht werden geteld 

en daarna was de strijd beslist. Na een spannende 

finale werd Bart geïnstalleerd als Burgemeester 

Kloenk. De presentatie van deze middag was in 

handen van Marcel van Doorn en Rob Scheepers 

uit Sterksel.

’t Is wir Zo’ndag!
Op carnavalszondag zat de Kloenktent afgeladen vol 

voor de eerste editie van ’t Is wir Zo’ndag! Quizzend 

Someren was er helemaal klaar voor. Quizzen, 

zingen, dansen: op en top gezelligheid! Quizmaster 

Jarno Kikkert had in jaren niet zo’n gezellige 

quizmiddag meegemaakt. De optredens van de 

Zummerse Masked Singers maakten de middag 

af. De enthousiaste reacties naderhand waren 

overweldigend. Uiteraard komen we in 2023 terug 

met een gloednieuwe ’t Is wir Zo’ndag!

Meerpoeloptocht
Na de optocht werd de Kloenktent geopend voor 

de deelnemers. Zij verzamelden zich hier voor de 

prijsuitreiking. Samen werd er een mooi feest van 

gemaakt. Ook de Slappe Zakken wisten hun weg te 

vinden naar de tent op het Wilhelminaplein, waar 

de 35ste Slappe Zak, Karel de Lau, bekend werd 

gemaakt. Huisdj’s TNT zorgden ook dit jaar voor 

een knallende afsluiter!

Carnaval 2023
De commissie ‘Kloenk’ is volop bezig met de 

voorbereidingen voor een nieuwe editie van 

het Grouwt Zummers Kloenk Festival. Deze 

editie kun je 5 dagen Kloenken in de tent 

op het Wilhelminaplein, onder het genot 

van een gevarieerd programma. Voor elk 

wat wils! We gaan er samen een geweldig 

mooi carnavalsfeest van te maken! Houd 

Facebook en Instagram in de gaten om op 

de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. 

Tot Kloenks!!

Programma Kloenk Festival 2023
Carnavalsvrijdag 17 februari: Biercantus

19.00 tot 0.00 uur
• Lange rijen tafels en volop lekker 

meezingen. Proost!
• Kaartverkoop via Uncle Buck en d’n 

Egelantier

Carnavalszaterdag 18 februari: Kloenk 

Festival 14.00 tot 21.00 uur
• Opening Kloenktent met carnavalsverenigingen 

De Meerpoel en Locomotion
• Wie wordt de nieuwe Burgemeester Kloenk?

• DJ, Prinselijke Hofkapel de Meerpoel en een 

geweldige afsluiter, dus veul hossen!

Carnavalszondag 19 februari: ’t Is wir Zo’ndag! 

14.00 tot 0.00 uur
• Quizprogramma met muziek, entertainment, 

vrijblijvende spellen en gave groepsopdrachten

• Diverse DJ’s en quizmaster Jarno Kikkert is ook 

weer van de partij
• Verrassende prijzen
• Als megaklapper: Raad de Zummerse Masked 

Singers. Witte gij’t?

Carnavalsmaandag 20 februari: Grouwt 

Zummers Plein Festijn 14.30 tot 22.00 uur

• Leuk programma in de tent en op het plein

• Bekendmaking van de 37ste Slappe Zak

• Met medewerking van huisdj’s TNT

Carnavalsdinsdag 21 februari: Slotfeest Kloenk 

2023 14.00 tot 0.00 uur
• Van 14.30 tot 18.00 uur gezellige 

carnavalsmiddag met medewerking van 

verschillende carnavalsverenigingen en kapellen

• Met medewerking van DJ’s
• Van 18.00 tot 0.00 afsluiting door de 

gezamenlijke kasteleins 

www.facebook.com/kloenkfestival

www.instagram.com/kloenkfestival
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KLOENKTENT
Editie 2018

We mogen weer! Wij staan te popelen om in 

2023 weer met jullie te kunnen Kloenken! Na 

een uitgebreide evaluatie en een coronapauze, 

hebben we dit jaar de krachten weer gebundeld 

om er een gigantische, nieuwe editie van te 

maken. Met dit jaar maar liefst 5 dagen feest in 
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Zummers Kloenk Festival 2023. 
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Dagen voor haar rekening heeft genomen. Alles 
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voor wat lekkers gezorgd en voor de jongsten was 
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uur meerde het schip van Carnavalsvereniging De 
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en daarna was de strijd beslist. Na een spannende 
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Plokker Pallet-en Emballagehandel      
Broekstraat 6      5711 CT Someren      Telefoon 0493-494825 
 
 Mobiel: 0653852690 M.P. Plokker 

 Mobiel: 0653742710 Y.M.P. Plokker 
 
 

Wij zijn Hurkmans Groep, een Brabants 
familie bedrijf met 350 hardwerkende, 
goed  opgeleide mede werkers. We zijn 
gespeciali seerd in de reali satie van 
boven- en ondergrondse infra projecten.  
Leidingen voor water, warmte en gas 
en kabels ten behoeve van elektriciteit, 
data en media. Voor onze opdracht-
gevers zorgen we er voor dat alle 
projecten, zon der gedoe, tot een goed 
einde komen.

Onze dochteronderneming Ockhuizen 
verzorgt grondboringen, bron bema-
lingen en persboringen. Daarnaast ver-
zorgt Mart Geers Limburg de aan leg 
van boven en onder grondse infra-
structuur in de industriële omgeving, 
met name voor de petrochemie.
-------- 
0493 498 498 
info@hurkmansbv.nl 
hurkmansgroep.nl
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                ER EEN MOOI FIST VAN!
Wij wensen iedereen een fijne carnaval

BOUW
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‘t Bestuur 

v.l.n.r.: Annemarie Malschaert (penningmeester), Alex van de Kerkhof (PR), Boudewijn ten Bokum (Grootvorst), 
Roland van Bussel (vice voorzitter), Bart Sleegers (voorzitter), Renske Henderikx (secretaresse) 

gehurkt: Mathijs de Jongh (bestuurslid) en Marie-Louise Looijmans (beschermvrouwe)

• Dè Jeugdprinses Yara en 
Jeugdadjudant Loek vurrig jaor 
veurop ginge in ’t Meerpoelrijk;

• Dè wai stàon te poopele um te 
beginne àon ‘n neij carnevalsjaor, 
zónder beperkinge en 
coronabewijze;

• Dè ‘t alwir 11 jaor geleeje is dè 
ex-Prins Michiel I Malschaert 
de scepter zwaaide ouver De 
Meerpoel, mi zinne lijfspreuk: 
“Ók zónder Harley en minnen 
DAF, is ’t plank gas en dak eraf!’ 
Dè Michiel en Annemarie di jaor 
allebeij 11 jaor lid zijn van De 
Meerpoel;

• Dè Ralph van Eijk, Max Claessens, 
Gerard Koolen, Gemma van 
de Laar, Sandra Rijntjes, Nieke 
Bazen en Annelou Jeuken di 
jaor ók 11 jaor lid zijn van de 
verinniging;

Oit De Meerpoel borrelde op… 
• Dè Jos Verberne en Tonny 

Schmitz allebeij al 22 jaor lid zijn;

• Dè Evert-Jan Swinkels, Gerard 
Lomans, Gerard Berkers, Wil van 
Roosmalen en Christian de Rooy 
al 33 jaor lid zijn;

  
• Dè Henk Arendsen mer liefst 55 

jaor lid is van De Meerpoel; 
   
• Dè Vaorst Boudewijn vurrig jaor 

is benuumd tot Groutvaorst van 
’t Meerpoelrijk;

    
• Dè Roland van Bussel en Eric 

Driessen vur al hun verdienste 
vur de carneval de Jaororde 2022 
van de FEN hebbe gekrigge;

   
• Dè ’t Zijne Majesteit de Kunning 

hi behaagd en dè Marij Haerkens 
is benuumd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau mi de 
Lintjesrèègen 2022;

    
• Dè Raodslid Rudi en Ilja nào tweie 

daochters naw ’n Meermenneke 
hebbe gekrigge; ’t menneke 
heit Klaas;

   
• Dè wai tot slot Prins Daan I en 

Prinses Linda, Adjudant Willem 
en Jonkvrouw Linda, Jeugdprins 
Moos en Jeugdadjudante Juul en 
alle Meerminne en Meermanne 
unne schóne carneval 2023 
toewense!

 Mathijs de Jongh (bestuurslid) en Marie-Louise Looijmans (beschermvrouwe)
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Roel van de Laar

Riny van den Hurk

Ellen van den Hurk
Simon Peeters

Annelou Jeuken

Hendrik Toonen

Tijs Vervlossen

Iris Geurtjens

Els Vervlossen

Roel van de Laar

Harrie Peeters

Patrick Welten

Max Claessens

Ralf KengenRob van de Vossenberg

Ard Hoppenbrouwers

Monique van de Vossenberg

Pieter van Osenbruggen24



De Prinselijke Hofkupèèl 

Wist je dat...
• Monique 2 jaar later (2004) nóg meer koeien waard was? Welgeteld 85!
• We er bij de eerdergenoemde millenniumfeesten achter kwamen dat je op muziek van 

de kapel ook prima kunt stijldansen?
• De Hofkapel in 1997 nog maar met 6 kapelleden was? 
• We in december 2001 ons toneeldebuut hebben gemaakt bij de voorstelling “Het 

Slimme Meisje” van toneelvereniging Crescendo?
• De Hofkapel ooit de derde prijs heeft gewonnen bij een kapellenfestival in 

Dommelen? Terwijl we helemaal niet meededen voor de prijzen.
• We tijdens ons 22-jarig bestaan hebben opgetreden als indianen tijdens 

de Zaonikaovenden?
• We ook echt kunnen rocken met de Hofkapel? In 2017 hebben we 

opgetreden op het Eurosjopper Festival in Lierop.

Overige geschiedenisfeitjes van onze Prinselijke Hofkapel

Al sinds november 1979 zorgt 
onze Hofkapel voor extra 
sfeer tijdens de carnaval. Dit 
carnavalsjaar treden zij dus 
al voor het 44ste jaar aan. 
Een carnavalsjubileum! Op 13 
november 2023 bestaat onze 
Hofkapel 44 jaar.

Dat de Hofkapel een trouwe geleding is van De 
Meerpoel blijkt ook uit het feit dat een groot aantal 
kapelleden al meer dan de helft van deze 44 jaar lid is. 
Tijd dus om wat mooie herinneringen op te halen. 

Het verhaal over de boer en 
de mislukte deal met de Hofkapel
Someren had al zeker 20 jaar een jumelage met de 
gemeente Sint-Pietersleeuw in België toen we met de 
Hofkapel werden uitgenodigd om, op 14 januari 2000, een 
exclusief optreden te verzorgen bij hun millenniumfeest 
in het Anderlecht-stadion. Dit optreden was blijkbaar zo 
goed bevallen dat we daarna nog enkele keren werden 
uitgenodigd om een feestje te gaan bouwen bij onze 
Belgische vrienden.  

Zo mochten we op 14 juli 2002 met de Hofkapel optreden bij 
een dorpsfeest in deelgemeente Vlezenbeek. We werden 
met de bus in Someren opgehaald als “special guests”. 
Alles was naar Belgische maatstaven perfect geregeld. 
Naast muzikaal vermaak was er een valkenier die buiten de 
feesttent een roofvogelshow gaf. En als hoofdact traden 
Ivan Heylen en Dimitri van Toren (Hé komaan, blijf niet 
staan…) op in de grote feesttent met graspollenbodem 
als ondergrond. Een podium en lange tafels met banken, 
gevuld door een dorp dat compleet was uitgelopen. Er 

was voldoende bier op 
d’n tap. Dus genoeg 
drank, voor genoeg klank!

De kapel besloot al gauw 
dat spelen óp het podium 
niet ideaal was om het publiek 
gemakkelijk te bereiken. Dus werden 
de lange tafels in beslag genomen door 
de kapel, om vanaf daar het publiek te vermaken en aan 
te zetten tot gezang, gelal en lange polonaises (tot ver 
buiten de feesttent, met een Vlezenbekenaar met bezem 
voorop). 

Midden in dit feestgedruis zat een 
Vlezenbeeks boertje op leeftijd te 
genieten van één kapellid in het 
bijzonder. De 34-jarige Monique, 
die vrolijk saxofoon stond (soms zat 
of zelfs lag) te spelen op één van 
de lange tafels, bracht het hoofd 
van de oude Vlezenbekenaar fl ink 
op hol. Met name toen Monique 
luidkeels mee stond te zingen 
met “De wilde boerndochtere”, 
gezongen door Ivan Heylen. Monique 
richtte, zonder de betekenis te weten, 
verschillende: “Totte mij, totte mij, totte mij’s” 
aan het boertje. Wat zoveel betekent als: “Kus me, kus me, 
kus me”. Het was dan ook een fl inke teleurstelling voor de 
boer toen bleek dat Monique al getrouwd was. Maar toen 
hij erachter kwam dat Moniques man Rob ook aanwezig 
was in de feesttent, werd zijn teleurstelling direct omgezet 
in handelsgeest. Zonder schroom begon hij met Rob te 
onderhandelen en al gauw bood hij 15 koeien in ruil voor 
Monique. Rob, die een nieuwe carrière als keuterboer 
echter niet zag zitten, is die avond niet akkoord gegaan 
met de deal. En als Hofkapel zijn we daar héél blij mee, 
want we zouden Monique nooit kunnen missen!

Luister naar 
de Hofkapel!
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Van Houts zonwering en rolluiken;  
Nie allein de schónste collectie. 

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

velux dakraome, terras overkeppingskes 
en raomdecoraties. 

van Houts zonnewering en rolluiktechniek v.o.f.  
Cipres 11a   5711 DZ  Someren   tel; 0493-473003 
fax; 0493-473007     www.vanhoutszonnewering.nl 

Hairlook

Handwerk 't Weverke

Primera Someren

Vlemmix Bloemisterij

Eet- en drinkcafé, 
cafetaria ‘t Jagershuis
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Jordy is misschien wel het meest waardevolle lid van De 
Meerpoel als we kĳ ken naar de voorbereidingstĳ d voor 
een avondje weg met de vereniging. Waar eenieder 
zich een uurtje voor de samenkomst bĳ  ‘Ons Café’ in 
ornaat hĳ st, heeft Jordy er als Hoofddorpenaar een 
halve dagtaak aan. Hĳ  moet als editor en colorist van 
onder andere GTST gewoon een halve dag vrĳ  pakken, 
maar als freelancer is dat geen probleem. 

12.00 uur  hĳ  begint alvast met een leggen van een 
goede bodem. 

12.30 uur: hĳ  hĳ st zich in vol ornaat, doet de medailles 
om en controleert of zĳ n steek “recht” op zĳ n hoofd staat.  

13.00 uur: onderweg met de fi ets naar het treinstation 
van Hoofddorp om vervolgens de trein te pakken naar 
Schiphol Airport. 
Wat zullen omstanders van hem denken, als hĳ  staat te 
wachten op de trein met zĳ n Meerpoel-pak aan en steek 
op z’n kop… 

13.30 uur: vanuit Schiphol gaat de treinreis via zĳ n 
favoriete club (iets met een Arena) door richting het 
zuiden. Zonder enige gêne doet hĳ  zĳ n oortjes in en zet 
hĳ  muziek op van ‘De Kast’. 

14.15 uur: de trein raast langs Utrecht en je ziet 
medepassagiers, alias Randstedelingen, alleen maar 
denken: wat een dwaas. Daar zit Jordy in zĳ n colbert met 
sjaal, medailles en steek keihard met Syb mee te zingen 
met “In nĳ e dei”. 

14.45 uur: op naar ’s-Hertogenbosch. Meer en meer 
beginnen de medereizigers waardering te krĳ gen voor zĳ n 
carnavaleske verschĳ ning. Ze gaan er dan ook simpelweg 
vanuit dat hĳ  uitstapt bĳ  “Oeteldonk Centraol”. Niets is 
minder waar, Jordy reist door! 

15.15 uur: ‘De Kast’ is inmiddels vervangen door de 
Top 100 Carnavalskrakers en via het overweldigende 
Philips Stadion nadert hĳ  Eindhoven CS, alias Lampegat. 
Ook daar wordt hĳ  gastvrĳ  ontvangen en ziet men deze 
carnavalsvierder graag in hun stad feestvieren. Jordy stapt 
weliswaar uit de trein, maar loopt richting het busstation. 
Via de automatiek op het station versterkt Jordy zĳ n 
bodem door het nuttigen van een vette hap. Een blikje 
bier erbĳ  om ook het vochtgehalte op peil te brengen. 

15.45 uur: lĳ nbus 320 staat met open deuren te 
wachten om deze vrolĳ ke hosser te vervoeren richting zĳ n 
eindbestemming Asten, alias De Klot.  

16.15 uur: zonder enige twĳ fel blĳ ft hĳ  zitten, wanneer 
de bus Someren passeert.  

16.30 uur: de altĳ d lachende Jordy drukt op de 
stopknop en stapt uit aan de verkeerde kant van het 
kanaal. Midden in Klotland, zĳ n hometown, staat hĳ  met 
zĳ n Meerpoel-uitingen op zĳ n pak. Telkens als hĳ  hier 
arriveert, zie je Jordy denken: ik ben zo blĳ  dat ik een 
aantal jaren geleden de keuze heb gemaakt om aan de 
andere kant van het kanaal bĳ  de Raad te gaan. 

17.00 uur: hĳ  zegt nog even moeders gedag en eet 
nog graag wat mee. Dan volgt de laatste check: strikje 
recht, steek recht, knoopjes van het giletje dicht, speldjes 
op, sjaaltje om, handschoenen in de binnenzak en munten 
in de andere binnenzak.  

18.00 uur: dan is het zover! Zĳ n allerlaatste traject van 
de reis, met de fi ets richting Someren alias De Meerpoel. 

18.30 uur: wederom is hĳ  keurig op tĳ d bĳ  ‘Ons Café’. 
Niemand vraagt: “Goede reis gehad?” Want wat voor 
Jordy telkens weer een hele reis is, is het voor alle andere 
leden een vanzelfsprekende ‘thuiswedstrĳ d’. 

Jordy, je verdient alle lof en bent dan ook offi cieus 
de eerste en laatste Reizende Meerman binnen de 
vereniging.

‘Reizende Meerman’ 
Jordy Holtslag, lid van de Raad van 11

Staand v.l.n.r.: Jeroen Driessen, Carel Raijmakers, Davy van Otterdijk, Joost Meeuws, Peer Wijnen, Rudi van der Wallen, 
Henny Driessen, Daan Raijmakers, Thijs Raijmakers

Voorgrond v.l.n.r.: Remy Bazen, Sven Jeuken, Jos Verberne, Ralph van Eijk, Mathijs de Jongh, Alex van de Kerkhof, Thijs Henderikx

In de wandelgangen van De Raad
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Als je Meerminnen en Meermannen vraagt naar 
het boegbeeld van de vereniging, dan is het 
antwoord simpel: onze Meermin! De Meermin 
komt terug in het logo, zit op de scepter van de 
Prins en siert de boeg van het Meerpoelschip. 

Maar we hebben meer boegbeelden binnen 
onze vereniging. Mensen die op de achtergrond 
hun steentje bijdragen en waar wij ontzettend 
trots op zijn. 

Met dit jaar de vrouw die ervoor zorgt dat de 
Meerpoelleden er altijd piekfi jn bij lopen: Els 
de Lau. Jarenlang heeft zij kleding (op maat) 
gemaakt. Vaak was ze net in de residentie of 
ze kon na vijf minuten alweer naar huis, omdat 
er bij iemand iets kapot was of er een set 
handschoenen ontbrak. Nu hun winkel gesloten 
is, breken er andere tijden aan.

Jaren terug
Bij de vraag wanneer de familie De Lau betrokken 
is geraakt bij de uniformen van De Meerpoel, 
moeten we jaren terug. De vader van Frans 
verzorgde al pakken voor de vereniging. Het 
verzorgen van de uniformen is pas echt in een 
stroomversnelling geraakt nadat Els en Frans 
Prinses en Prins werden van de vereniging. 
“Het jaar na ons bestond De Meerpoel 44 jaar,” 
vertelt Els. “Veel leden zijn toen in het nieuw 
gestoken. Voor de Hofkapel heb ik dat jaar 
twee nieuwe giletjes en de lange ruiten jassen 
gemaakt. We hebben stof uitgezocht en daar 
heb ik proefmodellen van gemaakt. Die werden 
meteen goedgekeurd, dus toen heb ik de stof 
besteld en daarna zijn we aan de slag gegaan. 

Thomas  
Koppens, 
keurslager

Kerkstraat 30, Someren
Tel. 0493 – 491437

info@koppens.keurslager.nl
www.koppens.keurslager.nl

       

      
Groot-officieren

Harrie Aarts, Gerard Lomans, Henny Arendsen,

Johan Smits, Joost van den Heuvel,

Malou de Rooij, Marij Haerkens, Martie Jeuken,

Toon Bennenbroek en Grootmeester Ad de Jongh
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Maten opnemen van iedereen, pasklaar maken, 
iedereen passen, het verder op maat maken. Zo 
hebben we dat gedaan.”

Echt Prins en Prinses
Hun Prinsenjaar staat bij Els in het geheugen gegrift. 
Op de vraag hoe ze dat jaar heeft ervaren, reageert 
ze zonder twijfel: “In één woord geweldig! De 
betrokkenheid van iedereen, het warme bad waarin 
je terecht komt. Iedereen stond altijd voor je klaar 
en deed alles voor je. Je was écht Prins en Prinses. 
Daarom zijn we ook meer voor de vereniging gaan 
doen, omdat we dachten: dit verdient wel wat meer.”

Carnavallen op Varsel
“Maar van tevoren hebben we ook altijd carnaval 
gevierd,” zegt Els. “Toen Jos Haerkens Prins was zijn 
we er veel bij geweest. Met het Reundje Meerpoel 
hebben we vanaf de eerste editie meegedaan, die 
we toen ook gelijk wonnen met de Raokelkonten. 
Vroeger, toen ik 16/17 jaar oud was, kwam ik op 
Varsel als de carnavalsvereniging er ook was. We 
gingen daar met de buurt of met vrienden naartoe. 
Deze traditie is er nog steeds, tegenwoordig is de 
vereniging te gast bij ons Frank.” 

Onderhoud
Naast het bestellen en vermaken van de pakken, 
speelt Els ook een rol in het onderhoud van de 
uniformen: “In de gele giletjes van de Raad van 11 
komen snel kringen. Daarom waste ik deze zelf na 
het carnavalsseizoen. De rest van de uniformen ging 
naar de stomerij. Dat werd hier allemaal tegelijk 
ingeleverd, dus we hadden in de garage dan een 
gigantische bult kleding. Alles werd in één keer 
naar de stomerij gebracht. Ook de capes van het 
jeugdcarnaval en kleding van andere verenigingen 
kwamen dan deze kant op.”

Van heinde en ver
Want ook andere verenigingen konden op de 
expertise van Els rekenen. Bij de vraag welke 
andere verenigingen ze over de vloer kregen, 
begint Els te lachen. “Dat zijn er echt zoveel,” zegt 
ze. “Andere carnavalsverenigingen, harmonieën, 
muziekverenigingen, koren, noem maar op. Voor 
hen was het fi jn dat wij hier ook vermaakwerk konden 
doen. We hebben ook van meerdere verenigingen 
de Prins over de vloer gehad. Dan reden ze ’s avonds 

Het Boegbeeld

na sluitingstijd met de 
auto achter het huis. 
De poort ging dan 
dicht, zodat niemand 
zag wie er naar binnen 
kwam. Sinds Frans geen 
voorzitter meer is, ontvang 
ik de Prins van De Meerpoel 
hier voor zijn kleding tijdens de 
carnavalsdagen. Dus ik weet wie 
de Prins is en Frans niet.”

Monsterklus
Els heeft verschillende grote klussen voor de vereniging 
mogen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het in het 
nieuw steken van vrijwel de gehele vereniging tijdens 
het 55-jarig jubileum. Els vertelt daarover: “Zowel 
de Raad van 11 als de Hofkapel, de Prinsengarde en 
het bestuur hadden allemaal nieuwe giletjes, strikjes, 
bretels, sjaaltjes, noem maar op. Het lastige was 
dat dit alles bij elkaar moest passen, zodat het één 
geheel vormde. Samen met Chris van Seggelen heb 
ik een stof ontworpen. Daar zijn uiteindelijk giletjes en 
sjaaltjes van gemaakt. Het maken van dit alles hebben 
we uitbesteed, maar ik heb wel het vermaakwerk 
gedaan. Het was een gigantische klus.”

Het blijft toch hobby
In augustus zijn Frans en 
Els gestopt met hun 
winkel De Lau Mode. 
Els wil De Meerpoel 
wel blijven adviseren 
en ondersteunen waar 
dat kan. “Het blijft 
natuurlijk ook hobby. 
Helemaal stoppen wil 
ik niet,” zegt Els met een 
glimlach.

Ook binnen De Meerpoel zullen 
we Els en Frans zeker nog tegen blijven komen. Naast 
de activiteiten, benoemt ze ook de gezelligheid van 
het draaien van een bar- of garderobedienst tijdens de 
Zaonikaovenden: “Natúúrlijk blijven we carnavallen! 
Tot twee jaar geleden waren we er altijd bij, maar we 
zien nu wel hoe het gaat lopen. Eerst even een tijdje 
niks, want daar zijn we wel aan toe. Kei fi jn!”

kwam. Sinds Frans geen kwam. Sinds Frans geen kwam. Sinds Frans geen 
voorzitter meer is, ontvang voorzitter meer is, ontvang 
ik de Prins van De Meerpoel 
hier voor zijn kleding tijdens de hier voor zijn kleding tijdens de 
carnavalsdagen. Dus ik weet wie carnavalsdagen. Dus ik weet wie carnavalsdagen. Dus ik weet wie carnavalsdagen. Dus ik weet wie 
de Prins is en Frans niet.”
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LLAASSTT VVAANN EEEENN KKAATTEERR?? 
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  BBOOUUIILLLLOONNSS,, SSOOEEPPEENN EENN VVLLEEEESSCCOONNSSEERRVVEENN.. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Berg Verhuur B.V. 

Dorser 9 

5711 LE Someren  

+31 (0)493 49 05 27 

info@bergverhuur.nl 

Ommelseweg 65
5721 WT Asten
T +31 (0)493 - 69 61 55
E info@vinkencaravans.nl

Natuurli jk op vakantie!

vinkencaravans.nl

23 winkels
onder één dak!

WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL

IN 'T HART VAN ASTEN
6000M SHOPPLEZIER | GRATIS PARKEREN2

Wouter Verhees
T 06-186 877 42

Brouwer 10A 
5711 LD  Someren

Tuinontwerp 

 Tuinaanleg 

 Onderhoud

WWW.WVSHOVENIERS.NL

Mi Carnaval haawe wai
alles binnen de Perken!

Floreffestraat 1 Someren 
WWW.VANDERWEERDEN.NL

Eigentijds, persoonlijk, 
servicegericht

Fijne carnaval!!
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De Prinsengarde

Prinsjesdag 2022 – De Pedaalridders van de Peel
Door Marcel Looijmans
Op dinsdag 20 november was het weer zover: 
Prinsjesdag! De dag waar we met alle ex-Prinsen van 
De Meerpoel toch elk jaar weer naar uitkijken. 
We verzamelden om 13.00 uur bij onze “Kunning” 
Paul van der Weerden om onder het genot van koffi e 
en gebak even bij te buurten. Nadat we een petje 
uitgereikt hadden gekregen en we hier onze naam 
op mochten schrijven, wisten we eigenlijk nog steeds 
niet wat we zouden gaan doen.

Toen we het gebak en de koffi e op hadden, zijn we 
naar ‘Ons Café’ gegaan. Daar zat Rien van Horik op ons 
te wachten. Voor diegenen die Rien nog niet kennen: 
Rien is al sinds 1976 presentator van verschillende 
wielerwedstrijden en auteur van het wielerboek ‘De 
Pedaalridders van de Peel’. Een extra verrassing was 
het feit dat ex-Prins Toon I Rooijmans, compleet met 
scootmobiel, ook aanwezig was bij ‘Ons Café’. 

Rien nam ons mee in zijn boek naar het hoofdstuk 
‘Someren’. Hij vertelde enkele anekdotes van de 
daarin omschreven Somerense wielerhelden van 
weleer, waaronder ex-Prins Toon I en ex-Prins Willy 
I Manders. 

Na deze interessante lezing werd een kleine quiz 
gehouden, waarbij we ons eerder gekregen petje 

op of af moesten 
zetten. Het zal jullie niet 
verbazen dat, voordat alle 
vragen op waren, ex-Prins 
Chris I van Seggelen werd 
uitgeroepen tot winnaar. 
Als fervent fi etsliefhebber 
wist hij natuurlijk als 
enige alle vragen goed te 
beantwoorden. 

Om de competitie te vergroten, 
werden we ingedeeld in groepjes en moesten we 
om beurten een heuse tijdrit fietsen rondom het 
Wilhelminaplein. Doordat enkele ex-Prinsen al een 
paar glazen bier hadden genuttigd en hierdoor 
de competitie vervalst zou kunnen worden, is er 
een dopingcontrole geweest waarbij enkele niet 
nader te noemen ex-Prinsen op het randje bleken 
te zitten van het toegestane percentage alcohol. 
Zij kregen echter het voordeel van de twijfel 
en hun tijden werden gewoon meegeteld in de 
uiteindelijk score. De ploeg van ex-Prins Tonny 

... Lees verder op de volgende pagina!
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BBBSpeelheuvelstraat 31 • Someren
T (0493) 494 640

www.slagerijtomassensomeren.nl

Fijne Carnaval 

www.sleso.nl

- ADMINISTRATIE - LONEN
- STARTERSBEGELEIDING
- BALANSEN
- BELASTINGZAKEN
- ALLE FORMULIEREN

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING 
NEEMT U CONTACT OP MET

HENRY TINNEMANS
Kantoor:   Postelstraat 22, 5711 EN  Someren

(0493) 47 37 17
www.taksomeren.nl
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I van Eijck werd als terechte 
winnaar bekroond. Aan hem 
werd de gele trui overhandigd 

en waren er felicitaties van 
rondemiss Jaantje van Doorn.

Ook dit jaar werden we om 17.00 uur 
verwacht door het College van Burgemeester & 
Wethouders om de visie van de Prinsengarde aan 
het college te presenteren. Het idee om de start 

van de Tour de France in 2025 naar Someren te 
halen viel, nadat duidelijk werd dat het fi nancieel 
haalbaar zou zijn, enorm in de smaak bij het voltallige 
college. Maar….. Er moest wel iemand zijn om de 
kar van dit project te gaan trekken en we hadden 

nog geen nieuwe koning. Na enkele persoonseisen 
te hebben gesteld, werd al gauw duidelijk dat er 
maar één persoon was die hieraan kon voldoen. Al 
was het maar vanwege de vele uren vrije tijd die 
hij inmiddels heeft. Frans de Lau werd gekroond 
tot onze nieuwe ‘Kunning’. Hierna konden we met 
een gerust hart terug naar ‘Ons Café’ om samen 
met de ex-Prinsessen te genieten van een heerlijk 
diner. De avond hebben we in stijl afgesloten met 
vragen, opdrachten en liedjes dichten, waarna we 
moe maar voldaan naar ons bedje zijn gegaan. 

Een volle maar volmaakte Prinsjesdag 2022!
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Kuilerstraat 26 • 5712 PA  Someren
Tel. 0493 - 49 69 64 • Fax 0493 - 47 96 90

Mobiel 06-51561367 • www.kantergraszoden.nl

Groente & Fruit Someren
Postelstraat 42a
Someren
Tel. 0493 496669
of 06 28657763
groentefruitsomeren@gmail.com

Havenoord 5
5712 BK  Someren

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

 (0653) 18 08 14
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www.autobedrijf-hermans.nl

VOOR ALLE AUTOMERKEN
REPARATIE • ONDERHOUD

APK • 3D UITLIJNEN

Stan Hermans
Boerenkamplaan 68 A T. 0493 - 494398
5712 AG Someren F. 0493 - 490556
info@autobedrijf-hermans.nl M. 06 - 22387564
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Uit de schatkist van Goud van Oud 

Achterste rĳ  v.l.n.r.: Marita de Jongh, Peter Swinkels, Toon Bennenbroek, Harrie Aarts, Erik Maas en Iris van Schaick Zillesen, Eric Driessen, Evert-Jan Swinkels
Middelste rĳ  v.l.n.r.: Jan van der Heijden, Frank en Ans Sanders, Frans Cuunders, Wilma Swinkels, Peter Verhees, Drina Lemmen

Voorste rĳ  v.l.n.r.: Ans Bennenbroek, Frans Jozef Knapen, Jacqueline Driessen, Jos Verberne, Ellen Jeuken, Henk en Henn Arendsen

Wie op zoek is naar ervaring, levenslessen en 
verhalen over grappen en grollen die in het 
verleden zĳ n uitgehaald, die kan terecht bĳ  
de leden van Goud van Oud. Zĳ  hebben talloze 
prachtige anekdotes uit de historie van onze 
carnavalsvereniging. Zonde dat deze verhalen 
nooit zĳ n opgeschreven, vindt de redactie. ‘Goud 
van Oud’-lid Evert-Jan Swinkels deelt dit jaar één 
van zĳ n kronieken:

In vol ornaat – ondeugd binnen de protocollen

Onze Meerpoel is een carnavalsvereniging met veel 
tradities en vaste protocollen. Daar is niks mis mee. 
Het geeft houvast en herkenbaarheid. Hierbij hoort 
ook de term ‘in vol ornaat aantreden’. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld de Raad van Elf gekleed is in pak, strik, 
medailles, witte handschoenen en steek. Alles moet 
recht zitten en schoon zijn. Tot en met de glimmende 
schoenen zullen we maar zeggen. En wee degene die 
het waagt om, tijdens het ‘acte de présence’ geven, 
zijn steek eens overdwars op zijn hoofd te zetten. Het 
bestuur stond in die tijd meteen bij je om dit, letterlijk 
en fi guurlijk, weer recht te zetten. Begrijpelijk, maar 
met een biertje op wordt er wel eens een regeltje 
overtreden.
Het is 2001. In de aanloop naar het carnavalsseizoen 

van Prins Paul I van 
der Weerden stonden wij, 
Frans Jozef Knapen, Dorus Rijntjes 
en ondergetekende, in de residentie lekker na 
te zakken onder het genot van de nodige biertjes. 
En natuurlijk gingen die steken even dwars op ons 
hoofd. En natuurlijk mocht dat niet. Onze reactie was 
dan ook in de trant van: “Tjonge jonge, straks zegde 
gellie zeeker ók nog dè we allemàol dezelfde kleur 
ónderbóks àon moete hebbe! Ja, neij, we snappen ‘t 
wel hór!”

Maar toch! Er begon iets te broeden. We waren 
immers drie van die kornuiten die wel in waren voor 
een geintje. Na de nodige potten bier kregen we 
dan ook een fantastisch 
idee. “We zalle ze hebbe!  
We laote óns vur de drie 
dol daag, hartstikke kaol 
schèère. Biljartballekaol!” En 
zo redeneerden we verder. 
“Mi unne steek óp de kop 
is dè toch gin probleem, 
wel? Trouwes, kaol manne 
maage toch ók lid zijn van 
de Meerpoel!” En natuurlijk, 

Liever luisteren 
dan lezen?

...Lees verder op de volgende pagina.
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Ók mi deez daag
zien wai efkes alles

in spiegelbild!
Kom nào Hairstories om oew haor te knippe, staile of kleure,

dan hoefde mi deez daag nie mi ’n proik of muts te leure.

Yvonne Wijnen  •  t  06 - 4700 5000  •  w  www.hairstories.nl  •  Avennelaan 1a  Someren

Creëer zelf het tuinverblijf van je dromen
www.hillhout.nl/configurator

Als het op en top moet zijn!

Cipres 12, 5711 DZ Someren
Tel. 0492 - 33 21 13

www.toppartyverhuur.nl
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met een pot bier op, klinkt dat allemaal heel logisch. 
Gelachen hebben we in ieder geval. “Kom, we vatte 
d’r nog inne!”

De volgende dag zagen we elkaar weer voor een 
receptie. Nuchter. “Eh, ouver gistere gesprooke! Óns 
vrouw veindt dè toch nie zón strak plan.” “Ik geloif 
ók nie dè we dan echt scoore bai ‘t besteuer”, was 
een andere opmerking. Maar toch. Het idee om eens 
net buiten de kaders iets uit te halen, liet ons niet los. 
En het bestuur zag ondertussen ook rook. “Die driej 
moete we in de gàoter haawe. Die zijn iets van plan!” 
En zo was het maar net! 

Carnavalszaterdag, 9.30 uur. Locatie: kapperszaak 
Piet en Annemiek Wĳ nen.

“Zó, dàor zijn ze dan”, zei Piet glimlachend. “Wai 
zijn er klaor vur. Gellie ok?” We keken elkaar met 
pretoogjes aan. “Jazeeker, toch? Dórus: gàode gai 
mer as uurste!”

Er waren een aantal stappen te doorlopen. Eerst 
werden onze haren gewassen waarna we alle drie 
gemillimeterd werden met de tondeuse. Vervolgens 
ging de verf erin. Hoogblond. Na het uitwassen 
stonden we echt te blinken. “Tjonge jonge. Wai 
hebbe straks wa oit te legge!” Vanaf nu was er dus 
geen weg meer terug. En het artistieke onderdeel 
moest nog komen. Annemiek Wijnen nam dit deel 
voor haar rekening. Boven op onze blonde koppen 
kwam vervolgens met zwarte verf de tekst ALAAF te 
staan. Van achteren naar voren.

Juist toen 
we daar mee 
bezig waren, 
ging de 
deur van de 
kapperszaak 
open. Oeps. Ad 
de Jongh; van het 
bestuur. Toen hij ons 
zag, schoot hij eigenlijk 
meteen in de lach. “Stelletje 
kloojós!”
“Niks àon de hand Ad, want as we de steek óp hebbe, 
zien we d’r wir heil netjes oit!”.

En zo was het. Tijdens het afhalen van Prins Paul I 
hadden we natuurlijk de grootste lol. En laten we 
eerlijk zijn; ludiek was het zeker. Wij waren immers de 
eersten in de geschiedenis die zonder iets te zeggen 
een driewerf alaaf konden geven aan de Prins. 
Simpelweg door om beurten te buigen en onze steek 
af te nemen. En dat deden we tijdens alle dagen. In 
vol ornaat!  

En verder… 
Dit geintje hebben we nog twee keer meer uitgehaald. 
Bij Prins Louis I Swinkels. Hij had de gevleugelde 
uitspraak: “OOH, dusz!” Dit keer dus zwart geverfd 
haar met een licht randje en de tekst OOH op ons 
hoofd. Niet geverfd, maar uitgeschoren.

De laatste keer was bij Prins Twan I Hoppenbrouwers. 
We waren toch wel iets voorzichtiger geworden. Want 

ja, je loopt immers toch nog een tijdje rond na de 
carnavalsdagen met die speciale coupe. Bij 

Twan lieten we ons alleen millimeteren 
en achter op ons hoofd werd HOP 

geverfd.

Maar laten we eerlijk zijn; die 
eerste keer was toch wel het meest 
spectaculair!

ALAAF

Evert-Jan Swinkels

‘t vervolg van Goud van Oud  2
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Fors tegelwijsheid, Someren  +31(0)85 902 18 52

“t enige wà bai ons mi 
carnaval kei réécht is.
is réécht noar de kroeg :)

Laat je met de Carnaval eens

verwennen bij de Somerense Vennen!

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

WWW.SOMERENSEVENNEN.NL | INFO SOMERENSEVENNEN.NL

BANK 1127.43.145 | KVK 17181316 | BTW NL814835053B01
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Ook voor een heerlijke lunch of diner 
bent u bij ons aan het goede adres.

Bar • Camping • Zwembad • Terrassen • Midgetgolf • Vrij parkeren • Gratis Bar • Camping • Zwembad • Terrassen • Midgetgolf • Vrij parkeren • Gratis 
entreeentree

Unieke feestlocatie • Trampoline • Restaurant • Speeltuin • Manege • FrituurUnieke feestlocatie • Trampoline • Restaurant • Speeltuin • Manege • Frituur

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

moete ge bai ’’ ’t Zunneke ’’ zijn. 

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

Postelstraat 44  Someren, (0493) 49 33 55
www.zunneke.nl
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Sleegers Software Consultancy B.V.   •   Floreffestraat 94  5711 AE  Someren
T 0493 – 82 09 94   •   E info@sleegerssoftware.nl

Verstappen
T i m m e r b e d r i j f

KOZIJNEN • DEUREN • TRAPPEN
BEDRIJFSWAGEN-BETIMMERING

www.timmerbedrijfverstappen.nl
Kuiper 7 • 5711 LV • Someren • Tel. 0493 - 49 28 57
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Wij wensen iedereen een 
fantastische carnaval!

ETB Willem Bos 
Trasweg 5
5712 BB Someren

T 0493-496810
E info@willembos.nl
www.willembos.nl
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55-plus Seniorenzitting
Op woensdag 15 februari 2023 vindt de 20ste editie plaats van 
de 55-plus Seniorenzitting voor alle senioren van Groot-Someren. 
De avond begint om 19.30 uur in De Ruchte en de zaal gaat 
om 19.00 uur open.

De commissie heeft weer een mooi programma samengesteld 
met een keur aan artiesten. Als tonpraters zullen optreden:  

• Rien van Genugten als Ko-Fit 
 Ko-Fit is een biologische boer met een boerderijwinkel. In dit 

verhaal kijkt hij terug op het coronatijdperk. Alles wat in co-
ronatijd op zijn pad kwam, komt voorbij. “U moet een tijdslot 
hebben.” “Ik heb geen slot nodig, ik wil een broek.”

• Peter van der Maas als De Mister 
 Vroeger wist Peerke niet wat hij wilde worden. Ja een ding 

wist hij wel… Niet moe! Toch heeft hij een vak geleerd en 
nu staat hij voor een klas vol hoogbegaafde kinderen. Hou 
die maar eens aan de slag! Hoe dat gaat en hoe Peerke het 
zover geschopt heeft, gaan jullie dan horen.

• Frans Bevers als Ciske de Kastelein
 In het café van Ciske komen allerlei verschillende gasten, die 

natuurlijk ook allemaal hun eigen verhaal hebben. Ciske is 
zelf ook niet de slimste van de klas, dus het is me wat in het 
café van Ciske.

Als cabaretgroep treedt ‘Tlupt Oit De Hand’ uit Liessel op. De 
acts bestaan uit een combinatie van zwets, zang en dans waarbij 
alles natuurlijk met een komische saus wordt overgoten en in 
het belachelijke getrokken wordt.

Gewoontegetrouw zullen ook de Prinsen van Groot-Someren 
acte de présence geven. De muzikale invulling wordt dit jaar 
verzorgd door De Bessembloazers en de presentatie is weder-
om in handen van Erik Hesius.

De organisatie is in handen van Rene Zwinkels en 
Johan Smits. Voor de zaalversiering en inrichting 
tekenen leden van de KBO onder leiding van 
Antoon Sauvé.

Kaartverkoop op donderdag 7 februari 2022 
om 10.00 uur in De Ruchte.
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van de Laar Fijnmetaaltechniek 
wenst iedereen een fijne carnaval

WWW.VANDELAARFMT.NL
onze nieuwe website
  al gezien?

van de Laar Fijnmetaaltechniek 
wenst iedereen een fijne carnaval

WWW.VANDELAARFMT.NL
onze nieuwe website
  al gezien?

van de Laar Fijnmetaaltechniek 
wenst iedereen een fijne carnaval

WWW.VANDELAARFMT.NL
onze nieuwe website
  al gezien?

van de Laar Fijnmetaaltechniek 
wenst iedereen een fijne carnaval

WWW.VANDELAARFMT.NL
onze nieuwe website
  al gezien?

van de Laar Fijnmetaaltechniek 
wenst iedereen een fijne carnaval

WWW.VANDELAARFMT.NL
onze nieuwe website
  al gezien?

Voorkom eventuele teleurstel l ing,
reserveer nu alvast uw (e-) Bike voor het komende fietsseizoen.

Showroom: Cipres 13C, Someren
T. 06-13666356 — www.demobielefietsspecialist.nl
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Voorkom eventuele
teleurstelling, 
reserveer nu alvast
uw (e-)Bike voor het
komende fietsseizoen.

Showroom:
Cipres 13C, Someren
T. 06-13666356

www.demobielefietsspecialist.nl

CARNAVAL BIJ GUUS
WILHELMINAPLEIN 26  •  5711 EL  SOMEREN

T 06 - 417 830 88  •  E INFO@BIJ-GUUS.NL

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN: WWW.BIJ-GUUS.NL

VIER SAMEN CARNAVAL 

BIJ GUUS AAN HET PLEIN!

“BAI GUUS KENDE DEEZ DAAG GENIETE
VAN UN LEKKER CARNAVALS-DINER”
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Eet smakelijk!

Carnaval is het mooiste feest van het jaar. Maar het is 
ook verrekes hard werken! Iedere dag al op tijd uit de 
veren, pekske aan, naar de kroeg, drankje in de hand, 
hossen, zingen, buurten. Iets wat de meesten niet 
iedere dag doen. Dan is een goeie boojem essentieel!

Onze Hofchef Jan-Chris Krabbendam deelt daarom 
één van zijn pareltjes van anti-kater recepten. 

Gasterij Krabbendam zorgt er al 14 jaar voor dat 
de Meerpoelleden tijdens de carnavalsdagen geen 
honger hoeft te lijden en zéker een goede bodem leg-
gen. Waan jezelf een echte chef-kok en kook mee!

Tiroler Gröstl is een 
traditioneel Oostenrijks 
recept dat, je raadt het 
nooit, uit de regio van Tirol 
komt. Het is een voedzame 
maaltijd, uitermate geschikt als je 
de hele middag moet skiën of wandelen. 

Dus ook perfect voor de carnavalsdagen! Alles wat een 
voedzame maaltijd nodig heeft, vind je in dit gerecht. 
Aardappelen, spek, ham en eieren. En het is snel en 
simpel te bereiden.

Tiroler Gröstl

Fruit de ui in een platte bakpan aan. Voeg daarna 
de spekreepjes en hamblokjes toe

Snijd de aardappels in reepjes of plakken en voeg 
toe aan de bakpan. Laat alles lekker aanbakken

Voeg zout en kummel naar smaak toe

Bak de eieren ‘sunny side up’ in een tweede bakpan

Verdeel het aardappelmengsel over de borden. 
Leg daar het eitje bovenop. Bestrooi het geheel 
met bieslook

Hoe te bereiden:

Anti-kater recept: 

Benodigdheden:
    • 500 gram aardappels;

      gekookt zonder schil, koud

    • 150 gram spekreepjes

    • 150 gram gekookte hamblokjes 

      (mag ook gekookt rundvlees zijn)

    • 1 grote ui (gesnipperd)

    • 4 eieren

    • Boter

    • Zout en peper, kummel en bieslook
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AccountXperts B.V.
Kerkstraat 4a-4b, 5711 GV Someren

Telefoon: 0492 - 34 79 81

Internet: www.accountxperts.nl 

Het adres voor een
goed ondernemersadvies!

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

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

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

E-mail: info@wijnenconfectie.nl

Wijnen          confectie
c o r p o r a t e  f a s h i o n
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Zin in iets lekkers?

Bakkerij Vedder 
De Echte Bakker
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De 

www.isobouw.nl

Vier daag 
nie te houwe...

...en daarnoa lekker 
verder (Iso)Bouwe!
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Thuis bij 
Cooijmans

online

www.thuisbijcooijmans.nl 

Bestel online en ontvang 
€ 3.50 korting

met de code 
GEZELLIGTHUIS

Nieuw

www.thuisbijcooijmans.nl 
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MICHIELSMICHIELS
ALLES ONDER EEN DAK

Sanitair    Centrale verwarming    Dakbedekking

Loodgietersartikelen    Riolering    Electra    Tegels

Hollandseweg 21     5712 RM     Someren     Tel. 0493 49 23 20

www.michiels-sanitair.nl
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• Sanitair
• Centrale verwarming
• Dakbedekking
• Loodgietersartikelen
• Riolering
• Electra
• Tegels

www.michiels-someren.nl

www.wijnenbouw.com
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Reparatie van alle merken APK 
Keuringsstation

Postel 22,
5711 ET Someren
Tel 0493 49 52 80

Service Station
Rob van Kol
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Op zaterdag 8 oktober 2022 gingen de 
leden van De Meerpoel langs de deuren in 
Someren met heerlijke appels. De opbrengst 
van de appelactie wordt ieder jaar besteed 
aan bloemetjes voor de Zömmerse mensen 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Want carnaval is meer dan alleen gezellig een 
feestje bouwen samen. 

Appels inpakken
De vrijdagavond voor de appelactie verzamelen 
de Meerpoelleden zich bij Bouwbedrijf DOBU 
in de loods. Daar wachten kisten vol met 
appels afkomstig van appelboer Jurrius, klaar 
om ingepakt te worden. In totaal is er 2100 
kilo aan appels ingepakt. Bij elke zak appels 
wordt een fl yer gedaan met informatie over 
het Prinsenbal. 

#Prinsjepassen
De appelactie was dit jaar de offi ciële start van 
het #Prinsjepassen. Mensen konden op de foto 
met het #Prinsjepassen-bord, waarmee ze zich 
voor even Prins(es) of Jeugdprins(es) Carnaval 
waanden. Door de foto daarna via social media 
te delen en De Meerpoel te taggen, maakten 
mensen kans op mooie prijzen tijdens het 
Prinsenbal.

Appels verkopen
Op zaterdagochtend komen de leden van De 
Meerpoel bij elkaar op het Wilhelminaplein, 
waar groepen worden gemaakt en de routes 
worden verdeeld. De zakken met appels worden 
in de auto’s geladen en de groepen gaan op 
pad. Dit jaar waren er weer appelkramen te 
vinden bij Jumbo Welten, Albert Heijn en op 
het Wilhelminaplein. De 950 zakken appels 
waren ook dit jaar weer helemaal uitverkocht!

Bloemenactie
De opbrengst van de appelactie is bestemd 
voor de aanschaf van een groot aantal 
bloemboeketten. Na jarenlang fruitschalen 
rondgebracht te hebben bij Somerenaren die 
vanwege ziekte, herstel of een andere oorzaak 
een hart onder de riem verdienden, zijn we 
twee jaar geleden overgestapt op bloemetjes. 
Een bloemetje biedt namelijk meer kansen om 
iemand te bezoeken dan een fruitschaal. Zo 
kunnen we nog meer mensen verrassen met 
een beetje positiviteit en kracht. 

Appelactie en bloemenactie

•  Week voor carnaval

•  55 boeketjes bloemen

•  20 betrokken Meerpoelleden

Bloemenactie 2023

•  2100 kilo appels•  Afkomstig van Appelboer Jurrius
•  45 betrokken Meerpoelleden•  950 zakken appels

Appelactie 2022
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Kloosterweg 34 
| 5711 GK Someren |

T 0493 - 845114
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APK voor slechts € 29,50 
Incl. afmeldkosten en lichtafstelling. 

 
Bij een onderhoudsbeurt 

en reparatie 
is er een 

Gratis Uitleenauto 
beschikbaar. 

 
Uw auto is bij ons in goede handen. 
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 Zoek je een leuke baan met 
afwisseling en wil je graag 

werken in de techniek?

Je bent van harte welkom in 
ons team. Kom gewoon eens 

kennismaken.

Tot snel!

levering van een compleet pakket materialen voor het hellend dak

- dakisolatie
- dakpannen
- dakramen & lichtkoepels
- dakventilatie & ontluchting

- dakgoten
- golfplaten
- stalisolatie
- hout & plaat t.b.v. dakafwerking

Smits dakproducten B.V.
Beemdstraat 28

5711 CV Someren
T. 0493-690976
F. 0493-690977

info@smitsdakproducten.nl
www.smitsdakproducten.nl

CREATIEF BUREAU
VOOR PRINT, WEB & ILLUSTRATIE
WWW.VIERHOOG.NL
VOOR PRINT, WEB & ILLUSTRATIEVOOR PRINT, WEB & ILLUSTRATIE

MET CARNAVAL EVEN 
NIET DE APPLE OPEN, 
MAAR GEZELLIG DE
POLONAISE LOPEN!
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Beste Meerminnen en Meermannen,

Anderhalve maand geleden ontmoette ik iemand en die zei: “Bende 
gai d’n neije pestouwer van Aaste?” Waarop ik zei: “Nou ja, ook van 
andere dorpen. En trouwens, ik ben hier al bijna twee jaar. Zo nieuw 
ben ik ook weer niet”. Waarop die ander zei: “Zolang as gai nie alles 
het mi gemakt, bliejde neijd”. En daar kon ik het mee doen! Eigenlijk 
zit er ook wel wat in. Ik ben gekomen in de coronatijd, in een lockdown, 
op 1 januari 2021. Overal zat alles op slot. Je maakt op die manier niks 
mee van het leven van mensen en van de dorpen. Dat vond ik een groot 
gemis. Maar ja, het is niet anders. Toen was toen. Nu is nu. En nu ….. 
Kunnen we weer!

En De Meerpoel legt de lat hoog. Op de website las ik dat zij het als een soort 
missie ziet om mensen bij elkaar te brengen. Om te verbroederen. En dat gebeurt 
op drie manieren: kwaliteit, gezelligheid en medemenselijkheid. Dus: de dingen gewoon 
goed doen, aanhaken bij datgene wat mensen motiveert en proberen alle mensen aan te 
spreken. Op die manier maak je carnaval tot een feest van verbinding. Een deel van de lijfspreuk van Prins Daan I drukt dit 
ook treffend uit: “ … volle bak carnevalle, mi jallie allemàol durbai!”

Met jullie allemaal erbij! Een brede uitnodiging van de Prins naar alle mensen in Someren en daarbuiten. Geen feest voor een 
klein clubje, maar aan ons allen die samen een gemeenschap vormen. Ik vind dit een goed uitgangspunt in een tijd waarin 
we worden getrakteerd op crisis na crisis en onderlinge meningsverschillen en verwijten. De fi losofi e van De Meerpoel en 
Prins Daan is er meer een van: laten we gewoon eens even samen een leuke tijd hebben. Wat dacht je daar van?

En dat lijkt me inderdaad een goed idee. Ik ben er heel benieuwd naar. Als ‘d’n neije pestouwer’, die nog niet alles heeft 
meegemaakt. En dat klopt, want ik kom uit Zeeland. Daar zijn het niet van die carnavalsgangers. Alhoewel… Ik ben in ons 
dorp bij het jeugdcarnaval ooit een ware Jeugdprins geweest. Trots, met aan mijn zijde Prinses Kitty (iedereen was verliefd 
op haar). Ik ben nog maar 5 jaar priester en heb nog nooit een échte carnaval meegemaakt. Het enthousiasme in dorpen 
van onze parochie laat me ernaar uitzien!

Wat ik bijzonder vind, is de gezamenlijke carnavalsviering in de Sint Lambertuskerk met maar liefst zes verenigingen. Dat 
vind ik echt een vrucht van een goede instelling tot verbroedering. Ieder vereniging, ieder dorp zijn eigenheid, maar wel 
een gezamenlijke inspanning om iets goeds en gezelligs neer te zetten voor iedereen. 

         Ik wens jullie allemaal een vreugdevol carnaval toe. 
       We gaan elkaar zeker tegenkomen! Veel plezier!

D’un nije pastôôr

Sacha Steijaert

Witte wa Pestouwer Steijaert zi …
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Houthandel Looijmans
Kerkendijk 32
5712 EV Someren

0493 - 492561 
verkoop@onthoutons.nl
www.onthoutons.nl

CV de Meerpoel van 
harte gefeliciteerd met 

jullie Prins Daan! 

met hem voorop in de 
polonaise zal 

Carnaval helemaal 
losgaan!

gp-equipment.com | attachments@gp-equipment.com | tracks@gp-equipment.com | Nederweert | Weert

48



“Witte gij trouwes...”
...dat dit boek ook verkrijgbaar is bij Studio Joosten in Someren voor €22,-

“Witte gij trouwes...”
...is een boek van Rob Scheepers met unieke 
en hilarische tonpraat-anekdotes

Randweg 13 / 5711 DJ Someren / 0493 49 43 53 / www.studiojoosten.nl

“Witte gij trouwes...”
     ...dat dit boek 
     is opgemaakt & 
     gedrukt door 
     studio joosten
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Nieuwendijk 60
5712 EN Someren-Eind
Tel. (0493) - 49 12 54
www.vandeneijnde.nl

➤ meubelen
➤ tapijten
➤ gordijnen

➤ rolluiken
➤  binnen en buiten

zon wering

s

Kerkendijk 61
5712 ET  Someren-Heide

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

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

FONS POUWELS
GROND- EN SLOOPWERKEN b.v.

Cultuurtechnisch werk

Riool werkzaamheden

Sleufsilo’s aanleggen

Lasergestuurd egaliseren

Rundveeroosters vervangen

Wai hebbe neijs
De Fenklub van de Hofkupèèl van 
De Meerpoel riggelt vur de 23ste
keijer un Halfvastebal, thema 
Mexico !
mi Meerminne en Meermanne, de 
Hofkupèèl en aander muzikale 
optrejes!
Zoeurg dè ge d’r bai bèènt op…

                             
                                

   

   Tis te doew in Ons Café
       Wilhelminaplein 5 

g dè ge d’r

                             
                                

Zàoterdig
                             
25 Maart 2023
                                
Wai beginne
                                
um 20.11 ure

GARAGEBEDRIJF 
JASPERS

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

� vur ne nèie of gebroikten auto

� Ók onderhawd en ripperasie

� Ók erkènd A.P.K.
   keuringstation

OPE TOT NEGE UURE 
SAOVES
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Na een jaar afwezigheid was het dit jaar weer eindelijk 
carnaval. Het mooiste fi sje van het jaar. Waar er dit jaar 
geen nieuwe Prinsen in Someren werden verkozen, werd 
er wel een nieuwe Slappe Zak gekozen. Gelukkig maar, 
want als Slappe Zak 35 nog een jaar moest wachten met 
een nieuwe Slappe Zak kiezen, was het niet meer goed 
gekomen met hem. Later zou hij hier spontane haaruitval 
van krijgen, maar dat terzijde. Het is ook niet niks om 
zolang je mond te moeten houden tegen een vriend, waar 
je zogenaamd heel leuk en aardig tegen moet blijven 
doen terwijl je hem een gruwelijke Slappe Zak vindt. Na 
een goede uitleg van welgeteld 2 minuten waarom ik 
Slappe Zak 36 ben geworden, snapte ik hem volkomen 
en kwamen we weer nader tot elkaar. We keken elkaar 
aan en wisten meteen: we kunnen nog gewoon bij elkaar 
over de vloer komen. En ik hoop na het lezen van dit 
stukje ook nog…

De grote dag
En toen was het carnavalsmaandag. Altijd een prachtige 
dag, waarop ik normaal gesproken altijd met een gerust 
hart opsta en mezelf voorbereid met een goei bord 
soep. Maar ik voelde al een beetje dat dit geen normale 
carnavalsmaandag zou worden. We zaten lekker met de 
vrienden stationair een pilske te drinken bij Centraal en 
lekker te zeveren met elkaar, tot het moment dat Jannes 
van Bussel heel gretig bezig was met zijn telefoon. Ik zag 
dat hij aan het appen was met Slappe Zak 35. Ik keek 
hem aan en ik zei : “Wa moet da maat?” Waarop hij 

antwoordde: “We gaan naar ‘Ons Café’, daar heb ik zin in.” 
Dat vond ik zeer verdacht, omdat wij normaliter van het oude 
principe zijn: nooit verhuizen tijdens het buizen. Toen gingen 
we toch met een paar man met zwetende handjes naar ‘Ons 
Café’ om wat bier te drinken. Niet veel later kwam Slappe 
Zak 35 aan het woord en vertelde na zijn memorabele en 
emotionele speech van 3 minuten dan eindelijk wie de nieuwe 
Slappe Zak zou worden. Heel veel respect voor Slappe Zak 
35 dat hij zo lang zijn mond heeft kunnen houden. Daarna 
werd er eigenlijk weer lekker bier gedronken en rook heel 
het café naar de zak van Sinterklaas. Er werd lekker nog wat 
bier gedronken en fl ink gezeverd. Het was een schóne dag.

Slappe zakken dag, een geweldige dag.

Met slappe groeten, 
Slappe Zak #36 Nick Kusters

De Slappe Zakken #36 
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JeugdcarnavalJeugdcarnaval ‘t Meerpoeleke‘t Meerpoeleke

Adjudante
Juul
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‘t Meerpoeleke‘t Meerpoeleke
Àon ’t roer

Witte wa Jeugdprins Moos zi …
Hallo, mijn naam is Moos Isbouts. Ik ben 11 jaar oud en 
zit in groep 8 van basisschool LeerRijk bij Juffrouw José. 
Ik woon samen met mijn vader Michael, moeder Lieke 
en mijn zus Saar op de Heikantstraat. Mijn hobby’s zijn 
voetbal en autocross.

Vorig jaar had ik me al aangemeld als raadslid, maar 
toen kon ik er niet meer bij. Maar ik werd wel gebeld 
met de mededeling dat ik het jaar erop, dit jaar dus, erbij 
zou zitten. Gelukkig kon ik afgelopen jaar wel al proeven 
van het raadsleven, want mijn zus Saar was raadslid bij ‘t 
Meerpoeleke. Zij durfde zich niet op te geven als Prinses en nu 

een jaar later heb ik me wel aangemeld als Prins. Het wachten 
kon beginnen.

In de weken voor de bekendmaking was ik mijn lijfspreuk al aan het oefenen. 
Want het enige wat ik wilde worden was Jeugdprins van ’t Meerpoeleke. 
Maar ons pap en mam zeiden ook de hele tijd dat ik rekening moest houden met dat ik 
ook raadslid kon worden en dat dat ook goed was. Het wordt hoe dan ook een feest. Ik 
zei dan: “Ja dat begrijp ik en raadslid is ook goed.” Maar stiekem wilde ik daar niks van 

horen. Ik dacht bij mezelf: ik word Jeugdprins van ‘t Meerpoeleke. 

Tot 12 november de dag van de bekendmaking was aangebroken. Ik stond op met buikpijn. 
De kriebels in mijn buik begonnen te komen. Die dag moest ik nog een wedstrijd in het doeleke 
staan bij mijn voetbalteam JO12-1. De wedstrijd hebben we gewonnen met 6-2! Vroeg op de 
avond moesten we verzamelen bij Centraal waar we de capes en de steken moesten passen. Ik 
was er helemaal klaar voor! Toen de zaal steeds voller werd, begonnen de spanningen meer te 
worden. Ik kon maar niet wachten. Omdat ik de kleinste ben van iedereen, kreeg ik nummer 1 
en mocht ik als eerste door de erehaag heen om als eerste een plek op het podium te pakken. 
Toen we met de hele raad op het podium stonden, werd de Adjudante bekend gemaakt: Juul 
Tomassen. Toen ze zeiden dat het een ‘zij’ was, werden de zenuwen bij mij nog meer, omdat 
ik nog kans had om Prins te worden. En ja hoor, daar was het bericht. De Jeugdhoogheid dit     
jaar, Jeugdprins Moos!!!!!! Eén van de mooiste zinnen allertijden. Wat was ik blij, ik juichte 
zo hard, ik kon het gewoon niet geloven. En wat was het leuk! Veel gehost en gedanst. We 

hebben met de raad afgesloten bij Ons Café.

De onthulling was een avond om nooit te vergeten. 
Op naar een te gekke carnaval!

Alaaf!!!!!
Groetjes Jeugdprins Moos

“Bai SV Zömmere stao ik in het doeleke, 

mer mi de carneval hos ik in ’t 

Meerpoeleke!”

Adjudante
Juul

Prins
Moos

Liever luisteren 
dan lezen?
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Jente Schultink is 11 jaar en zit in groep 
8 van LeerRijk. Ze woont in de Beusakker 
en heeft een hond (Jura). Jente houdt van 
hockey en op vakantie gaan naar Italië 
en ze eet het liefste bij de McDonalds. 

Daan van Otterdĳ k  is 10 jaar en zit in 
groep 7b van de Mariaschool. Hij woont 
op de Berkel en is het broertje van Guus. 
Daan heeft vissen, houdt van voetballen 
en gamen en eet het liefste friet en 
pannenkoeken. 

Aukje Debeĳ   is 11 jaar en zit in groep 8 
van LeerRijk. Ze woont in de Beusakker 
en is het zusje van Janne, Jari en Milan. 
Aukje heeft een hond, houdt van 
voetballen, turnen en Netfl ixen en eet 
het liefste sushi of frietjes 

Robin van Heugten is 11 jaar en zit in 
groep 8 van de LeerRijk. Hij woont in de 
Walstraat en is het broertje van Sarah. 
Robin houdt van voetballen, Formule 1 
kijken en FIFA spelen op de Nintendo 
Switch en eet het liefste friet met een 
frikandel, bitterballen met satésaus en 
mayonaise. 

Evi van Moorsel  is 11 jaar en zit in groep 
8 van LeerRijk. Ze woont in de Kolerhof 
en is het zusje van Tess. Evi krijgt nieuwe 
konijntjes, houdt van voetballen, buiten 
spelen, naar Toverland gaan en met 
vriendinnen afspreken/shoppen en eet 
het liefste pizza en McDonalds.  

Tim Bukkems is 11 jaar en zit in groep 8 
van de LeerRijk. Hij woont in de Pasakker 
en is het broertje van Thijs. Tim houdt 
van scouting, atletiek, vissen, jagen en 
gamen en eet het liefste mini loempia’s 
van de Chinees. 

Jente Schultink is 11 jaar en zit in groep 
8 van LeerRijk. Ze woont in de Beusakker 
en heeft een hond (Jura). Jente houdt van 
hockey en op vakantie gaan naar Italië 
en ze eet het liefste bij de McDonalds. 

Daan van Otterdĳ k  is 10 jaar en zit in 
groep 7b van de Mariaschool. Hij woont 
op de Berkel en is het broertje van Guus. 
Daan heeft vissen, houdt van voetballen 
en gamen en eet het liefste friet en 
pannenkoeken. 

Aukje Debeĳ   is 11 jaar en zit in groep 8 
van LeerRijk. Ze woont in de Beusakker 
en is het zusje van Janne, Jari en Milan. 
Aukje heeft een hond, houdt van 
voetballen, turnen en Netfl ixen en eet 
het liefste sushi of frietjes 

Robin van Heugten is 11 jaar en zit in 
groep 8 van de LeerRijk. Hij woont in de 
Walstraat en is het broertje van Sarah. 
Robin houdt van voetballen, Formule 1 
kijken en FIFA spelen op de Nintendo 
Switch en eet het liefste friet met een 
frikandel, bitterballen met satésaus en 
mayonaise. 

Evi van Moorsel  is 11 jaar en zit in groep 
8 van LeerRijk. Ze woont in de Kolerhof 
en is het zusje van Tess. Evi krijgt nieuwe 
konijntjes, houdt van voetballen, buiten 
spelen, naar Toverland gaan en met 
vriendinnen afspreken/shoppen en eet 
het liefste pizza en McDonalds.  

Tim Bukkems is 11 jaar en zit in groep 8 
van de LeerRijk. Hij woont in de Pasakker 
en is het broertje van Thijs. Tim houdt 
van scouting, atletiek, vissen, jagen en 
gamen en eet het liefste mini loempia’s 
van de Chinees. 

Weind in de zeile!   De Jeugdraad
Op zaterdag 12 november 2022 zijn in Zalencentrum Centraal 
met confetti en een hoop lol de nieuwe Jeugdhoogheden en 
Jeugdraad van ‘t Meerpoeleke bekend gemaakt.

Dit carnavalsseizoen gaat Jeugdprins Moos voorop in 
de polonaise, gevolgd door Jeugdadjudante Juul en een 
dolenthousiaste Jeugdraad.

Jeugdprins Moos is de zoon van Michael 
Isbouts en Lieke Hurkmans. Hij is 11 jaar en 
zit in groep 8 van LeerRijk. Hij woont in de 
Heikantstraat en is het broertje van Saar. 
Hij houdt van voetballen en autocross en 
eet het liefste worstenbroodjes.

De lijfspreuk van Jeugdprins Moos luidt: 
“Bai SV Zömmere stao ik in het doeleke, mer mi de carneval 
hos ik in ’t Meerpoeleke!”

Jeugdadjudante Juul is 11 jaar (geboren 
op 11-11-‘11!) en zit in groep 8 van LeerRijk. 
Zij woont in de Pasakker met haar ouders 
Tetske en Twan Tomassen en haar broer 
Stan. Ze heeft een kat (Boef), houdt van 
handbal en op vakantie gaan naar Italië 
en eet het liefste pannenkoeken, pizza en 
Mexicaans. 

Jeugdraad van 11
Maud van de Ven is 11 jaar en zit in groep 
8b van de Mariaschool. Ze woont in de 
Postheuvel en is het zusje van Lars en Bram. 
Maud heeft een hond (Keano), houdt van 
synchroonzwemmen en op vakantie gaan 
naar Italië en ze eet het liefste frietjes. 

Lotte Reĳ nen    is 10 jaar en zit in groep 
7a van de Mariaschool. Ze woont in de 
Bartenweg en is het zusje van Daantje. Lotte 
heeft een hond (Teddy), houdt van voetbal, 
dansen en turnen en ze eet het liefste sushi. 

Benthe de Witte  is 10 jaar en zit in groep 7 
van De Diamant. Zij woont in de Middelstraat 
en is het zusje van Wiez en Zoe-Malou + 
Roan en Malou. Benthe heeft 5 katten en 
2 konijnen, houdt van dansen en feestjes 
vieren. Ze eet het liefste witlof met ham 
en kaas en gaat het liefst op vakantie naar 
Spanje. 

Veerle Ponjee is 10 jaar en zit in groep 7 van 
de Ranonkel. Ze woont in de Garve en is het 
zusje van Jelte. Veerle heeft een hond (Mika), 
houdt van zwemmen, turnen en zingen en ze 
eet het liefste frietjes. 

Hannah Rhoe   is 10 jaar en zit in groep 7 
van LeerRijk. Ze woont in de Floreffestraat 
en is het zusje van Julian en Tessa. Hannah 
heeft twee katten (Bing & Pebbles), houdt 
van paardrijden, scouting, zingen en piano 
spelen en ze gaat het liefst op vakantie naar 
Frankrijk. 
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v.l.n.r.

Mare de Corte, Cindy Bos, Loes van Diepen,
Jeroen Bakermans, Ruud Meeuws, Amber 

Maas, Erik Meeuws en Daantje Reijnen

Jeugdcommissie

Lieve kinderen, ouders en alle inwoners van Someren,

Voor de kinderen in Someren organiseren wij een kleurwedstrijd! Kleur de carnavalskleurplaat supermooi in en 
versier je huis door de kleurplaat zichtbaar voor het raam te hangen. Versier het raam in carnavalssfeer, maak er 

een foto van en mail deze met je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer naar: 
meerpoeleke@cvdemeerpoel.nl

Je kunt een kleurplaat ophalen bij de supermarkten in Someren, De Ruchte, Primera, gemeentehuis en de 
bibliotheek. 

Je kunt de foto van het versierde raam tot uiterlĳ k carnavalsdinsdag 21 februari 2023, 11.11 uur insturen. 
De makers van de vijf mooiste kleurplaten en versierde ramen winnen een leuke prijs. Dat wil jij toch ook? 

De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De uitslag zal ook bekend worden gemaakt op onze website www.
cvdemeerpoel.nl

Wij wensen iedereen fi jne carnavalsdagen! 
Alaaf! ’t Meerpoeleke

Mare de Corte, Cindy Bos, Loes van Diepen,

Kleurwedstrijd

Lieve kinderen, ouders en alle inwoners van Someren,
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Wir àongemèèrd

Ex-Jeugdprinses Yara zi vur ’t lèèst…
Hoi hoi,

Het is alweer een jaartje geleden dat ik Jeugdprinses was van 
carnavalsvereniging De Meerpoel. Het voelt als de dag van gisteren, 
ik vond het zo leuk! 

Toen ik wist dat ik bij het Meerpoeleke in de raad zou zitten, vond 
ik dat helemaal geweldig! Het voelde als een nieuw avontuur 
wat ik mee ging maken en uiteindelijk was dit ook zo. Op de 
bekendmakingsdag hebben we allemaal leuke spellen gedaan en 
omdat het corona was, konden de ouders er helaas niet bij zijn. De 
bekendmaking zelf werd gefi lmd, zodat iedereen die wilde thuis live 
kon kijken wie er Prins of Prinses zou worden. 

En toen was daar het moment: wie zou er Prins of Prinses worden 
en wie de Adjudant? Ik kon mijn oren en ogen niet geloven dat 

ik Prinses werd, dit had ik totaal niet verwacht en mijn 
beste vriend Loek was Adjudant. 

Toen de carnavalsdagen begonnen, zijn we de 
eerste dag op vrijdag naar Ons Café geweest 

waar de sleuteloverdracht plaatsvond. Diezelfde 
avond zijn we naar d’n Herberg gegaan voor de 

frikandellenparty en dat was een geslaagd eerste 
feestje.

De tweede dag zijn we met de bus naar Lierop 
gegaan naar de receptie van de Kaauw Voetjes. 

Eenmaal terug zijn we zonder de ouders naar 
de Ruchte gegaan waar we samen hebben 
gegeten en gefeest met de organisatie. Na 
de Ruchte zijn we weer naar onze ouders 
gegaan en hebben we nog verder gefeest 
bij Ons Café.
Zondag was een bijzondere dag: ik 
werd vrijgespeeld. Hiervoor hebben 
mijn oom en tante spellen bedacht 
en me opgesloten achter een hek. 
De raad mocht mij proberen vrij te 
spelen. Eenmaal vrij, mochten we 
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bekendmakingsdag hebben we allemaal leuke spellen gedaan en 
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En toen was daar het moment: wie zou er Prins of Prinses worden 
en wie de Adjudant? Ik kon mijn oren en ogen niet geloven dat 

ik Prinses werd, dit had ik totaal niet verwacht en mijn 
beste vriend Loek was Adjudant. 

Toen de carnavalsdagen begonnen, zijn we de 
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en me opgesloten achter een hek. 

Jeugdcarnaval Jeugdcarnaval 
      ‘t Meerpoeleke      ‘t Meerpoeleke
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op de carnavalswagen en dat was echt supergaaf. 
Toen hebben we een ronde gemaakt waarbij we 
nog drie keer zijn gestopt voor spellen die de 
ouders bedacht hadden en het eindpunt was het 
Wilhelminaplein. Vanuit daar zijn we weer gaan 
feesten.

Het was een fantastische carnaval met heel veel 
leuke, gezellige, grappige momenten. Ik had dit 
nooit willen missen, zo gaaf was het!

Ik eindig met mijn lijfspreuk:
Ik haaw van danse, zinge en springe, dus làot 
‘t Meerpoelfi st mer gauw beginne!!

Alaaf!

Ex-Jeugdprinses 
Yara van Rossum

Jeugdcarnaval Jeugdcarnaval 
      ‘t Meerpoeleke      ‘t Meerpoeleke
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<Plaatsnaam>
<Adres + nummer> (000) 0000000

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar 
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

expert.nl

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

VOORDEEL

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl
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[Plaatsnaam]
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“OK MI DEES DAAG “OK MI DEES DAAG 
STÒN WAISTÒN WAI

VUR OE KLAOR!”VUR OE KLAOR!”
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:   7:00 - 21:00
Zaterdag:    7:00 - 20:00
Zondag:    9:00 - 19:00

Speelheuvelstraat 5, Someren

Mi carnaval gooie ók
 

wai de spierre los!

FYSIOTHERAPIE

TRAININGSCENTRUM

SPORTFYSIOTHERAPIE

RUGTRAINING

KINDERFYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

MC KENZIETHERAPIE

COPD EN HARTFALEN

ONCOLOGIE-FYSIOTHERAPIE

VERDONCKSTRAAT 2, 5711 ER  SOMEREN
KERKSTRAAT 6A, 5711 GV  SOMEREN

 TEL.: 0493 - 49 61 75  FAX: 0493 - 44 05 10
LID VAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR SPORTSCIENCE.

58



Na een hele lange tijd in quarantaine te 
hebben gezeten, waren wij, de Flodderbone, 
weer terug op het podium. Op 1 maart 2022 
waren we erop gebrand om vanaf 11:11 
uur weer te schitteren als vanouds tijdens 
het “Losse Flodder Concert”! Na welgeteld 
één repetitie waren we er helemaal klaar voor 
en dat had vooral te maken met het in groten getale 
opgekomen publiek. Iedereen had er weer verschrikkelijk 
veel zin in, en wij vooral! Zodra ‘De Klok van Arnemuiden’ 
door Zalencentrum Centraal klonk, kon het publiek dan 
ook niets anders dan meedeinen op de alom bekende 
melodieën. Diverse gastoptredens hadden zich 24 uur 
voor het Theeconcert nog gauw aangemeld om een 
steentje bij te dragen aan ‘n échte carnaval. En zo kon 
het publiek genieten van een zeer gevarieerde show met 
veel humor, zang, muziek en aanstormend talent. En ja, 
dat is wel nodig! 

Trekzak Marina nam voor de 5de keer afscheid van het 
publiek en werd door niemand minder dan ‘Ad Toets 
Engelen’ opgevolgd. Ad mocht dan ook meteen laten 
horen hoe goed hij precies één dag had kunnen oefenen 
op een repertoire van 38 nummers. Nou, het ging 
fantastisch! De zaal was verrast, maar ook meteen onder 
de indruk. Dat belooft wat voor dit jaar!

Met onze nestor Jan en Zangerin Jetteke voorop, 
werd de ene smartlap na de andere liefdesverklaring 

De Flodderbone 
vaore wir oit

de zaal in geblazen. Stijn ‘tedu dududududu’, Tim ‘de 
Snarentrekker’, Wouter, ‘waar is m’n stokkie’ en Robert 
‘1 hand is genoeg’ zorgden dat de wanorde tot één 
gestroomlijnd muzikaal spektakel werd gevormd. Ook nu 
hadden we de boot duidelijk niet gemist. Letterlijk!

Want wij zijn inmiddels alweer even ‘op cruise’ over 
de grote oceanen, om van onze welverdiende rust te 
genieten en nieuwe plannen te maken voor het 42ste 
Theeconcert.

Op dinsdagmorgen 21 februari om 11:11 uur vaart ons 
schip het prachtige Meerpoelland binnen om het publiek 
te voorzien van een verrassende “nieuwe” show. We 
zullen al onze mooie momenten en ervaringen met jullie 
delen in Zalencentrum Centraal. Dus, tot dan!

Spek èète bai rizzedensie Ons Café
Van al dè carnevalle kriede honger! 
Zeeker op de de lèèste carnevals-
maerge kaande ge wel ’n steevig 
ontbĳ tje gebroike. 

Vurdè op carnevalsdinsdig de 
Flodderbône àonvange, hedde ge nog 
schón efkes d’n tijd um spek te gàon 
èète. Ge vàolgt gewoon dieje witte 
smerrigen damp nào Ons Café. Heil 
Zömmere kumt dur baijin. Kei gezellig! 
Vanaf ellef ouver tiejn kaande daor op 
de klep valle. De spekbakkers bakke en 

braoije ze goe bruin en loupe geriggeld 
langs mi broud en lekker gebakke spek. 
Luste ginne spek? Dan vatte ge ’n 
wèèrm tas koffi e of ’ne goeien borrel. 
Luste dè ók nie? Dan sloite ge toch àon 
vur de gezelligheid. Kaande mi goei 
zin um ellef ouver ellef mee dur nào de 
Flodderbône.

Veel liefs, De Flodderbone
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Boscafe de Soete Inval:
Open vanaf 10.00 uur / Sluit om 21.00 uur 
(keuken open: 11.30 uur - 20.00 uur)

Bosrandweg 6  |  Someren
(parkeerplaats Keelven)
 www.soeteinval.nl

Er is een speeltuintje voor de kinderen en 
honden zijn meer dan welkom!

Kom in de natuur rondom het Keelven of 
Strabrechtse Heide heerlijk wandelen en fietsen 
én daarna lekker nagenieten bij boscafé en 
pannenkoekenhuis de Soete Inval. Of probeer 
onze adventure mini-golfbaan en pitpat-tafels. 
Plezier voor jong en oud.

Genieten van
‘La bella Italia’

Kom langs en ervaar de Italiaanse gezellig-

heid zoals deze bedoeld is! Onovertroffen 

sfeer, heerlijke Italiaanse gerechten, 

exotische cocktails en een bijzonder 

terras. Dit alles midden in het centrum 

van Someren.

Onze deuren staan open!  

Wilhelminaplein 32, Someren

T 0493 - 78 27 89  

www.valentino-someren.nl
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Postel 10 Someren  Tel 0493 49 70 50  www.raadhuismakelaars.nl

De voltallige raad 
van 5 host ook 

maandag nog
even door!

Vanaf dinsdag zijn we weer
‘normaal’ bereikbaar. Alaaf!

21236 Raadhuis ADV Carnaval 105x102 OPM DEF.indd   121236 Raadhuis ADV Carnaval 105x102 OPM DEF.indd   1 09-11-2021   09:4009-11-2021   09:40

Someren
Tel. 0493 - 44 05 70

www.schildersbedrijfbennenbroek.nl

  

Verandabeglazing 
Balkonbeglazing 
Vouwwanden

Lumalux BV 
Cipres 6
5711 DZ  Someren
Telefoon +31 493 44 08 10
Fax +31 493 44 08 20
E-mail info@lumalux.nl

www.lumalux.nl
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SOEPEL EN ONTSPANNE
UT JOAR DUR....
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T  06 - 280 533 15
E  johansmassage@gmail.com
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             EERLIJKE KETEN, (H)EERLIJK ETEN 

Mer ok vur ‘n lekker stukske veèèrkeshaos, 
filet, schnitzel of kant en klaore Pulled Pork is 
onze Friberne Boerderijwinkel oope op:  
 - woensdig van 14.00 tot 19.00 uur 
 - zaoterdig van 10.00 tot 16.00 uur 
 - of ge bèèlt efkes: 06-12513265 
 
 

Boerderijwinkel 
Fam. Driessen 
Varendonkweg 24 
Zummere 

Meer informatie: Kijk op www.friberne.nl 

Mi ‘n goei stuk waorst of spek,  

doede ge mi deez daag lekker gek! 
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Wie is di lief Meerminneke?
Voor de 41ste keer 
kunt u raden wie er op 
de foto hiernaast staat 
afgebeeld. Om het 
iets gemakkelijker te 
maken, krijgt u een paar 
cryptische tips:

•  Ze staat overal  
    voorop, maar ze      
   doet het liefste niets

•  Ook in de muziek is 
    ze geen onbekende

•   Ze zorgt voor goud 
    en diamant

We hopen van harte dat er veel oplossingen 
worden ingezonden. Hoe meer, hoe liever! Dat 
kan tot en met carnavalszondag 19 februari 
door uw antwoord te mailen naar 
meerminneke@cvdemeerpoel.nl. 
U kunt uw oplossing ook sturen naar Eric 
Driessen, Nachtegaallaan 25. 

De uitslag wordt bekendgemaakt op dinsdag 
21 februari bij Ons Café, rond 20.00 uur. 
Degene met het goede antwoord ontvangt een 
waardebon van 22 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 Johan 
Smits. Hennie Meeuwis wist dit goed te raden 
en won hiermee de vorige editie.

Voor de 41ste keer 
kunt u raden wie er op 
de foto hiernaast staat 
afgebeeld. Om het 
iets gemakkelijker te 
maken, krijgt u een paar 
cryptische tips:

•  
    voorop, maar ze      
   doet het liefste niets

•  
    ze geen onbekende

•   
    en diamant

1982: Piet van Otterdijk 
1983: Jan Raijmakers
1984:  Pietje Rooijmans
1985: Piet van Dongen
1986: Marinus Meeuws
1987: Piet Janssen

Alle 
Meermennekes 

en Meerminnekes
van 

1982 - 2022:
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

Wir onder wàoter…

2012: Jaantje van Doorn-Wijnen
2013: Henry Tinnemans
2014: Marianne Smits
2015: Karel Velings
2016: Lieke Grosfeld
2017:  Hennie Vermeulen
2018: Wilma Veltman
2019:  Eric Driessen
2020: Marij Haerkens
2021: -
2022: Johan Smits
2023: ??????

Yesss, wai maage wir! Mi ’n fl inke battereij neij Hógheede en mi 
’n gloedneij ‘Meerminneke’. Wai zijn gruts! Hópelijk hedde gai 
dizze krant mi veul plezier gelèèze en bekeeke.

De redactie bedankt alle adverteerders en sponsoore, 
want die hebbe wai hard nódig um ons ‘Meerminneke’ 
te kanne maake. Ók bedanke wai iederein die ’n 
baidraage hi gelivverd àon dizze krant. Zónder jallie 
wàos ons ‘Meerminneke’ toch ’n hil stuk slanker 
geweest…

Wai gàon wir ónder wàoter. Wai dompele ons 
ónder in ’t fi stgedrois. Umdè ’t wir mag én kan! En 
zoas Jos Verberne altijd zi: ‘umdè ’t kan zijn, dè ’t 
straks op is…’ Vur ons Meermanne en Meerminne 
is ’t di jaor ‘driej kirres is scheepsraecht’! Wai wense 
Prins Daan I, Prinses Linda, ons neij Adjudantenpaar, 
Jeugdprins Moos, Jeugdadjudante Juul en jallie 
allemàol unnen onvergèètelijke schóne carneval. 
Geniet ‘r, zoas altijd, mi volle teuge van! Tot ’t volgend 
‘Meerminneke’!

Houdoe en alaaf!
De redactie
v.l.n.r.: Anja Vossen, Evelien Thijssen, Erik Maas, 
Eric Driessen, Annelou Jeuken, Chris van Seggelen. 
Niet op de foto: Annemarie Malschaert.
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