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Vur ullie ligt ’t neej Bokkenblaaike, neej
van begin tot end.
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óch hieël beneejd wa gillie er van vindt.
Löt ’t ós wieëten via
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Hieël veul lès- en kiêkplezeer en unne
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Erik van Ham
Eindredactie Bokkenblaaike
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Aan het Woord:
Burgemeester de Wijkerslooth
Beste allemaal,
Het carnavalsseizoen van cv Buulder Buk staat weer op het punt om
los te barsten. De krant die nu voor
u ligt staat helemaal in het teken van
wederom een vol en gezellig programma voor de Carnaval in “Buul”.
Ook dit jaar wordt de traditie volop
voortgezet. Op de 11e van de 11e hebben jullie natuurlijk Ut get Beginne!
gehad, dit jaar alweer de 4e editie. En
halverwege januari starten de Zittingen. Een festiviteit die ik als nieuwe
burgemeester zeker niet aan me voorbij laat gaan. Ik ben benieuwd naar de
sfeer, de gezelligheid van de Bulanders
en natuurlijk het talent op het podium.
En dan is het tijd voor het echte Carnaval. De Jeugdoptocht, de Grote
Optocht, de Carnavalsmis en natuurlijk het Bokverbranden. Ook zo’n

traditie die ik hier zal leren kennen.
Het is mijn eerste Carnaval als burgemeester van de gemeente Cranendonck,
maar ik heb gehoord dat Carnaval in
Budel ieder jaar weer een bijzondere
tijd is. Waarbij we even uit de waan
van de dag stappen en samen optrekken tijdens de vele gezellige festiviteiten. Een feest dat alleen mogelijk
is door de inzet van carnavalsverenigingen als cv Buulder Buk en de vele
vrijwilligers die daarbij betrokken
zijn. Daarvoor wil ik hen van harte
bedanken. Samen maken we er een
geslaagd Carnaval van.
Ik wens jullie een onvergetelijk feest toe!
Buulder Buk alaaf!
Burgemeester (wnd) van Cranendonck.
Henri de Wijkerslooth

Aon ‘t Woord:
ex-Vorst Johan
Beste Buulder Bukskes en
Getjes
Nao twieë fantastische jaoren
as Vorst van de Buulder Buk
goi ich mien vèren overdrâgen
aon de neeje Vorst Martin Horst.
Twieë moi jaor mej Prins Martin
en Prinses Saskia, Prins Johan en
Prinses Monique en ni te vergèten
de Adjudanten en Jeugdprinsenparen Luuk en Isa en Sem en Isa.
Miene dânk get vural nao de Mannen van de Raod van Elf, superclubke dae gigantisch veul arbeid
verricht achter de schermen um
Buul Carnaval op de kaort te zetten.
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Neet te vergèten mien lievelingen, de
Dames van de Raod. Die stön toch óch
maer altiêd moi klaor vur ós. Ze stön
zelden op de veurgroond, terwiêl
ze er wel huren. Bedânkt meiden!
Neturluk bin ich nog ni weg
en zal ich dit jaor Martin biê
staon in zien neej functie.
Vur ‘t geval dae ich iemund vergêt
te bedânken, iederieën verrékkes bedânkt vur dizze moie tiêd!
Johan

Aon ‘t Woord:
Veurzitter Jean-Pierre
in de neej bouwhallen wurdt al volop gewerkt um straks mej d’n Optocht wer goe vur d’n dâg te komen.
Succes allemaol!
Maer urst hêmmen willie afscheid
genomen van Prins Johan I en Prinses
Monique mej hun Adjudanten Martin
en Jean-Pierre en hun partners, JeugdPrins Sem en Jeugdprinses Isa. Wonao
de installatie plaets voond van Prins
Frank d’n Dêrde, ondersteund dór Vorst
Martin, Adjudanten Johan en Jeroen
en uiteraard Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Floor die komend jaor de scepter over ‘t Bokkenriêk zullen zwaaien.

Bokken en Geiten,
Carnavalsseizoen 2018 stet al wer
vur de deur, in de bouwschuren en

Vorst Johan hit aongegèven dae hij dór
zien werkzaamheden zien taak as Vorst
ni mier kan doeën. Daorum zal Martin
Horst dit stökske van hum overnemen.
Johan, bedânkt vur de âfgeloeëpen

twieë jaor en Martin, hieël veul succes.
De diverse Commissies zien al wer
druk in de weer vur ‘t komende
seizoen. Sâmen mej de vrijwilligers
gôn zillie er vur zörgen dae 2018 wer
’n super carnavalsseizoen get wèren.
Tot slot wil ich Erik van Ham bedânken
vur de âfgeloeëpen jaoren in ‘t bestuur van de Buulder Buk as veurzitter.
Erik get vanaf dit seizoen ‘t Bokkenblaaike vur ullie verzörgen.
Rêst mich allieën nog iederieën ‘n
geweldige Carnaval tow te weensen.
Buul ALAAF!
Jean-Pierre Bax,
Veurzitter van de Buulder Buk

Aon ‘t Woord:
Vorst Martin
Unnen ândere
Vur ‘t dêrde
‘n stukske
woord
in

titel, ’n ânder taak.
jaor op rij mâg ich
schriêven as veurós
Bokkenblaaike.

Wo ich dae twieë jaor gelejen moog
doeën vanoet de functie as Preens
mej drei vèren, woor ‘t veurig jaor
‘n verhaaltje, kort as Adjudant mej
ieën vèèr. Dit jaor verandert de titel
nao Vorst en kumt er wer ‘n twedde
vèèr biê en mâg ich in de voetsporen
treden van ozze Vorst Johan, dien ós
van deechtbiê hit biêgestaon, toen ich
sâmen mej Saskia ‘t Preensenpaor
2016 van de Buulder Buk moog zien.
Ich dânk de leden van de Raod van
Elf en hun Dames vur ‘t vertrouwen

dae ze in meech gesteld hêmmen
um dees biezonder taak binnen de
Buulder Buk te meugen vervullen.
Ich kan dae ni allieën en ondervin hiê
‘n gröte steun en hulp van Saskia, die
inmiddels achter de schermen de
noeëdige tâken invult. Maer óch ‘t
Bestuur, de diverse Commissies, de
Raod van Elf en alle Dames zien
op veul fronten actief en mâken ‘t
meugelijk um er sâmen mej alle Bokken en Geiten ‘n moi carnavalsfest van
te mâken vur iederieën die een goei gevuul vur Buul en vur de Carnaval hit.
Ich weens Prins Frank d’n Dêrde ‘n
geweldig carnavalsseizoen tow sâmen
mej zien Adjudanten Jeroen en Johan.
Dae zillie oet ‘t goei carnavalshout

gesnejen zien hêmmen zillie al bewezen. Dae ze sâmen mej alle Bokken
en Geiten mej volle teugen meugen genieten van dit jaor wo in zillie bie de
Buulder Buk ‘t veurtouw meugen nemen
en veurop gaon in ‘t carnavalsgedruis.
Mej unne Preens afkomstig oet cv de
Jeugdbuk zal er neturluk unne jeugdige
weend waaien dit jaor. En ânders zörgen dao Jeugdpreens Tim en Jeugdprinses Floor wel veur. Zillie zullen er
bie de jeugd alles aon doeën um er óch
dit jaor wer ‘n knalfest van te mâken.
Buul Alaaf!
Martin Horst
Vorst van de Buulder Buk
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Sinds 1932
vertrouwd en
veelzijdig in
elektrotechniek

vandersteenelektro.nl
0495 491 246

NAAMPLATEN

SPORTPRIJZEN

Graveer-, laser- en ponstechniek
Nieuwstraat 92 A
Tel. 0495-491032
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6021 HV Budel
Fax 0495-496830

De Hoogheden 2018
Prins met Adjudanten en Jeugdprinsenpaar van de Buulder Buk

“Gen verhuur en handel,
maer mej Prins Frank aon de wandel!’’

“Now ff gen club of voetbal,
want willie vieren now urst carnaval!”
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5 redenen om te kiezen voor
Beerten Bouwmaterialen:
1

Unieke prijsstelling:
geen tussenhandel, geen standaard marges.
Topkwaliteit tegen de laagste prijzen.

2

Merkonafhankelijk:
Beerten levert originele producten van alle merken.

3

Snelheid:
korte levertijden en bezorgen op locatie.

4

Kwantumkorting:
hoe groter de aantallen, hoe lager de stukprijs.

5

Service:
7 dagen per week bereikbaar voor persoonlijk
advies.
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Prins Frank d’n Dêrde
Effe veurstellen
Begin juni was ich mej mien fietsclubke
Snelzat in ‘t Zwarte Woud aen ‘t mountainbiken. Toen willie mej pech langs
de kânt stonnen, bêlde Harrie Stöls;
Kunde effe zörgen dae ge vrij kunt
praoten, vraogt ie. Dus ich
fiets ‘n stukske van de groep
weg en hij vroog of ich wis woveur
hij belde. Ich zeg, ich deenk vur bouwmateriaolen, want veurig jaor hâw ich
toch dudeluk ‘nieje’ gezigd toen hij
vroog of dae hij mich op de liest kós
zetten um Preens te wèren. Nieje, neet
vur materiaolen, maer toch of ge
Preens wilt wèren van de Buulder
Buk. Ich zeg oei, dao moet ich effe
over naodeenken! Allee Preens!
Dae is niks vur meech, al dae
podiumgeduuj. Nao thoêskomst

mej Joyce overlegd en nao ’n wèk
bêlde Harrie op mej de vraog of ich
’t al wis. Ich twiefelde nog, dus stelde
hij veur um unne kier af te sprèken op
‘n geheim locatie mej de Prinsencommissie. Op dien aovund hêmmen zillie
mich verteld hoe moi ‘t is um Preens
te zien en ich was mej overtuugd.
Toen begós ‘t, urst nao miene kameraod Jeroen Kuup um te vraogen of
hij meech wilde biêstaon as Adjudant. En zoeas ich hâw verwâcht
wilde hij dae wel, hij was superenthousiast! Dao nao in ‘t grötste
geheim op zeuk nao ‘n pak. Ich
zeg, pak maer ‘n pak dae ich
ni teveul op val. Dae vonnen
ze neet kunnen, want ge ziet
tenslotte de Preens. Nao ‘n paor
kier overlegd te hêmmen
is er ‘n prachtig
pak op maot
gemakt! Dao
nao volgde nog
‘t kennismâken
mej Adjudant
(ex-Preens)
Johan, ‘t
ontwerpen van
‘n onderscheiding, foto`s
mâken en nog
veul mier
spannende,
maer leuke
momeenten.

Vur diegenen die meech neet kennen,
ich bin Frank Beerten. Zoon van Johan
en Nelly Beerten. Sinds oktober woon
ich op het Wolfswinkel in Buul. Dao
veur woonde ich op Klein Schoot. Bèter
bekend van de struisvogels die willie
vreuger hân. Sinds 2011 verhuren willie dao bedrijfs- en opslagruimtes aen
bedriêven en particulieren. Vanâf 2014
verkoeëp ich óch bouwmateriaolen aon
hieël Buul en umstreken. Vêrder zullen
de meste meensen mich kennen van cv
de Jeugdbuk, van ‘t oetgaons-lèven,
Carnaval, kermis, festiviteiten, kortom
alles wa er te bèleven valt. En de Formido, wo ich 10 jaor mej veul plezier
hêb gewerkt. In 2016 was ich Bruidegom van ‘t Boerenbruidspaar.
Carnaval zit al hieël mien lèven in
mien bloeëd. Vreuger bouwde ich al
carnavalswâgens nao mej lego. Dit jaor
is ‘t 22 jaor gelejen dae ich vur ‘t urst
mej deei aen d’n optocht, op 7-jaorige
leftiêd begonnen mej cv de Klungels
(bekend van Hoi / Strooi). Nao veul
urste plaetsen in de Kinderoptocht
hêb ich d’n overstap gemakt nao cv de
Jeugdbuk. Dao bin ich vanâf 2003
fanatieke bouwer, schuurbaes en al
hieël wa jaor bestuurslid. En óch mej
dees verieëniging hêmmen willie
al hieël wa priêzen gewonnen. Helaas, in 2013 nêt genne Gouwe Rog,
maer wel Ut Gouwe Getje! Volgend
jaor bestön willie zêlfs al 22 jaor!
Sâmen mej hieël Craonendoonck
gôn willie er ‘n prachtig carnavalsseizoen van mâken ónder miene leus:

“Gen verhuur en handel,
maer mej Prins Frank
aon de wandel!”
Bokkenblaaike 2018| 7

Proclamasie

Johan,
mien Adjudanten Jeroen en
n
va
un
ste
de
j
me
III,
nk
Fra
Eech, Preens
at, de Raod van Elf
n, cv de Jeugdbuk, TWC Snelz
de
en
vri
,
ilie
fam
ós
,
rtin
Ma
Vorst
n en Geiten:
n de Buulder Buk en alle Bokke
en hun Dames, ’t Bestuur va
4
4
4
4
4
4
4

Buk
64ste Preens van de Buulder
Bás over ’t Bokkenriek
de bar
C Snelzat, op de fiets en aen
Ieën van de strijders van TW
Jeugdbukker in hart en nieren
rbroederingsbal
Medeorganisator van het Ve
ae de bouw ne stil valt
Leverancier van spullen zoed
Lèvensgenieter van A tot Z

valstiêd tow en zal iederieën
s iederieën unne moie carna

Ween

n in

die dae verdint onderscheide

De Orde van Berten
lgende elf artikelen:

Hie bie proclameer ich de vo

doonck.
val vieren mej hieël Craonen
rna
Ca
llie
wi
e
Da
ig 13 		
Ten urste:		
d op mien Receptie op zaoter
dig
no
tge
oe
is
n
eë
eri
ied
e
Da
Ten twedde:		
januaori 2018.
eën
				
moi fest van mâken en iederi
ël
hie
‘n
n
eë
eri
ied
j
me
er
we
Dae
Ten derde:		
er te genieten valt.
moet genieten van alles wa
ori 2018.
				
l vieren op 10, 11, 12, 13 fibrua
va
rna
Ca
we
e
Da
Ten verde:		
’t lêste blieft.
eën, net zoe as eech altiêd, tot
eri
ied
e
Da
:		
fde
vie
ulder Buk is.
Ten
s de carnavalsdâg de B van Bu
en
tijd
o
log
en
Mi
rêst
Ten zesde:		
aen ozze Optocht en dae de
ut
du
j
me
n,
ka
die
n
eë
eri
ied
Dae
Ten zuvvende:
weg get staon um te kiêken.
van Craonendoonck langs de
hêmmen.
				
supermoie Optocht meugen
ne
un
r
we
we
e
Da
		
egt in 		
Ten achtste:
onderscheiding van mich kri
’n
nt,
rdi
ve
e
da
ge
as
,
ge
e
Da
mej 		
Ten niggende:
dees dan naturluk óch dragt
de Orde van Berten en dae ge
				
alle carnavalsactiviteiten.
				
dus geniet ervan.
Dae ’t wer vlug Aswoenzig is,
kiêken op unne 		
Ten tiende:		
ël Buul straks terug kunnen
hie
j
me
llie
wi
e
Da
Ten elfde:		
ene leus:
moie carnavalstiêd ónder mi
				

l,
e
d
n
a
h
n
e
r
u
u
h
r
e
v
“Gen
k
n
a
r
F
s
in
r
P
j
e
m
r
e
ma
aon de wandel!”

Bokkenblaaike 2018 | 8

Jeroen en Johan:
de Adjudanten
Meugen willie ós effe veurstellen! Willie, Jeroen
Kuup en Johan Duusters, zien dit jaor de Adjudanten van Prins Frank d’n Dêrde! Willie zullen hum
mej ‘raad en daad’ biêstaon. D’n enne as kersverse
ex-Prins en d’n ândere as goeie kameraod. Gezeen
ós carnavalsverleden deenken willie dae dae wel
goe get komen. Allebei zien willie echte carnavalsvierders en al jaoren actief in of vúr d’n Optocht.
Jeroen is 31 jaor âwd en ieën van de opreechters van cv de Jeugdbuk. Dees verieëniging bestet
volgend jaor 22 jaor. Hij hit al veul uren mej
de Preens doorgebraocht, zoewel tot in de laote
uurtjes in de bouwschuur as neffe de Carnaval.
Ex-Prins Johan is óch al jaorenlang lid van ‘n echte Buulse ex-wâgenbouwersverieëniging cv de
Knuppuls.
Vêrder
hit
hij
âfgeloeëpen
maonden zien bêste beentje veurgezet
bie ‘t bouwen van de bouwhallen!
Sâmen
mej
Vorst
Martin,
Jeugdprins
Tim,
Jeugdprinses
Floor,
‘t
Bestuur van de Buulder Buk, de Dames en
Heren van de Raod van Elf en neturluk alle Bokken en Geiten gôn willie er vur zörgen dae

Carnaval 2018 wer ‘n geweldig fest get wèren!
Buul Alaaf!
Adjudant Jeroen
Adjudant Johan

Kuup
Duusters

• oetnodiging •
Ziene dorstlustige Hoogheid

Prins Frank d’n Dêrde
zal zaoterig 13 januaori 2018
zien Receptie hawwen in
Partycentrum “Proost”,
Deken van Baarsstraot 3 in Buul
van half zeuven tot negen uur.
Sâmen mej zien Adjudanten Jeroen en Johan wil
hij er dao
enne op vatten.
gèr
ullie
mej
Um negen uur barst ’n knalfest los,
dus hoefde nog lang ni nao hoês.
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• oetnodiging •
Zijne Hoogheden

Jeugdprins Tim en
Jeugdprinses Floor
nodigen jullie uit op hun

Receptie
op zondag 4 februari 2018, aanvang
na afloop van de JeugdBonteMiddag
in gemeenschapshuis De Borgh.

Commissie Bouw
De Commissie Bouw voert heur taken
in alle reust en anonimiteit oêt. Genne
poeha of patserigheid, niks daovan.
Wa gedaon moet wèren wurdt gedaon
en daomej oêt. De Commissie Bouw,
die misschien hellemaol neet opvalt
en die ge weinig in de spotlights ziet,

van links naar rechts:
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maer die echt neet gemeest kan wèren.
‘t Opbouwen en alles klaor zetten in
de zaol vur de Zittingen, ‘t onderhâwd
van de Preensenwâgen, ‘t plaetsen
van de Bok bie de neeje Preens zien
zoe van die tâken wo over de Commissie Bouw zich ontfêrmt. Mannen

op de âchtergroond, maer vur dees
gelegenheid now óch ‘s op de veurgroond, ‘t hieël team compliëet.
‘n Speciaal woord van dânk aon Jos van
Halteren, die afgeloeëpen seizoen al 11
jaor mej werkde in de Commissie Bouw.

Frans Bots, Jos van Halteren, Wiel van Leeuwen, Jos Vlassak, Jan Bax,
Ger Barents, Jan Snelders, Joost Neeskens, Jèn Adams en Harrie Reemers

Jeugdprins Tim &
Jeugdprinses Floor
Bukskes en Getjes!
Mag ik jullie even voorstellen aan het Jeugdprinsenpaar van 2018! Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Floor zullen dit
jaar de kar gaan trekken en Carnaval 2018 onvergetelijk maken!
Jeugdprins Tim is de zoon van Johan
en Wendy van Vlierden en de grote
broer van Lotte! Carnaval vieren kan
Tim als geen ander! Zo heeft Jeugdprins Tim al enkele jaren naar zijn
voorganger kunnen kijken toen hij
lid was van de Raad van 12! Verder
zullen velen hem herkennen tijdens
de Carnaval als ze hem verkleed
zien als een toffe peer! Jeugdprins
Tim is inmiddels 12 jaar geworden
en zit in groep 8 van basisschool
de Schatkist. Meester Martijn gaat
hem hier klaarstomen om naar
het middelbaar onderwijs te gaan,
maar allereerst gaat onze Jeugdprins aan meester Martijn leren hoe
er Carnaval gevierd moet worden!
De favoriete hobby’s van Tim zijn
voetballen, naar de club gaan en
FIFA 18 spelen op de Xbox. Om
Jeugdprins Tim achter de Xbox
vandaan te krijgen zal zijn moeder
zelfgemaakte lasagne klaar moeten
maken, want daar is onze Jeugdprins
dol op! Waar onze Jeugdprins minder dol op is, zijn bananen! Die vindt
hij dan weer niet lekker. Als laatste
beheerst onze Jeugdprins het Buulse
dialect als geen ander! Mocht je
tijdens de Carnaval een vraag aan
hem stellen, krijg je gegarandeerd
een antwoord in het Buuls terug!

Verhees! Zij heeft nog een grote zus
Evy, bij wie ze altijd terecht kan!
Jeugdprinses Floor heeft ook nog
een hond Vlekkie, op wie ze erg dol
is! Jeugdprinses Floor is 11 jaar en
heeft al de nodige ervaring in het
vieren van Carnaval! Zo heeft zijzelf
nog meegelopen in de Kinderoptocht
met cv de Bèste! Zij zit in groep 8
van basisschool de Boogurt en krijgt
hier les van juffrouw Marlijn en juffrouw Marjan. Dat het allemaal wel
goed zit bij juffrouw Marlijn en
juffrouw Marjan blijkt maar weer,
aangezien onze Jeugdprinses graag
gaat zwemmen met de klas! Verder
gaat onze Jeugdprinses met veel
plezier naar de club en
vindt
ze
voetballen erg leuk!

Ze vindt het erg leuk om een
avondje met haar vriendinnen te
giebelen! Ze wordt dan ook de giebelkoningin genoemd! Ze vindt friet
met ketchup erg lekker, maar de
ketchup moet natuurlijk wel de échte
Heinz ketchup zijn! Zuurkoolstamppot vindt ze niet zo lekker,
en slaat ze dan ook liever over.
Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Floor gaan er dit jaar
een geweldig carnavalsseizoen van maken en
dat doen ze onder
de volgende leus:

Onze
Jeugdprinses
Floor
is
de dochter van Leo en Karin

“Now ff gen club of voetbal,
want willie vieren now urst carnaval!”
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Autobedrijf

Hompes

Verkoop - nieuw en gebruikt
APK + onderhoud alle merken • Airco service
Tel. 0495-49 23 66 • Budel
www.autobedrijf-hompes.nl

Huijersvastgoed
makelaardij

• Verkoop		 • Taxaties
• Verhuur		 • Aankoopbegeleiding
Nieuwstraat 28 b, 6021 HS Budel - Tel: (0495)-497117
IPI
Lid van:
BIV

www.huijersvastgoed.nl

Bokkenblaaike 2018 | 12

Raod van Elf

van links naar rechts:
staand: Tjeu Nijssen, Herjo van Meijl, Henny van Moorsel, Wim van de Berg, Toon Saanen, Rene van den Heuvel,		
Adrie Duisters, Gert Hegge, Johan Duisters, Johan Schenkels, Pieter Slenders, Patrick Stevens.
zittend: Jos Saes, Jean-Pierre Bax, Gerard Staals, Math Roost, Bart van Steenbergen, Harrie Staals, Harry van 		
de Moosdijk, Leon Slaats, Frank de Haas, Jack Hendriks, Martin Horst.

Dames van de Raod van Elf

van links naar rechts:
staand: Marjo Saes, Corine Slaats, Germa van den Heuvel, Lizette van de Berg, Ryan Slenders, Anita van Meijl,
Saskia Horst, Ingrid van Steenbergen, Mieke Duisters, Harriëtte Bax, Jacqueline Schenkels, Marielle Hegge.
zittend: Carla Staals, Elly Nijssen, Ria Roost, Annie van de Moosdijk, Monique Duisters, Anny Staals, Ingrid 		
Hendriks, Willemien Saanen.
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NIEUW! in Budel.
Echtscheiding

Arbeidsrecht

Ondernemers

Bestuursrecht

Vanaf 1 oktober gevestigd in Budel aan de Wolfswinkel 4
Gespecialiseerde advocaten & mediators
Cursussen voor ondernemers
Uniek: professionele hulp voor uw
kind tijdens en na de scheiding
Bladel
T 0497 - 38 38 68

Bergeijk
T 040 - 207 60 76

Budel
T 0495 - 72 58 50

www.knegtmansadvocaten.nl
Bokkenblaaike 2018 | 14

Wij staan zowel particulieren als
ondernemers bij in (naderende)
juridische conflicten.
Vragen of kennismaken:
bel 0495 - 725850.
Veel informatie vindt u op onze uitgebreide
website: www.knegtmansadvocaten.nl.

Gratis kennismaking:
30 minuten

Organisatie van de Buulder Buk

van links naar rechts:
			

Harry van de Moosdijk, Jos Vlassak, Jean-Pierre Bax, Johan Kuipers,
Herman Govers, Harrie Staals, Martin Horst

Voorzitter
Jean-Pierre Bax
Akenstraat 1
6021 GC Budel
M 06-23127081
voorzitter@buulderbuk.nl

Commissie Bals en Receptie
Johan Kuipers
Gastelseweg 32
6021 GM Budel
M 06-30193393
commissiebals@buulderbuk.nl

Commissie Zittingen
Johan Kuipers
Gastelseweg 32
6021 GM Budel
M 06-30193393
zittingen@buulderbuk.nl

Penningmeester
Herman Govers
Nieuwstraat 71
6021 HR Budel
M 06-20208575
penningmeester@buulderbuk.nl

Commissie Optochten
Harrie Staals
Fabriekstraat 13
6021 RB Budel
T 495184 M 06-15273877
optocht@buulderbuk.nl

Commissie Ut get Beginne!
Jean-Pierre Bax
Akenstraat 1
6021 GC Budel
M 06-23127081
utgetbeginne@buulderbuk.nl

Secretaris
Harry van de Moosdijk
Grensweg 53
6021 JW Budel
M 06-53506542
secretaris@buulderbuk.nl

Commissie Bouw
Jos Vlassak
Broekkant 23
6021 CR Budel
T 492248 M 06-22444514
bouw@buulderbuk.nl

Commissie Boerenbrulluft
Jos Saes
‘t Inne 26
6021 DA Budel
M 06-53234010
boerenbrulluft@buulderbuk.nl

Vorst
Martin Horst
Burgemeester van Ginnekenstraat 9
6021 AH Budel
M 06-53336342
vorst@buulderbuk.nl

Commissie JeugdBonteMiddag
Johan Gerlag
Gastelseweg 37
6021 GK Budel
M 06-53387415
jeugdbontemiddag@buulderbuk.nl
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carnava

‘t Zit erop,
‘t is geweldig gewist,
Carnaval 2017!
Terugblik Prins Johan I en Prinses Monique
Wa is ‘t snel gegaon allemaol.
Eind mei 2016, willie zien via ‘n
bouwtekkening
gevraogd
um
Prinsenpaar van 2017 te woren.
De veurbereidingen en vural veurpret kósten beginnen. Prinsenkleding oetzuûken, ós onderscheiding
ontwerpen, unne leus verzinnen, ‘t
vraogen van ós Adjudanten, stukskes schriêven vur ‘t Bokkenblaaike
en foto’s mâken bie de fotograaf. En
dit alles in ‘t geheim, niemund moog
mêrken dae willie Prinsenpaar zouwen wèren. En dae is goe gelukt!
Willie wâren ne geraoien as
Prinsenpaar 2017. (Os dôchter
hit op d‘n dâg van ‘t Prinsenbal zêlfs nog chocolaot aen
hur vriendinnen verwed
dae willie ‘t ne zouwen woren). En dan
is de dâg van ‘t
Prinsenbal aongebroken. ’s Middugs ós kinder pas
verteld dae we Prinsenpaar
zouwen wèren En ‘s
aovus nao ‘t Prinsenbal, nêt
as ieder jaor ós vrienden
opgehaeld en op ós gemâk
dao nog ‘n kumke thee gedroonken.
Tegen hun hêmmen we hellemaol
niks verteld, gewoon gôn kiêken wie
dit jaor de Preens zou wèren. En dan
de bekendmâking. Via ‘n paor leuke
en persoonlijke filmkes, barstte ‘t fest
los. Wa unne geweldigen aovut! Op
zondiggemörgen de Bok plaetsen. Wa
was ‘t druk. ‘t Hieël hoês vol meensen,
de Raod van Elf, familie, cv de Knuppuls, cv ut Begin en ânder vrienden.
Dao nao begósten de festen, teveul um

allemaol op te nûumen en kier op kier
allemaol superleuk. Ós Receptie, ondanks ’t slêchte wèr toch goe bezôcht,
‘t Boerenbal en ‘t mini-Boerenbal, de
Zittingen, wa hêmmen we genoten van
al die geweldige artiesten. De JeugdBonteMiddag, wa’n aonkomende talenten! De Carnavalsmis, ‘t bezoek aen
Mariënburght, de Klimroos
en de
scholen. Geweldig um
dees
meensen allemaol
op hun
eigen manier
van
‘t carnavalsfest te zien

genieten. ‘t Bezuuk aen ‘t Provinciehoês, de Sleuteloverdracht en de Recepties van de Prinsen en Prinsessen in de
umliggende dörpen, en dit dikwuls mej
de partybus. En tussendoor nog in alle
bouwschuren gewist um te zeen hoe en
wa er gebouwd woor vur d’n Optocht.
En dan wâren de echte carnavalsdâgen
aongebroken; op zaoterig ‘t Carnavalsontbijt en de Jeugdoptocht. Wa deen
er veul enthousiaste kinderen mej, dae

beloft wa vur de toekomst. Op dinzig
dien geweldige Optocht in Buul, urst
langs de opstelling en vanâf de Prinsenwâgen d’n hellen optocht bekiêken.
Speciaal vur ós deei ós familie, cv de
Knuppels en cv ut Begin mej. Dao
nao mochten willie zêlf dór de straoten
van Buul op de Preensenwâgen. En dan
riejde op de Preensenwâgen ow eigen
burt in, de Cranendoncklaan. Wa’n
geweldig gezeecht, bie ieder hoês ’n
Buulder Bukvlag en op ieder raom ‘n
foto nâmens de burt, super! Maer dan is
‘t in enne kier 12 uur en is ‘t echt tiêd um
afscheid te nemen, de Bokverbranding en dao nao nog ‘n persoonlijk
afscheid bie Café de Wielerbaan.
Willie willen iederieën bedânken
die hit biêgedrâgen aen dit topseizoen! Speciaal ós Jeugdprinsenpaar Jeugdprins Sem en
Jeugdprinses Isa, ós Adjudanten Jean Pierre & Harriëtte en
Martin & Saskia, ozze Vorst
Johan, de Raod van Elf en
hun Dames, ós kinder, ós
familie, cv de Knuppuls, cv
ut Begin, alle ânder vrienden
en neturluk óch alle Bokken en
Geiten, want Carnaval vierde neet allieën, Carnaval vierde mej z’n allen!
BEDANKT allemaol!
Vêrder willen willie Prins Frank
III, Jeugdprins Tim en Jeugdprinses
Floor ‘n geweldige Carnaval 2018
tow weensen. Geniet ervan, want
vur ge ‘t wet is ‘t alwer vurbie!
Buul Alaaf!
Prins Johan I en Prinses Monique

“Legt de bouwplannen maer effe stop

want d’n Duuster löpt in de polonaise vurop”
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dames- en
herenkleding

Markt 21 Budel
woa zit ie?
och mej carnaval
In de city!
Burg. van Houtstraat 71 - 6021 AS Budel
Tel. : 0495-491325

drankje | hapje | praatje

Markt 19, 6021 CE Budel
0495 491 431

Hèt adres voor jonge
occasions met een lage
kilometerstand tegen
zeer scherpe prijzen
Ook voor onderhoud en APK
Grootschoterweg 7 | 6021 KC Budel
Tel.: (0495) 49 71 22 | Mob.: (06) 20 14 98 51

www.delaatautosbudel.nl
Bokkenblaaike 2018 | 18

Hoogheden Buulder Buk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Seizoen
1955		Prins Jan I †							Rooymans
1956		
Prins Frans I †		
Prinses Annie †		
Sprankenis
1957		
Prins Jan II †			
Prinses Tonny		
de Werdt
1958		
Prins Jan III †			
Prinses Mien			
de Laat
1959		
Prins Pierre I †		
Prinses Trees †		
Lambers
1960		Prins Melchior I †						Brugmans
1961		Prins Frans II †						Stevens
1962		Prins Bert I							Vlassak
1963		Prins Wiel I							Vonken
1964		Prins Nic I †							Lammers
1965		Prins Leo I							Mikkers
1966		Prins Jan IV †						Hacken
1967		Prins Jan V †							Noten
1968		Prins Karel I							Kwaspen
1969		Prins Harrie I			Prinses Netty			Huybens
1970		Prins Bert II †							Zegveld
1971		Prins Leo II							Kwaspen
1972		Prins Bèr I							van der Steen
1973		Prins Tiny I							Hoens
1974		Prins Lau I							Jacobs
1975		Prins Fons I							Duisters
1976		Prins Frans III †						van Beek
1977		Prins Rob I							van Sprang
1978		Prins Wim I †							Stevens
1979		Prins Jac I							Hendriks
1980		Prins Jos I			Prinses Riek			van Horne
1981		Prins Driek I							Broers
1982		Prins Jan VI							Smolders
1983		Prins Hennie I						Lammers
1984		Prins Jos II †							Derks
1985		Prins Jan VII †		Prinses Alice			Vlassak
1986		Prink Henk I †						Toemen
1987		
Prins Harry II			
Prinses Annie		
van de Moosdijk
1988		Prins Dave I							Schellekens
1989		Prins Leon I							Rutten
1990		
Prins Pierre II			
Prinses Tonny		
van Meijl
1991		Prins Frank I			Prinses Mia			Hoeben
1992		Prins Jo I			Prinses Riny			Vlassak
1993		Prins Hans I †						Vunderink
1994		Prins Jack II			Prinses Marita		Noten
1995		Prins Jan VIII			Prinses Leny			Umans
1996		Prins Jos III			Prinses Jeanne		Vlassak
1997		Prins Marcel I			Prinses Harriët		Lammers
1998		Prins Piet I			Prinses Gerda		Cox
1999		Prins Piet II			Prinses Jeannie		Fransen
2000		Prins Gerard I						Feijen
2001		
Prins Markus I		
Prinses Truus		
Zappe
2002		
Prins Frans IV		
Prinses Lian			
van Moorsel
2003		Prins Niek I			Prinses Dorien		Goyens
2004		
Prins Gerard II		
Prinses Stella		
Neeskens
2005		Prins Ed I			Prinses Gerrie		Hensen
2006		Prins Harrie III		Prinses Anny			Staals
2007		Prins Jos IV			Prinses Marjo		Saes
2008		Prins Tjeu I			Prinses Elly			Nijssen
2009		Prins Erik I			Prinses Ine			van Ham
2010		Prins Leon II							Slaats
2011		Prins Patrick I						Stevens
2012		Prins Gerard III		Prinses Carla			Staals
2013		Prins Jack III			Prinses Ingrid		Hendriks
2014		
Prins Jean-Pierre I		
Prinses Harriëtte		
Bax
2015		Prins Frank II							de Haas
2016		Prins Martin I			Prinses Saskia		Horst
2017		Prins Johan I			Prinses Monique		Duisters
2018		Prins Frank III						Beerten
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Carnaval 2017
Nog enne kier ‘t hieël team 2017

van links naar rechts staand, heren: Toon Saanen, Henny van Moorsel, Rene van den Heuvel, Tjeu Nijssen, Gerard Staals,
Herjo van Meijl, Jos Saes, Bart van Steenbergen, Wim van de Berg, Harry van de Moosdijk, Adrie Duisters, Pieter Slenders, Gert Hegge, Patrick Stevens.
van links naar rechts staand, dames: Ria Roost, Anita van Meijl, Mieke Duisters, Corine Slaats, Germa van den Heuvel,
Lizette van den Berg, Carla Staals, Ingrid van Steenbergen, Marjo Saes, Willemien Saanen, Jacqueline Schenkels, Annie
van de Moosdijk, Ryan Slenders.
van links naar rechts zittend: Math Roost, Harrie Staals, Johan Schenkels, Harriëtte Bax, Jean-Pierre Bax, Johan Duisters,
Monique Duisters, Martin Horst, Saskia Horst, Leon Slaats, Frank de Haas, Jack Hendriks
van links naar rechts knielend: Anny Staals, Marielle Hegge, Elly Nijssen, Ingrid Hendriks

Commissie Bals & Receptie
Sinds ’n paor jaor stön dees hieren
vur de oêtdagende taak um de neeje
Preens of Prinsenpaar van de Buulder
Buk aen ‘t gröte publiek veur te stellen.
Ieder jaor wer proberen zillie dit op ‘n
unieke en ludieke manier te volbringen.
Dae dit zeker succesvol genuumd kan
wèren bliekt wel oet de jaorlijks gruijende belangstelling vur ‘t Preensenbal!
Neffen ‘t Preensenbal zien dees hieren
óch verantwoordelijk vur ‘t vlot en
ordelijk laoten verloeëpen van de
Preensenreceptie. Met name d’n opzet
wobie iedere gâst reustig kan plaets
nemen in de zaol en via de schermen zien beurt kan âfwâchten mâg
met recht ‘n succes genuumd wèren!
Nog neet ierder mejgemakt? Kómt
dan op 13 januaori nao de Proost en
ervaart zêlf hoe gezellig de Receptie is!

van links naar rechts: Bart van Steenbergen, Jack Hendriks, Gerard Staals,
Johan Kuipers en Frank de Haas
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Van Deurzen Heftrucks
Randweg Zuid 3 BUDEL
Tel. +31 (0) 495 49 35 47

Hondenpension

“de Bergakkers” v.o.f.
na telefonische afspraak
Fam. Maas
Bergakkers 9
6021 RZ Budel
Tel. 0495-491796
Fax 0495-496148

•kozijnen•ramen
•deuren•trappen
E R AT E L I E R
•dakkapellen T I M M
•timmerwerken

BERT STEVE

NS

Timmeratelier Bert Stevens BV
Molenheide 21, 6027 PX Soerendonk, tel. 0495 593 206
www.timmeratelierbertstevens.nl

Al ruim 10 jaar het vertrouwde adres voor:
loodgieterswerk
cv-installatie en onderhoud
zink, koper en plat dakwerkzaamheden
sanitair

Gratisbadkamerrenovatie
textielpakket t.w.v. € 300,-

(bij besteding € 1995,-)

nieuwbouw en kleine utiliteit
duurzame energie
airco
Loodgieterswerk l Cv-installatie en onderhoud
Zink en koper l airco
sanitair l badkamerrenovatie
nieuwbouw en kleine utiliteit l duurzame energie

Al ruim 10 jaar het vertrouwde adres voor:

t. 0495-497876 | www.vercoelen.nl | info@vercoelen.nl

loodgieterswerk



Vercoelen_advertenties.indd 3

cv-installatie en onderhoud

30-04-14 08:31

zink, koper en plat dakwerkzaamheden
sanitair







badkamerrenovatie


nieuwbouw
en kleine utiliteit


duurzame energie








airco
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Prinsengarde Buulder Buk
Buulder Buk en Buulder Getjes,
Now de zomer vurbiê is, ‘t minder schon wèr wurdt, de buuëm hun blaar verleerzen, gôn we wer deenken aon Carnaval
2018. Vur de Buulder Buk begós ‘t allemol wer. Want: Wie wurdt de neeje Preens en hit ie óch ‘n Prinses? Wie wèren ‘t
Boerenbruidspaar? Wie wèren Jeugdpreens en Jeugdprinses? Wie gôn optrejen op de Zittingen en wà gôn ze bringen op
dien aovund? Iederieën die aon de Optochten mej duut moet zien plannen klaor hêmmen en gôn oêtwerken. Zoe lèven we
allemol wer nao ‘t neej seizoen henne.
Óch bie de ex-Preensen begint ‘t wer
te kriebelen. Ze zien begónnen op
Prinsjesdag mej hunne eigen Prinsendag. In de Bierparel woor, mej
dânk aon de Buulse browwerij en de
drej ex-Preensen, die ‘t geregeld hân,
gepruufd van de Buulse speciaalbieren en woor óch ‘n rondleiding
gegèven
dór
de
browwerij.
Unne helle geslaagde middig, die
gevolgd woor dór unne barbecue
bie de Citybar. De feststemming
zaot er al goe in. Op nao d’n Elfde
van d’n Elfde mej Ut get Beginne!
en op nao wer ‘n moi neej seizoen.
Willie, as ex-Preensen en ex-Prinsessen willen Prins Johan en Prinses Mo-

wel tegenkomen. Op ‘t Preensenbal, de Receptie en de Zitting zien
ze zeker. Bie Ut get Beginne! en ‘t
Boerenbal zulde ze zeker óch
tegen kunnen komen. Bie de Optochten jureren ze wer vur de
Geinbok. Wie hit in de Optocht ‘t
mest komische, lachwekkend contact mej ‘t volluk langs de kânt?
nique bedânken vur ‘t hieël moi
seizoen 2017, wo zillie veurop gingen
um d’r ‘n groeët fest van te mâken.
Proficiat Prins Johan en Prinses
Monique mej ullie geweldig seizoen.
Gèr vraogen willie ullie um lid te
wèren van de Preensengarde van
de Buulder Buk. Neturluk vergèten we
Jeugdprins Sem en Jeugdprinses Isa nì
te bedânken. Gillie wart óch ‘n hieël
fijn Jeugdpreensenpaor en haet laoten
zeen dae Carnaval bie de jeugd begint.
De ex-Preensen zulde mej de Carnaval

Willie weensen Preens Frank III unne
moie Carnaval 2018 tow. Got lêkker veurop, viert fest mej alle Buk
en Getjes, geniet ‘r van zoe dae ge
zeggen kunt: Dit blieft mich mien
lèven lang bie, ‘t was moi! Óch Jeugdpreens Tim en Jeugdprinses Floor,
makt ‘r unne fijne Carnaval van en
vural, makt veul plezeer. Alle meensen in de veurbereiding, op welke
menier dan óch, veul succes en óch
veul plezeer al die mónden. Dan
wurdt ‘t wer unne geweldige Carnaval in ‘t Bokkenriêk in Buul.
Buul Alaaf!

van links naar rechts:
staand: Leon Slaats, Jean-Pierre Bax, Markus Zappe, Gerard Neeskens, Jos van Horne, Jo Vlassak, Jack Noten,
Dave Schellekens, Jack Hendriks, Frank Hoeben, Johan Duisters, Jos Saes, Gerard Feijen, Tjeu Nijssen,
Gerard Staals, Rob van Sprang, Harry van de Moosdijk, Patrick Stevens.
zittend: Ed Hensen, Harrie Staals, Martin Horst, Piet Cox, Piet Fransen, Frans van Moorsel, Hennie Lammers,
Jac Hendriks, Pierre van Meijl, Bert Vlassak, Jos Vlassak, Leon Rutten, Frank de Haas.
niet op foto: Erik van Ham
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Capucijnerplein 17
6021 CA Budel
(centrum Budel, tegenover gemeentehuis)

RIGO HUYERS
Schilderwerken - speciaalzaak

Grootschoterweg 127 A - 6023 AR Budel-Schoot
Tel. 0495-495607

Telnr Budel: 0495-491354
Telnr Maarheeze: 0495-591355
www.bakkerijrooijmans.nl
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JeugdCarnaval 2017
Terugblik Jeugdprins Sem en Jeugdprinses Isa
Hallo Buulder Bukskes en
Getjes,
Wat hebben we genoten afgelopen jaar!! Vorig jaar september
werden we door Jeugdclubs Budel gevraagd om het nieuwe Jeugdprinsenpaar voor 2017 te worden.
Hier hadden we allebei stiekem al een
paar jaar op gehoopt, dus daar zeiden
we zeker geen nee tegen. Maar wat
moesten we het lang geheim houden!
We wisten niet van elkaar wie de
Prins of Prinses zou zijn. Daar kwamen we achter bij foto Rooijmans,
toen we foto´s gingen maken en elkaar
voor het eerst zagen. We kenden
elkaar nog niet zo goed, alleen van de
Jeugdclub. Maar na de eerste wat onwennige foto´s werd het al snel gezellig en hadden we de grootste lol.
Vrijdag 9 december was het dan eindelijk zover. Goochelaar Stef toverde
ons met veel rook uit een grote box
tevoorschijn. Daar begon voor ons
Carnavalsseizoen 2017. De dag

erna werden de Bokken in de voortuin
geplaatst. ´s Avonds mochten we
meedoen tijdens de act waarbij de
grote Prins en Prinses bekend werden
gemaakt. Samen met Prins Johan en
Prinses Monique en de rest van de
Buulder Buk hadden we een superleuke
tijd en wat hebben we veel gedaan! Recepties bezoeken (met de partybus, wat
een feest!), bouwschuren bezoeken van
de carnavalsclubs, mini-Boerenbruiloft,
grote Boerenbal, Carnavalsmis, de Zittingen, het Prinsenvliegen niet te vergeten (supergaaf) en natuurlijk onze
eigen JeugdBonteMiddag, waar onze
klasgenoten een geweldig mooie act
voor ieder van ons hadden neergezet.
Met alle Prinsenparen uit heel Brabant
zijn we op bezoek geweest bij Bavaria,
de Sleuteloverdracht, bezoek
bejaardenhuis, scholen bezoeken,
Carnavalsontbijt
met
aansluitend
de
Jeugdoptocht, die helemaal super was!

Dinsdags nog de Grote Optocht,
waar we mee op de grote Prinsenwagen mochten en als afsluiting
de Bokverbranding. Allemaal erg
gaaf om mee te mogen maken!
En op de valreep pakt Jeugdprinses Isa
nog de Koningstitel bij het jaarlijkse
Prinsen-schieten van het Sint Jorisgilde
.
Dankjewel Karin en Maurice dat wij
Jeugdprinsenpaar van 2017 mochten
zijn. Bedankt ook jongens en meisjes
van onze Raad van Twaalf. Verder willen we natuurlijk ook Prins Johan en
Prinses Monique heel erg bedanken
voor deze mooie tijd. Dat geldt ook
voor de Adjudanten, de hele Raad van
Elf en hun Dames, onze families, onze
meesters en juffen en de klas, alle carnavalsgroepen, allemaal superbedankt!
Wij wensen Jeugdprins Tim en
Jeugdprinses Floor ook een geweldig Carnaval en geniet er maar net
zo van als wij dat gedaan hebben.
Jeugdprins Sem en
Jeugdprinses Isa

“Now de pèrd op stal,
want willie vieren carnaval !”
Bokkenblaaike 2018| 25

donderdag
van 10.00 - 17.30 uur
vrijdag
van 10.00 - 20.00 uur
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

Budel - tel. 0495-495222

Bekijk de zaak eens van een andere kant

Soms is het goed om iemand met een frisse blik
naar uw onderneming te laten kijken. Ook als uw
administratie al prima is verzorgd.
Kom gewoon eens langs en wie weet komen we
samen tot nieuwe inzichten…

Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Eindhovenseweg 94 | Valkenswaard | T 040 204 65 05
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Jeugdprinsenparen
Buulder Buk
				Buurtvereniging Midbuul
			Seizoen
			
			
			
			
			
			
			
			
			

1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		

Adrie Neijssen & Elsa Neijssen
Eric Ras & Monique Soors
Peter Verberne & Lianne Kuipers
Ronald Kromkamp & Lydia Looymans
Hans Groenen & Annelies van Mierlo
Eric Verhees & Sabine Wolter
Matty Lammers & Mariëlle van Asten
Pascal Verhees & Jolanda van de Hurk
Andy Seijkens & Mariëlle Looymans

				Jeugdclubs Budel
			Seizoen
			
1984		
Herman Vlassak & Wendy van Berlo
			
1985		
Teun de Werdt & Jacqueline Kursten
			
1986		
Jeffrey Vlassak & Irma Bax
			
1987		
Jochem Vlassak & Marieke Mathijssen
			
1988		
Mark van Bree & Patricia van Cranenbroek
			
1989		
Ruud Govers & Heidi van Kessel
			
1990		
Jos Roosen & Jannemieke van Mierlo
			
1991		
Marco Vlassak & Jolanda Stam
			
1992		
Wouter Mathijssen & Miriam van Doorn
			
1993		
Pascal Strik & Gertie Lammers
			1994		Leon Saanen & Wendy Adams
			
1995		
Joost Kuipers & Hanneke Lammers
			
1996		
Paul Verhoeven & Linda van Veldhoven
			
1997		
Jelle Smiths & Anne van der Kruijs
			
1998		
Jeroen Kuipers & Sanne Govers
			
1999		
Zeb Zentjens & Luke Gudders
			2000		Tom Hendriks & Anke Scheepers
			
2001		
Giel van Ool & Lieke van der Steen
			
2002		
Bas Bronswijk & Lynn Knoors
			
2003		
Robin Saanen & Jessy Rooyakkers
			
2004		
Max Honcoop & Chelsee Vlassak
			
2005		
Dennis Verstraeten & Wilke Lammers
			2006		Mark Broers & Anouk Verhees
			
2007		
Maurice van Geldrop & Kris Derks
			
2008		
Kay van Oort & Maud Nabben
			
2009		
Bart Houbraken & Veerle Emmers
			
2010		
Bas Beerten & Nienke Schenkels
			
2011		
Luuk van Vlierden & Romy van Moorsel
			
2012		
Sem Hegge & Daniek Slegers
			
2013		
Bas Vercoelen & Sanne Kromkamp
			
2014		
Jens van den Dungen & Pleun Kuipers
			
2015		
Jori Horst & Pascalle Kums
			
2016		
Luuk Duisters & Isa van Knippenberg
			
2017		
Sem van der Kruys & Isa Friederichs
			
2018		
Tim van Vlierden & Floor Verhees
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Chinees-Indisch restaurant
Catering buffet service

Burg. Remmenstraat 3
(naast gemeentehuis) 6021 BK BUDEL
Tel. 0495-493471 - Fax 0495-493471
www.kotaradjabudel.nl
Wassen, chemisch reinigen en persen/strijken,
verkoop van werk- en bedrijfskleding,
beddengoed en bad textiel.

Stomerij & Wasserij de Kim

Pater Ullingstraat 13, 6023 AM Budel-Schoot
T. +31 (0) 495 - 49 13 34 E. info@de-kim.nl W. www.de-kim.nl

VTV COMPUTERS
Voor al uw Reparaties, Software,
Onderdelen en Computersystemen.
Graszoden
Gazon aanleg
Kunstgras
Sportveldonderhoud
Cultuurtechniek

Pieter Roefs

van Sevenbornlaan 5
6027 RP Soerendonk
T (0495) 591558 | F (0495) 592516
E info@roefsgraszoden.nl
W www.roefsgraszoden.nl
Exclusief servicepunt
Royal Grass Zuid-Nederland

Leverancier van onder andere :
Acer, Asus, HP, Samsung

Openingstijden :
di t/m vr 10-13 , 14-17 h
di en do avond 19-21 h
za 14-17 h
Grootschoterweg 71
6023 AP Budel-Schoot
0495-430169
www.vtv.nl
info@vtv.nl

en nog vele andere merken.

Pc Traag ! Laat hem door ons nakijken.
Kijk voor actuele aanbiedingen op
WWW.REALPC.NL

Willie weensen iederiejen
unne plezierige

CARNAVAL

Verkoop - Aankoop - Verhuur - Taxaties
Nieuwstraat 18a 6021 HS Budel Tel.:0495-525131 Fax:0495-525134
info@vanderstraatenmakelaardij.nl www.vanderstraatenmakelaardij.nl

BELASTINGADVIES-BUREAU

TRIENEKENS

BUDEL - DEURNE
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Bokverbranding
‘t End van ‘t seizoen
As toekomstige Preens wèje al maonden
van te veuren dae ge wordt oêtgeropen
as neeje Preens van de Buulder Buk.
Nao de bekendmâking volgen eenkele
maonden
van
festen,
bouwschuren bezuûken en nuumt maer
op, lânkzâm tow werkend nao de
apotheose, ‘t carnavalsweekend zêlf mej
as absolute topper de Gröte Optocht.
Toch kumt dan ‘t momeent van afscheid nemen óch hieël deecht biê.
As de Bok wurdt klaor gezet um
in brand gestoken te wèren, wet iederieën dae ‘t carnavalsseizoen ten
einde get komen. De Preens mâg zien
lêste officiële handeling van ‘t seizoen
oêtvoeren, ‘t aonstèken van de Bok en as
‘t vuur oêt is, is er wer ‘n seizoen vurbiê.

Prinsmobiel
Al sinds ’n paor jaor stelt Auto Vlassak oet Buul tijdens de regeerperiode
van de Prinselijke Hoogheden van de
Buulder Buk unne Prinsmobiel ter
beschikking.
Mej dizze Prinsmobiel riejen de
Hoogheden van hot nao haar dór ós
moi Buul en umstreken.
Nâmens alle Hoogheden en nâmens
cv Buulder Buk willen willie Auto
Vlassak hartelijk dânken vur dit moi
gebaar!
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HEGGE
aannemingsbedrijf
Willem de Zwijgerstraat 21
Postbus 2105, 6020 AC Budel
Tel. 0495-491822 • Fax. 0495-492354

Molenhof 13, 6021 DX Budel
tel. 0495-499749, M. 06 53 24 16 71
E-mail: c.bouwer@nibevo.com
Contactpersoon: Charles Bouwer
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Petra Martens
“Unne tonproater moet durven falen”
In 1988 debuteerde Petra Martens
op de Zittingen van de Buulder Buk.
De onvergètelijke Henk Toemen,
die in dien tiêd de Zittingen sâmen
mej Jan Meuwissen organiseerde,
hâw Petra daoveur gevraogd. Vurdae
ze besêfde wa ze deei hâw ze “jao”
gezigd. Vanâf dae momeent gierden
de zenuwen dór hur lief as ze er aon
dâcht dae ze de ton in zou moeten.
Op ‘t viêfentwintigjaorig jubileumfest van ‘t huwelijk van hur awwers
stoond Petra zoegenaamd in ‘n ton. In
wêrkelijkheid stoond ze in ‘n umgekeerd kniênenhok. Maer hur optreden hâw schienbaar wel indruk gemakt. Vandao dae ze gevraogd woor
vur de Zittingen van de Buulder Buk.
Hur urste typetje was ‘n poetsvrouw
op ‘t gementehoês. Die huren en zeen
ónder ‘t poetsen hieël veul! Óch as
receptioniste-telefoniste kómde veul
te wieëten over de gang van zâken
in ‘t gementehoês. En dao kós Petra
in de ton fantastische verhalen over
vertellen, wobiê ‘t publiek dikwuls
dubbel lâg van ‘t lachen. “In de beginjaoren hit Johan Mathijssen mich
nog gehollepen mej de teksten en
lierde hij meech hoe ge ‘t bêste unne
buut kunt schriêven. Maer vêrder hêb
eech dae altiêd zêlf gedaon.” Twaalf
kier hit Petra Martens in de Buulse
ton gestaon. De lêste kier as ‘Jomanda’ de spirituele gebedsgenezeres.
“Tonpraoten is ‘n zwaor iets,” vindt Petra. “Ge stekt owwe nêk oêt.
Soms beginde te twiefelen. Kan ich
dae wel?” Maer altiêd kumt dan toch
dae momeent: “Jao, ich kan dae.
Ich hêb er vertrouwen in dae ich dae
kan! De meensen zien toch neet dae
ich mej rammelende kneeien in de
ton stöi! En echt, ‘t is genieten as
ge ‘n vol zaol huurt bulderen van ’t
lachen, terwiel ge wet daeter unne
nóg grötere klapper aon zit te komen.”
Nao heur lêste optreden in de ton is ‘t

roond Petra ‘n jaor stil gebleven. Maer ‘t bloeëd kruupt wo
‘t ni gaon kan en ‘n jaor laoter
was dao de cabaretgroep Pluche
Toelie. Sâmen mej Frâns van
Moorsel begeleidde zij de groep
op de âchtergroond. Maer toen
Madeleine ‘n jaor laoter wegens zwangerschap ni mej kós
doeën stoond Petra klaor um
vur heur in te vallen. Maer óch
toen Madeleine wer terug was
kósten ze Petra ni mier missen.
De
komende
Zittingen
duut Pluche Toelie mej Petra wer vur de 16e kier mej.
“Mejdoeën in ‘n cabaretgroep is toch
ânders dan in de ton gôn staon. Mej de
veurbereidingen, die in augustus beginnen, haaje sâmen al hieël veul lol
en plezeer. Maer vergeest dich neet!
Willie beginnen altiêd hieël serieus te
zuûken nao thema’s en onderwerpen.
Maer ‘t geft veul minder druk en zenuwen. Kumt neturluk dórdae ge neet allieën ziet. Hieël fijn um te ervaren is de
vriendschap die ge sâmen vuult. Gedeelde vreugde is toch dubbele vreugde.”
En dae is toch wa Petra Martens motiveert um door te gaon. De onderlinge
vriendschap bie Pluche Toelie, maer
óch de saamhorigheid bie alle artiesten die mejduun aon de Zittingen. ’t
Gevuul dae ge er sâmen vur gôt. In
de aparte ruumte die er in De Borgh
is, en die allieën maer toegankelijk
is vur deelnemende artiesten en medewerkers, hangt
unne sfeer van
samengevuul en
vriendschap die
Petra ni mier
kan missen.

intenser as toen ze er 30 jaor gelejen
mej begós. “Maer dae kumt neturluk
óch umdae ge awwer wórdt en er ingriêpende dingen gebeuren in ow lèven, zoeas ‘t overlijden van mien breur.
En óch um wa meech zêlf ‘t veurig jaor
overkomen is. Dao woor bie meech
borstkanker geconstateerd. Dae is gen
minnigheid. Dae duut wa mej uch.
Maer gelukkig is alles goe gekomen
en stöi ich wer midden in ‘t lèven.
Maer daodoor gôdde wel relativeren.”
De aanwezigheid bie al hur optredens
van heur awwers; Pier en Grada Martens is vur heur altied de grötste steun
gewist. “Bie ozze pap en ós mam kan
ich wa dae betraeft niks fout doeën.”
En daorum get Petra door. “Puur vur
de lol.” Seempelweg umdae ze er zoe
verrèkkes veul plezeer aen beleft.

“Optreden op de
Zittingen is vur
mich ‘n gröte
hobby. Ich belèf
dao ontzettend
veul plezeer aon.”
Ze beleft ‘t nóg
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■ voor aankoop nieuw en gebruikt
voor aankoop
nieuw
en gebruikt
■■ reparatie
aan alle
merken,
ook
■ bedrijfswagens
reparatie aan alleenmerken,
ook
lease auto’s
bedrijfswagens
en lease auto’s
■ aircoservice
en schadeherstel

Willie hemme unne goeie road :
As ge gôt bouwen of verbouwen,
moeje vur un goei stukske werk
bie de “Mol van Buul” zien
Want willie duunt grondig

aircoservice en schadeherstel
■■ ruitreparatie
ruitreparatie
■■ GRATIS
leenauto
■ GRATIS leenauto
■ autoverhuur
■ autoverhuur

Doe het ‘grondig’ met Kuppens

AUTO
VLASSAK
AUTO
VLASSAK
Compleet,
goed,
bet aalbaar
Compleet, goed, bet aalbaar

Buul

Tel. 0495-491281
Fax : 0495-495665
Meemortel 59, Budel

Burgemeester van Houtstraat 27 - 6021 AR Budel
Burgemeester
27 - 6021 AR Budel
Tel.:
(0495) 49 16van
22Houtstraat
- www.autovlassak.nl
Tel.: (0495) 49 16 22 - www.autovlassak.nl

Tel. 0495-496349

www.kwaliteitsbouw.com

Tel. 0495-496349

www.kwaliteitsbouw.com

Tel.
0495-496349
www.kwaliteitsbouw.com
95-496349
el. 0495-496349
Tel. 0495-496349
www.kwaliteitsbouw.com
www.kwaliteitsbouw.com
www.kwaliteitsbouw.com
www.kwaliteitsbouw.com
6349
www.kwaliteitsbouw.com
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DE BORGH VERBOUWEN?

De Zittingen knallen ‘t dâk er
vast af!
De Commissie Zittingen hit ‘n
klen gedaantewisseling óndergaon
mej gröte gevolgen!
Erik van Ham hit nao jaoren trouwe
dienst
zien
plak
overgedrâgen
aon Bart van Steenbergen.
De neej sâmenstelling is trots te kunnen
melden dae de Zittingen complieët ónder de
loep zien genomen: van de foyer tot het podium, van de sfeer in de zaol tot de afterparty en ni
te vergèten: louter Buulse artiesten op ‘t tonieël!
Sâmen mej alle artiesten en medewerkers
vertrouwt de Commissie erop ullie allemaol
te zeen op ieën van de Zittingen van Buul!

Commissie Zittingen vanaf boven met de klok mee,
Johan Kuipers, Leon Slaats, Herman Govers en Bart van
Steenbergen

Buul, bedânkt!
Bokken en Geiten,
‘t Is now half oktober en de veurbereidingen vur de Zittingen zien in volle
gang. Maer neet vur meech, hoe zou
mich dae nao zoeveul jaor bevallen?

Veurig jaor hêb ich nao 35 jaor
in Gâstel en 13 jaor in Buul
afscheid genomen van ‘t tonpraoten.
Ich kan terug kiêken op unne moien
tiêd, want wa is ‘t moi um meen-

sen te vermâken en te laoten lachen.
‘t Moiste wa ich er vur terug kreeg is
toch wel de lêsten aovund in Buul. Hoe
de Buulder Buk en de medewerkers
van de Zittingen meech bedânkden ontroerde mich, zeker toen er nog minutenlang applaus van ‘t publiek over henne
kwâmp. Dao kan ich nog lang op teren.
Daorum wil ich hiê in ‘t Bokkenblaaike nogmaals iederieën, vur
dien aovund en die 13 jaor dae ich
hêb mej meugen doeën, bedânken.
Vêrder
en de
tingen
tingen

weens ich de Buulder Buk
medewerkers van de Zitveul succes mej de Zitin de komende jaoren.

Jo van Meijl
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Uw partner in: autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen

Onze merken:

Leverancier en producent van transportoplossingen
JKB Transporttechniek b.v.
Fabrieksstraat 106a
6021 RE Budel
Nederland
+31 (0)495 492573
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info@jkb-handling.com
www.jkb-handling.com

JKB Nieuwegein b.v.
Van Mussenbroekbaan 3c
3439 MX Nieuwegein
Nederland
+31 (0)30 6045488

Zittingen 2017
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De Zittingen
Verslag van de Zittingen 2017
Dór veul meensen wèren de Zittingen gezeen as unnen opwaermer vur
’t Carnaval, dae dikwuls pas eenkele
wèken laoter gehawwen wurdt. Maer
iederieën die bie de Zittingen van
de Buulder Buk is gewist wet 't hieël
zeker; De Zittingen: Dae is púúr Carnaval! Zang, dans, muziek, cabaret en humor zien de onderdieëlen
die de Zittingen tot 'n spektakelstuk mâken dae niemed mâg missen.
Maer vurdae de artiesten op 't podium

de artiesten mej passie nao 't podium bringt dan kunnen we er allemaol wer ‘s goe vur gôn zitten.
Altiêd moeilijk vur artiesten um as
urste de Zitting te openen. Maer de
Buulse dansgroep Dizzy hâw dao totaol gen moeite mej. Tobias Sanders, de leider van de groep zörgde
vur 'n gröte verrassing dór zêlf as 'n

stön is er al hieël veul werk verreecht
dór meensen die nöit op 't podium te
zeen zien. Mej de bouw van 't podium
en de aonkleejing van de hieël zaol
zien al veul meensen dâg bezig gewist.
Jos Vlassak, de veurzitter van de Commissie Bouw kan ooch dao alles over
vertellen. En de Commissie Zittingen,
wo dae Leon Slaats vur de lêste kier
leiding aon gâf, is dan al mónden lang
bezig gewist um 'n moi programma mej
goei artiesten vur de Zittingen sâmen te
stellen. Martin Linders, Bert Duusters,
Anthony Roost en Tobias Neijssen
hêmmen er dan sâmen vur gezörgd
dae alle technische zâken zoe as 't
geluid en de belichting in orde zien.
Maer dao wèren ze gelukkig wél goe
bie gehollepen dór de hoofdsponsor
van de Zittingen; W-S-S Sound&Light
oet Maores. En vurdae de artiesten
aon hun nummer beginnen zien ze
al goe onderhân genomen dór Mara
Gooijens en Lenny Vermeulen. Die
mâken alle artiesten ontzettend
moi en knap.
Maer as dan 't momeent gekomen
is dae Martin Horst, de bèste Swies
van d’n helle werreld en umstreken,

moderne 'Dans Mariet' mej te doeën.
Maer dae duurde nog gen minuut,
want toen stoond 't podium vol
mej zien volledige dansgroep. We
kósten vervolges genieten van
unne schitterende openingsdâns
wo de voonken vanâf spatten.
De muziekband De Knoterbèhren hoefde neet te vertellen
hoe ze 'n zaol moeten opwaermen. Bas Kusters mej zien mannen en Mirthe hân originele
teksten geschreven op bekinde
muziek. Nummers as: Conny kon nie,
't Is oêt me die loompe Bianca en Löt
maer waaien wâren nummers die leten
huren dae hiê mannen oet Buul aen
de gang wâren. De sfeer in de zaol
was toen al nemmer kepot te kriêgen.
Jo van Meijl was d’n urste tonprao-
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ter, die maer lifst vur de 13e kier in
Buul in de tón geenk staon. 't Was
óch tevens de lêste kier dae willie van
Jo kósten genieten, want hij zet er 'n
peunt âchter en eigeluk is dae nog sund.
Want ieën ding was zeker; Jo braocht
humor van de bovenste plânk. Zien
buuts wâren eigeluk 'n hieël rits moppen op 'n rij. Maer zoe as Jo die kós
vertellen was 't altiêd
lachen. En dae is 't
toch wa we willen bie
unne tonpraoter. Toen
Jo klaor was bedânkde hij nog alle meensen die hum op de
Buulse Zittingen dór
de jaoren henne gesteund hân. En willie, 't publiek van
de Zittingen, bedânken Jo van Meijl,
unne tonpraoter, zoe
as unne tonpraoter bedoeld is!

De tonieëlmesters Math Roost en Adrie
Duusters die d'n helle aovund klaor
stónnen um alles op zien plak te zetten,
hoefden toen efkes niks te doeën, want
de ton kós bliêven staon. Naodae Jo
van Meijl ziene 13e buut gebraocht
hâw, geenk Tom van Osch er vur d'n
urste kiêr in. Tom is
'n ontdekking van Jac
Kuppens, die óch jaoren in Buul in de ton
hit gestaon. Tom was
nog maer krêk pappa
geworen van Maud,
zien urste kiendje. En
wa dae allemaol mej

Puur Carnaval !
hum gedaon hâw, wis hij op 'n lachwekkende manier te vertellen. Alle veurbereidingen en puf-oefeningen waren
hum neet mej gevallen. En hij voond
óch dae hij 'n zwaor bevalling achter
de rug hâw. Neturluk was 't te mêrken
dae Tom van Osch 't vur d'n urste kier
deej, maer hij kan unne gröte wèren.

TaDaa is unne cabaretgroep oet Hellemund. Dreij mannen die neet allieën
goe muziek kósten mâken, maer daobiê
óch nog ‘s hieël moi kósten zingen. In 'n
hoeëg tempo kwâmp 't ieën nummer nao
't ânder vurbie. Sóms onderbroken dór
teksten en mini-tonieëlstukskes wobiê
iederieën zich kepot lâchde. 't Was ieën
van de hogtepeunten van d’n aovund.

Nao de pauze was 't wer de dansgroep Dizzy die de ieër hâw um as
urste 't programma vêrder te laoten
gaon. Unne fantastische showdans!
'n Sâmenspel van dans en muziek
mej spectaculaire lichteffecten. Vur
de dansende mechjes moet dit topsport zien! 'n Geweldige belèvenis!
De ton was toen klaor gezet vur Johan
Gerlag. Johan is onderhând unne tonpraoter die 't klappen van de zwieëp
wel kint. Dizze kiêr kwâmp hij as Han-

neske. 'n Mênneke van ziene pap; Hannus. Mej die creatie hâw Johan Gerlag
neet vur de haendigste rol gekozen.
Spult maer ‘s ‘n dikke twintig minuten
as 'n mênneke van pakweg 8 jaor. Um
strak in die rol te bliêven is al 'n knappe
prestatie. Maer dae was aen Hanneske
neet te mêrken. Mej de oeëgen van ‘n
keend keek Hanneske nao de gröte
meensenwereld en vertelde wa hij zâg
en huurde. Moi idee van Johan Gerlag!

Twieë jaor zien ze weg gewist, maer ze
stonnen er wer. De Buulse Blèèrköp!
't Moiste van De Buulse Blèèrköp is
dae zillie cabaret bringen dae hellemaol op 't Buulse lèven betrekking hit. 't Get bie hun
dikwuls over Buulse meensen en Buulse situaties die ze
oet hun verbând trekken en
ónder 'n vergroeëtglaos leggen. As ge dao nao kiekt is 't
lachen geblaozen. Hieël moi
wâren hun muzikale nummers
die dór nostalgische videobelden woren ondersteund.
Ze besloëten hun optreden mej hunne
âfsloêter van eenkele jaoren gelejen:
'Hiê huur ich toês'. Prachtig gezóngen, maer now zónder Felie Spooren.

Vur ’t lêste optreden van d’n aovund
woor de ton klaor gezet vur Boy Jansen. Zónder mier unne tonpraoter oet
de boêtencategorie. Boy Jansen hit as
tonpraoter al veul priêzen in de wacht
gesleept. En wie regelmatig nao Omroep Brabant kiekt wet worum. Ieën
van zien stêrkste kânten is de interactie. Hij spult mej zien publiek, maer
óch mej de Kapel, de Raod van Elf en
jao, óch mej de Preens. Hij is iederieën
steeds ‘n staepke veur. En telkens as ge
deenkt; 'Hij zal toch zeker neet?' dan
duut ie 't wél. Stêrker nog, dan is ‘t al gebeurd! ‘n Weergaloos optreden wo veur
hij ‘n staande ovatie moog ontvangen.

Johan Kuupers hâw as presentator de
regie van d’n aovund in hân. Johan kan
dae en duut dae in zien gehieël eigen
stijl. Op z'n Johan Kuupers! Niemed
die hum dao in kan overtreffen.
En dan ós Hofkapel De BloasBuk.
Ze komen allemaol van ós Hermenie
EMM, dus dan wije wel op welk hoeëg
niveau er muziek gebraocht wurdt. En
dae's te huren. Muziek van de Kapel:
En of dae Carnaval is!!
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Willie weensen
ullie allemaol unne
moije carnaval!!!
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www.kissen.be

3D ontwerp op maat gemaakt.

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot.
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Watertorenstraat 24
3930 Hamont (België) +32(0)11-66 88 80

Zittingen 2017

Bokkenblaaike 2018 | 39

Autobedrijf vd Broek
t’ Inne 4
6021 DA Budel
0495-769068
06-51347233
info@autobedrijfvdbroek.com

www.autofirst-vandenbroek.nl

Rondven 55 - 6026 PX Maarheeze - T. 0495 595362 - F 0495 595568
E: info@vanerptegels.nl - I: www.vanerptegels.nl

De Zwaluw 1, 6021 ZW Budel
(06) 12 51 90 47
info@kremersadministraties.nl
www.kremersadministraties.nl

Cafetaria De Palfenier
Nieuwstraat 61, 6021 HR Budel
Telefoon 0495-493378

WILLIE WEENSEN ULLIE
VEUL PLEZEER!

POSTBUS 2200, 6020 AE BUDEL
NIEUWSTRAAT 16, 6021 HS BUDEL
TELEFOON 0495-497811
FAX 0495-497943
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

!

U bent welkom

OPEN: ma 16u30-22u00 &
di t/m zo 12u00-22u30

Dhr. J. Umans

AIRFLOW
KOELTECHNIEK &
AIRCONDITIONING

BUDEL (0495) 493 212
www.airflow.nl
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Met Carnaval teveel bloemetjes
buitengezet? Na carnaval bij ons
keuze genoeg!
www.beckersmeesterbloembinders.nl

Zittingen 2018
De artiesten, Cabaret

Pluche Toelie
u
Groeten oet B

ul

Willie hemme oszelf bie elkaor gerapt

Unne hoëp inspiratie opgedaon um er unne ludieke draai aon te gèven!

Buulse Blèèrköp
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Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen
de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!

Randweg Zuid 8 | Budel | 0495-430920
www.vancranenbroek.com

’T INNE 2C
6021 DA
BUDEL
 06-20013041
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Zittingen 2018
De artiesten, Tonpraoters

Johan Gerlag
Beste Buulder Buk en Buulder Getjes,
De Zittingen van de Buulder Buk zitten er wer aon te komen, en ich hâw as
Hanneske wer gèr mejgedaon, want ich
voond ’t geweldig um te doeën en hêb
er êrg van genoten. Nêt as gillie, hêb
ich gehuurd.
Maer helaas, ich mâg ni mier van ozze
Pap. Nieje, ich was vulste brutaal
gewist, zeej hij. Now, volges mich wil
ie zêlf wer vulste gèr mejdoeën!
Jao, hij hit wer van alles te vertellen,
want dien makt ze mej….. Now hit ie
mich toch van zien hobby zien beroep

gemakt, dus dae belóft wer wa!
Ich mâg nog ni zeggen wa, want dae
moes ’n verrassing bliêven. Maer ’t hit
iets mej de BB te mâken. Ich hoop dae
gillie allemaol komt kiêken, want d’r
valt wer zat te lachen mej dien mins.
En dan weens ich ullie allemaol veul
plezeer mej Hannes en misschien tot ’n
ânder jaor
.
Oh jao, en allemaol unnen hieële fijne
Carnaval
Groetjes Hanneske.

Nieke van Hunsel
Ich bin Nieke van Hunsel, 27 jaor en
woon sâmen mej Joep van Cranenbroek aen ‘t Rasplein in Buul.
In ’t dâgelijks lèven bin ich werkzaam
as fitness-instructrice, nagelstyliste en
begeleid ich kinder mej ‘n beperking.
Ich hêb genóg te doeën, maer dao
neffe gelukkig óch nog wa tiêd over
um leidster te zien bie Jeugdclubs
Budel, dânsles te gèven bie Turnlust
Budel, Toneelclub Podium Nummer
Zes te regiseren, en neturluk mej de
Carnaval op pad mej cv de Jeugdbuk!

As kind deei ich mej de Jong van Blöstumop mej aen de Kinderzittingen.
En in ‘t publiek bie de Zittingen hêb
ich dikwuls gedâcht: “Dae zou toch
moi zien um dao te staon.” En dit jaor
is ‘t dan zoevêr: ich goi de oetdaging
aon um in de ton te staon! Spannend,
maer ich hêb er hieël veul zin in!
Ich weens iederieën unne goeie Carnaval en veul plezeer bie de Zittingen!
Nieke van Hunsel

Tom van Osch
Effe veurstellen
Miene nâm is Tom van Osch.
Afgeloeëpen jaor vur de 1ste kier mej
de Zittingen in Buul mej gedaon.En
dae was mich zoe goe bevallen dae ich
dit jaor wer van de partij ben!
Afgeloeëpen jaor stoond ich er as ‘pas
vaoder’. En dae was zoe leuk dae Maud
er wer ‘n brurke of zusje biê kriegt. Wa
of wie ich dit jaor ben, dae haw ich nog
effe stil.
Ich hoop dae we dit jaor wer geweldige
Zittingen hêmmen en dae kan allieën

maer mej zoe’n geweldig publiek. Dus
kómt dit jaor allemaol nao de Zittingen!
Tot dan, groeten
Tom
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EL
BUD EL
R
A
T
D
NYRS ... UIT BU
ZINK

www.nyrstarb

udel.nl
www.nyrstar.c
om

Werken bij
Nyrstar Bude
l?
Kijk op:
www.zinkwer
kt.nl

Nyrstar Budel is een modern en dynamisch bedrijf, samen met circa 450
medewerkers produceren wij jaarlijks 295.000 ton zink(legeringen) van zeer hoge
kwaliteit en een aantal andere metaalhoudende producten. Zink uit Budel
bestaat inmiddels bijna 125 jaar, uiteraard niet voor niets.
ZINK IS OVERAL IN JE LEVEN
De belangrijkste eigenschap van zink is duurzaamheid. Iedereen ziet dit dagelijks, alleen weten we dit vaak niet.
Zink verhoogt namelijk de levensduur van staal en beschermt op die manier gebouwen, auto’s, schepen en staalconstructies
tegen corrosie. Daarnaast is zink ook nog eens recyclebaar. Inmiddels zijn de vele toepassingen van zink niet meer weg te
denken in de moderne maatschappij en vinden we het terug in een grote verscheidenheid aan producten: van medicijn tot laser,
van deurklink tot vangrail en van euro tot dakgoot. Zink is dus overal in je leven!
Zink is een onmisbaar bestandsdeel van ons milieu! Het vormt een essentiële bouwstof voor alle levende
organismen en is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier*.
* Dagelijks aanbevolen hoeveelheid bedraagt 10-15 mg.

Nyrstar Budel • Hoofdstraat 1 • 6024 AA Budel-Dorplein • Postbus 2001 • 6020 AA Budel
T +31 (0)495 512 911 • F +31 (0)495 518 285
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Zittingen 2018
De artiesten, Zang & Dans

Exchange

Knotherbèhren

Bokken en Getjes,

Beste Buulder Buk en Getjes,

Dizzy toen, Exchange nu!

Wa get ’n jaor toch gâuw vurbiê. Mej de Zittingen van 2017 nog vers in ’t geheugen – sommigste stukskes wa mier dan ânder – wurdt ós alwer gevraogd
um ‘n stukske te schriêven vur ‘t Bokkenblaaike van ’t komend seizoen!
Maer van d’n ândere kânt, ’t règent boêten toch dae ’t zekt, en ’t is
hartstikke kâwd, dus laoten we ‘t van de zonnige kânt bekiêken:
willie hêmmen toch niks bèters te doeën dan er ‘s goe vur
te gôn zitten en ‘s te kiêken wa we d‘r van kunnen mâken.

Na een aantal veranderingen en een
nieuwe selectie is Dizzy dit jaar weer
terug, onder de naam Exchange!
Vorig jaar mocht Exchange voor het
eerst laten zien wat ze in huis hadden tijdens de Budelse Zittingen.
Dit was een groot succes en ze
hebben er enorm van genoten!
Ook dit jaar halen ze weer alles
uit de kast en zullen een vernieuwende, knallende show neerzetten!
Openingsdans en showdans wordt
door deze explosieve groep verzorgd.
See you at Buulderbuk’s Zittingen 2018!

’t Belangriêkste um goe over te prakkezeren as ’t neej seizoen begint
is ‘n onderwerp. Willie duun now vur ’t verde jaor méj en willie hêmmen over ‘Muziek’ gezongen in unne Buulse Medley, we hêmmen ‘t
over ‘t ‘Pötje Beer’ gehad en ’t âfgeloeëpen jaor hêmmen we ’n ode
aon ‘De Liefde’ gebraocht. Wo zôn we ’t dit jaor ‘s over gôn hêmmen?
Vêrder vilt ‘r nè veul te vertellen, as over muziek, beer en vröllie, toch?
Bestoond er maer ‘n onderwerp wo ge altiêd over zot kunnen
zieëveren, as dae ge ânders niks mer wet um over te zâniken… ’t Is
now ni dae we geliêk ‘n stortbui aon ideeën hêmmen. Stêrker nog,
de moed begint ós te verdwijnen as snûw veur de zon!
Maer nieje, óch dit jaor zal ’t wel wer goe komen. Achter
de wolleken schient immers altiêd de zon en óch oppe
Zittingen in 2018 gôn willie proberen um er mej ullie allemaol ’n fest van te mâken en de zon in ullie böllekes te laoten schiênen. De neus in de wéénd en gaon!
Willie hêmmen d’r wer hieël veul zin in en hopen ullie allemaol te meugen verwelkomen oppe Zittingen van 2018!
Tot dan!
Haddich, Knoterbèhren

Dames van de
Raod van Elf
Bokken en Geiten,
Willie, Dames van de Raod
vinnen ‘t spannend, maer
wel hieël leuk, um vur d’n
1e kier ós biêdrage te leveren aen de Zittingen in
Buul.
Willie zien dan óch al effe
druk bezig mej ‘t oefenen
van ós optreden, onder supervisie van ozze lier-

mester Tobias.
Mier verklappen van ozze
act duun willie neet!
Neejsgerrig? Dan hopen
willie ullie te zeen op de
Zittingen in Buul!
Dames Raod van Elf
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AUTOBEDRIJF

SCHILDERS
Dkn. van Baarsstraat 23
6021 BG Budel
Tel. 0495-491712
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BADMODE

Henny Schilders
Wensen U veel plezier !

Dkn. van Baarsstraat 23
6021 BG Budel
Tel. 0495-491712

Zittingen 2018
Waar en Wanneer

Voorverkoop

Zittingen cv Buulder Buk
Gemeenschapshuis De Borgh

Gemeenschapshuis De Borgh

Seniorenzitting
Aanvang 13.30 uur
Zondag 14 januari
Prijs per entreekaart € 8,00
(geen voorverkoop)
Zittingen
Aanvang: 20.11 uur
Vrijdag 19 januari
Zaterdag 20 januari
Vrijdag 26 januari
Zaterdag 27 januari

Leden:
Vrijdag 12 januari van 19.30 uur tot 21.30
uur.
De nummers ter bepaling van de volgorde
worden uitgereikt vanaf 18.30 uur
Denk zelf aan de volgorde van binnenkomst.
4 kaarten per lidmaatschapskaart,
maximaal 4 kaarten per persoon.
Prijs per entreekaart € 11,00

Niet leden:
Vrijdag 12 januari van 21.30 uur tot 22.30
uur.
Aantal kaarten per persoon onbeperkt,
Prijs per kaart € 14,00

JeugdBonteMiddag
Gemeenschapshuis De Borgh
Zondag 4 februari
Aanvang 14.00 uur met aansluitend Receptie
van het Jeugdprinsenpaar

Hoofdsponsor Zittingen

Prijs per entreekaart
€ 2,00 kind incl. consumptie
€ 4,00 volwassenen

(geen voorverkoop)

info: 0495-599095
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ARcodex
architectuur
—–—— van Ham Budel ———–
info@arcodex.nl 0495-491574 www.arcodex.nl

Medewerkers Zittingen 2018
			Grimeuse			Mara Goijens
			Hairstyliste			Lenny Vermeulen
			
Toneelmeesters 		
Math Roost en Adrie Duisters
			Belichting			W-S-S Sound&Light, Martin Linders
			
Geluid en Techniek		
W-S-S Sound&Light, Bert Duisters,
							Anthony Roost en Tobias Neijssen
			
Commissie Bouw		
Jos Vlassak (voorzitter), Jèn Adams,
							Jos van Halteren, Joost Neeskens, Frans Bots
							Harrie Reemers, Ger Barents, Jan Snelders,
							Jan Bax en Wiel van Leeuwen
			
Commissie Zittingen		
Johan Kuipers (voorzitter), Leon Slaats,
							Herman Govers en Bart van Steenbergen
			Presentator			Johan Kuipers
			Suisse 				Martin Horst
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Drie generaties Roost
Dienen de Zittingen
hum dao bie hêlpen. Dao door
kwâmp ‘t dae Harrie Hegge ‘n
jaor laoter in de ton stoond.
Dae is ‘t begin gewist van
alle werkzaamheden die
Math Roost achter de
schermen van de Zittingen dór de veule jaoren
henne verreecht hit.

Opa Math, zoon Anthony en kleinzoon
Matty Roost zullen tijdens de Zittingen
wer alle drei paraat staon um op verschillende plaetsen achter de schermen
hun werkzaamheden te verreechten.
Willie gôn terug nao 1981. Preens
Driek I (Broers) zwaaide de scepter
over ‘t Bokkenriêk. Jan Smolders was
de veurzitter van de Buulder Buk. Henk
Toemen en Jan Meuwissen wâren de
organisatoren van de Zittingen en Ton
van de Laar zörgde toen al, mej veul
eigen materiaol, vur ‘t geluid.
‘t Was in dien tiêd dae tonieëlverieëniging 'De Budelse Comedie' ‘n
neej lichtinstallatie aongeschaft hâw.
De Commissie Zittingen van de Buulder Buk was daovan op de hogte. Die
kreeg ‘t bestuur van de tonieëlverieëniging, wo óch Math Roost in zaot,
zoe vaer dae die neej lichtinstallatie
gebruukt moog wèren op de Zittingen,
nog vurdae ze die zêlf vur hun eigen
veurstellingen gebruukt hân. Math
zörgde sâmen mej Hans Teklenburg en
André van Deurzen, óch leden van de
tonieëlverieëniging, vur de plaetsing
en bediening van de neej installatie.
Behalve ‘t mej opbouwen van de belichting bleek Math óch inzetbaar as
tonieëlmester. Hij zörgde er veur dae
alle attributen die de artiesten noeëdig
hân op tiêd en op de juuste plak op ‘t
podium aonwezig wâren. Vural de cabaretgroepen gâven hum hân vol werk.
In dae urste jaor zou Harrie Hegge

Gelukkig hâw hij altied
veul steun van al zien
maoten die hum in al
die jaoren ter zijde stonnen en op dit momeent is dae Adrie
Duusters, unne jonge vent die mèters
kan mâken! Math was 29 jaor toen hij
begós mej zien werk vur de Zittingen.
Now is hij 66 jaor, maer zet zich nog
altiêd mej veul plezeer in um alles goe
te laoten verloeëpen. ‘t 'Flitsende' zal er
óch bie Math wel ‘n bitje âf zien (rugklachten) maer dae ziet niemud!
Nao de aonschaf van de belichting
wier er ’n paor jaor laoter unne volgspot aongeschaft, die vanâchter oet de
zaol de binnenkomende en oetgônde
artiesten in unne kegel van licht begeleidde. ‘t Was 1995, ’t jaor van Preens
Jack II (Noten) die sâmen mej zien
Prinses Marita van dit lichtspektakel
kósten genieten.
Dizze volgspot woor toen bediend dór
de zoon van Math, Anthony Roost, die
daomej vur d’n urste kier aon de Zittingen mejwerkde. Anthony Roost hâw al
‘s as tonpraoter op de Kinderzittingen
mejgedaon. Maer as medewerker aen
de Gröte Zitting was ‘t bedenen van
de volgspot toen zien urste biêdrage
aon de Gröte Zittingen van de Buulder
Buk. Maer nêt as zien vaoder bleek
Anthony brieëd inzetbaar. Hij woor al
vlug nao Jan Neijssen 3e tonieëlmester
in dienst van Math. En vanâf 2002 verhoesde Anthony as belichtingsman nao
de regiekâmer, hoeëg âchter in de zaol.
Laoter nâmp ‘t bedriêf
W-S-S
Sound&Light de belichting professioneel over. Vanâf toen bedient hij de

beamer, mej behulp van compjoeters,
vur projecties op de schermen die op ‘t
podium stön opgesteld. Óch op 't juuste
momeent de muziek of ândere geluidseffecten starten is ‘n taak die nogal wa
concentratie vêrgt. Sâmen mej Martin
Linders (die de volgspot bedient) beleft
Anthony veul plezeer aen dae werk dao
boven in dae hôkske. Volgens Anthony
"lachen ze wat af"!
Maer dees 2 mannen zitten neet allieën
op dien verkante meter, want ‘n paor
jaor gelejen is Matty Roost begónnen
me mej te hêllepen aen de Jeugdzittingen. Maer óch mej de Gröte Zittingen ondersteunt hij de techniek en wet
sóms bèter wa er moet gebeuren dan
zien vaoder.
Zoe kwâmp ‘t drei jaor gelejen veur
dae Anthony vur zien werk ónder de
Zittingen weg geropen woor en Matty
(toen 13) de rêst van die Zittingsaovund afmakde, zónder dae iemund dae
gemêrkt hit. Gelukkig kreeg Matty toen
veul steun van Bêrt Duusters die hum
lierde um ónder alle omstandigheden
de reust te bewaoren. Die hulp was
de lêste jaoren óch wel ‘s haord noeëdig, want dór droevige familieomstandigheden kósten Math en Anthony de
ondersteuning van Matty hieël goe gebruuken.
Die steun hêmmen Math, Anthony en
Matty óch altiêd gekregen van vrouw,
moeder en oma: Ria Meeuwissen. Zij
hit ‘t meugelijk gemakt dae heur mannen zoeveul tiêd kósten vrijmâken
um aovund aen aovund klaor te staon
vur alle hand- en spandiensten vur de
Zittingen. Óch carnavalsverieëniging
de Buulder Buk hit gröte waardering
vur alles wa Math, Anthony en Matty
Roost vur de verieëniging duun en
gedaon hêmmen. Zoewel Math as Anthony ontvingen ierder de 'Orde van
Verdienste'. In 2010 kreeg Math de
hogste onderscheiding die cv Buulder
Buk in hoês hit: De Gouden Bok!
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ME CARNAVAL
HENNIGE SCHOEN AEN DE VEUT!

Modeschoenen

TASKO

Pasvormschoenen

Capucijnerplein 32 budel

Keukens en interieur op maat
Passend advies
Maarheezerweg 38 | 6021 CP Budel | T 0495-497537 | F 0495-495868 | E info@beertenkeukens.nl | www.beertenkeukens.nl

SelfService Station

BP STATION

Die is goed als je weet hoe het moet,
weet je ‘t niet dat is geen ramp
wij helpen ook de klant.
Maria Brauers

Alaaf !
Bokkenblaaike 2018 | 52

Dr. A. Mathijsenstraat 46
6021 CM Budel
Tel. 0495-491869

JeugdBonteMiddag 2017
Een groot succes!
lu•diek (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 speels: ludieke acties protestacties waarbij op speelse wijze aandacht wordt
gevraagd voor het onderwerp
Beste Bulanders. Wa ziede gillie loomp!
Vorig jaar heeft er een verdomd lollig stukje in de carnavalskrant gestaan over de
JeugdBonteMiddag. Bij herlezing bleef het schuddebuiken geblazen en een mens
vraagt zich af wat de meerwaarde van een tonprater is wanneer het fenomeen
van de carnavalskrant bestaat. De verwachting was dan ook dat menigeen het
niet droog zou houden bij de aangeboden kolder. Doch, wat blijkt? Geen hond
die het leest!!! Ja, met een beetje geluk lezen zeven man en een paardenkop (ik
noem geen namen) nog de tussenkopjes, maar daarmee heb je het wel gehad.
Wat was het geval: De naamsverandering van KinderBonteMiddag naar
JeugdBonteMiddag bood een ideale
gelegenheid om een ludiek stukje te
schrijven waarin gretig gebruik werd
gemaakt van vreemde kwinkslagen.
Denk hierbij aan “debutanten die al
jaren van de partij zijn” of “na jarenlang meegedaan te hebben nemen
ze afscheid bij de eerste editie” etc.
etc. Zoals reeds aangegeven, het was
schuddebuiken geblazen. Om dat te bereiken moest er wel afscheid genomen
worden van de KinderBonteMiddag,
dientengevolge de JeugdBonteMiddag welkom te heten. Dit alles in de
ijdele hoop dat het artikel ook gelezen
zou worden. Maer ziede gâw gêk!? De
gemiddelde Bulander haakt af na de
eerste regel en zegt: “Wa? De KinderBonteMiddag git nè door? Vrouw! Vat
mich mien slóffen en mien jachtgewèr,
ich moet nao van Ham hènne!”
De gevolgen kon niemand overzien: Totale chaos! De telefoon stond roodgloeiend bij Erik van Ham, Moosje kon niet
meer over straat zonder aangeklampt
te worden, onderzoeksjournalisten van
de Grenskoerier en het HAC maakten
overuren en Herm Govers durfde niet
eens met zijn steek op over straat, bang
om herkend te worden. Ondertussen
had Jos Vlassak zijn handen vol aan
de oplopende conflicten bij de Commissie Bouw: “Moet het podium er nu
wel of niet staan!?” Kortom, paniek
alom. Plunderingen in de dorpskernen
konden dan ook niet uitblijven. Auto’s

werden in brand gestoken (en Hammie maar foto’s maken!) en vrouwen
sloegen elkaar de hersens in voor
de laatste restjes brood (en Meusje
maar vragen of ze het nog eens wilden doen en erbij wilden lachen
naar het vogeltje.) De enige binnen
de Buulder Buk die in opperbeste
stemming verkeerde tijdens deze
gewelddadige periode was Horsje.
Daarom bij deze een rectificatie:
DE JEUGDBONTEMIDDAG
GAAT GEWOON DOOR DIT
JAAR!
EN OOK ALLE VOLGENDE
JAREN!
Goed, nu dit misverstand uit
de wereld is zitten we hier
nog mooi met de ondankbare
taak om een pagina te vullen
waarvan duidelijk is geworden
dat geen hond hem leest. Maar
goed, we doen het voor die
zeven man en die paardenkop.
(Als je je aangesproken voelt
is de kans groot dat...afijn.)
Daar komt ie dan.
JeugdBonteMiddag
2017 wederom een
groot succes!
De beknopte inleiding mag
dan een tikkeltje sarcastisch
van aard zijn, deze kop is
dat zeker niet. De organisaBokkenblaaike 2018| 53

JeugdBonteMiddag 2017
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JeugdBonteMiddag 2017
tie, versterkt met Johan en Johan (geen
stripfiguren!), had weer een fraai spektakel op de planken weten te krijgen.
In de veronderstelling dat plaatjes
kijken minder moeite kost dan lezen
hebben we een flink aantal foto’s van
de JeugdBonteMiddag in dit boekje
geplaatst. Toch willen we graag
de deelnemers even benoemen en
bedanken. Te beginnen bij de Dancing Diamonds, die een eeuwenoude
traditie in ere hebben gehouden. De
gardedans! En na de pauze zagen we
deze dames nog eens terug. Aangevuld met een aantal nieuwe danseressen en een wel zeer schattige mascotte.
Traditioneel was er veel dans te zien.
Traditioneel is dat grotendeels de
schuld van Dance Vision. Wederom
de vereniging met het grootste aandeel
in deze JeugdBonteMiddag. Maar
liefst vier verschillende dansgroepen
van deze vereniging betraden het podium, en het leuke is de indeling per
leeftijd. Zo zie je hoe schattige meisjes
lieve meisjes worden. De lieve meisjes
worden stoere meisjes, en uiteindelijk staan er een stel bitches op het
podium waar elke voetbalploeg met
trillende knieën voor zou wegrennen.
Naast deze dans was er ook weer live gezongen. In navolging van Mara en Maud
zagen we de Supergirls live zingen.
Zeven koppen sterk waren deze dames
niet bang om het op te nemen tegen de
overvolle zaal. Met Kisses and Dancing kregen deze dappere dames de zaal
goed mee. En ook Mara en Maud zelf
brachten hun dromendans ten gehore.
In een ver verleden hebben we ooit
een zekere Luuk en Dion de “grotemensen-zittingen” in gehemeld. “Het
is niet de vraag of, maar wanneer deze
heren de overstap maken naar de Grote
Zitting.” Zo werd het toen omschreven.
Ondertussen, enkele jaren later, liggen
die twee pubers met hun zatte ballen op
de bank een zak chips leeg te vreten,

terwijl Petra Martens voor de honderdste keer acte de presénce geeft op het
hoofdpodium. Daarom wordt het dit
keer een beetje voorzichtiger gebracht,
maar over Mara en Maud gesproken;
die snotneusjes worden ook behoorlijke tantes. Natuurlijk kunnen ze nog
een aantal jaren mee op het podium van
de JeugdBonteMiddag. Wat dat betreft
is het maar goed dat we van de KinderBonteMiddag af zijn. (NIET SCHRIKKEN, DE JEUGDBONTEMIDDAG GAAT GEWOON DOOR!
LAAT DE KOPSTUKKEN VAN DE
BUULDER BUK MET RUST!)
Maar toch hopen we dat deze dames
niet zomaar stoppen als ze de leeftijd
hebben bereikt dat ze hier een beetje
uit de toon vallen. Dus dames, begin maar eens na te denken over
een stukje cabaret naast jullie zang.
Optredens van groep 8 blijven altijd
iets bijzonders. Als je bij Dance
Vision voorstelt om een dansje
te doen stuit dat op weinig weerstand. Doe je ditzelfde voorstel in
groep 8, dan komt meer dan de
helft van de klas in opstand. De
een wil klarinet spelen, de ander
wil rennen en springen, een ander wil dansen en weer een ander wil André van Duin nadoen.
Deze mengelmoes van meningen
zorgt altijd voor een geweldig
feest op het podium waar alleen
Math en Adrie de moed van in
de schoenen zinkt. (Iemand
moet het slagveld toch opruimen.) Daarom was het een hele
verrassing dat groep 8 van De
Schatkist het voor elkaar had
gekregen om ook live zang te
brengen. En niet een of twee
kinderen, maar de hele groep!
Knap werk mensen. Groep
8 van De Boogurt daarentegen zorgde voor een heerlijke
chaos met Prins Sem en Prinses Isa samen in de hoofdrol!
Superknap hoe alle kinderen
van de klas op hun eigen
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6021 CK Budel

info@printmarket.nl
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JeugdBonteMiddag 2017
manier kunnen meedoen in zo’n mix.
Een andere mix komt jaarlijks van
Jeugdclubs Budel. En altijd weer de
meisjes, want de herenafdeling blijft
kampen met plankenkoorts. (Of ze
hebben wel wat beters te doen dan te
oefenen op de clubavonden natuurlijk.)
Maar wij zijn superblij met de meiden
van Jeugdclubs Budel, ook dit jaar
weer met twee optredens van de partij.
Nou, vul dit alles aan met de weergaloze Jeugdharmonie, laat het aan elkaar
lullen door de flexibele Jimmy Bax
en Annelie Horst, die geen spoor van
podiumvrees tonen en BOEM,
TATAAAA...
Je hebt een geslaagde JeugdBonteMiddag. En mocht iemand de weg kwijt
zijn, dan is Jori Horst er nog altijd
om een handje te helpen als Suisse.

Rond het geheel af met een Jeugdprinsenreceptie waar mannen met
bier een microfoon tot hun beschikking krijgen en succes is gegarandeerd voor een top zondagmiddag. (En Bart Lijten maar foto’s
maken. Superbedankt daarvoor Bart.)
Ook dit jaar zal er weer een JeugdBonteMiddag zijn. Verenigingen
zijn altijd welkom, maar deze middag is bedoeld voor alle jeugd van
Budel. Heb je interesse en de leeftijd om mee te doen, geef je dan
op. Als tonprater, bandparodist,
goochelaar, playback act, cabaret,
noem maar op. Iedereen is welkom.
Jeugdbontemiddag@BuulderBuk.nl

Commissie
JeugdBonteMiddag

Ook dit jaar zal er weer een fantastische JeugdBonteMiddag
georganiseerd worden door de commissie JeugdBonteMiddag bestaande uit van links naar rechts: Wendy Mathijssen,
Johan Gerlag, Johan Kuipers en Lenny Meeuwissen.

Nog niet aangemeld, of toch een beetje plankenkoorts,
geen probleem we kunnen je ook altijd helpen met ideeën
of uitvoeringen. Stuur gerust een mailtje naar
jeugdbontemiddag@buulderbuk.nl of bel voor meer
informatie met Johan Gerlag 06-53387415.
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Johan van Seggelenstraat 21 | 6023 CJ
Budel-Schoot
T: 06-16981425 | 06-21245590

Carnaval
met de
Buulder Buk

dat is samen
feest vieren.

info@pbcreiniging.nl | www.pbcreiniging.nl

Carnaval met de Buulder Buk
Carnavalsvereniging de Buulder Buk levert een unieke bijdrage aan uw dorp. Dat
blijkt. Want dankzij uw stemmen ontvangt de Buulder Buk een financiële bijdrage
van de Rabobank uit de campagne Rabobank Samen Sterker.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/weert
Een aandeel in elkaar

GUBBELS

SCHILDERWERKEN
BV MAARHEEZE
Tel. 0495-593435 • fax 0495-593472
www.Gubbelsbv.nl
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10 KINDERMATINEE

februari

EXTRA SPRINGKUSSENS / GRATIS POPCORN

februari

CARNAVALS EDITIE MET DE HITS VAN TOEN!

11 GOUD VAN OUD
12

februari

13

februari

14

februari
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HELEMAAL TOETER!
GROOT FEEST NA DE OPTOCHT
VAN CV DE TOETERS!

OPTOCHTBAL BUUL

VOOR JONG EN OUD NA DE GROTE OPTOCHT
OPT
O
FILMCHT
!

FRIKANDEL EN
HARING HAPPEN

Carnaval kleinschalig vieren..
het grootste plezier!
Carnaval met speciale mensen
Ieder jaar denken de Buulder Buk met
de Carnaval ook aan de bewoners van
zorgcentrum Mariënburght in Budel.
Vaste prik; op de vrijdagmiddag vóór
de Carnaval bezoeken het Prinsenpaar
en het Jeugdprinsenpaar – met een
kleine delegatie van de Buulder Buk
– de bewoners van de verpleegafdeling en het kleinschalig wonen
waar ouderen met dementie wonen.
We weten dat de Buulder Buk die dag
een druk schema hebben. Daarom
waarderen we het bijzonder dat er wordt
stil gestaan bij de ouderen. Zo is Carnaval echt een feest voor jong en oud.
Kleinschalig vieren

het kleinschalig wonen een spontane
polonaise wat veel gezelligheid en
vrolijke gezichten met zich meebracht.
Het doet dan ook goed te zien dat
jullie bezoek vaak een brede glimlach op het gezicht van de bewoners
tovert. Dit zijn de momenten waar
we het van moeten hebben en die we
graag willen koesteren. Jullie waardevolle bezoek is er zeker eentje van!
Namens alle bewoners willen we
de Buulder Buk dan ook hartelijk
danken voor het bezoek en we hopen dat we jullie ook in het volgend
seizoen weer mogen begroeten!
Tot dan, Alaaf!

Voorheen vierden we het groots met
beide afdelingen in de recreatieruimte.
Maar we merkten dat dit voor veel ouderen, door de achteruitgang, te druk
voor hen werd. Daarom hebben we er
vorig jaar voor gekozen om het kleinschaliger aan te pakken: een bezoek in
de eigen huiskamers op de afdelingen
Onder de indruk van de steek
en veren
De familie stelden we op de hoogte
en nodigden we uit om samen met
hun familielid de sfeer van Carnaval
te proeven. Onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers maakten we er in de huiskamers een gezellige middag van die geheel is aangepast op het tempo van de bewoner.
“Dao hedde de Preens van Buul…”
horen we veel ouderen zeggen als de
Prins met zijn steek en veren binnen
komt lopen. Ze vinden het bijzonder
dat hij speciaal voor hen is gekomen.
Het bezoek tovert een glimlach op de gezichten
Soms worden er oude koeien uit de
sloot gehaald of is er gewoon tijd
voor een praatje. Het er zíjn betekent
al heel veel. Vorig jaar ontstond er bij
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Bokken en Geiten
unne fiscaal vriendelijke
Carnaval
Deensdigs mej Carnaval geslote! Alaaf !

Bij ons kunt u terecht voor:
• Hardware
• Software
• Complete systemen
• Laptops
• Inkt

• Vragen
• Reparaties
• Herinstallatie
• Maatwerk
• Service aan huis
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A. DAMEN
MACHINAAL TIMMERWERKEN

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk
T 0495 594175 | F 0495 594154
E info@adamen.nl
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Voor * Vergaderingen *Koffietafels * Partijen

JOZEF FRIEDERICHS

Grootschoterweg 133 * Budel Schoot * Tel.: 0495-492246

Optochtcommissie
Spin in ‘t web
‘t Organiseren van de Optochten in Buul wurdt steeds umvangriêker. Daorum
zien Patrick en Harrie óch hieël blij dae John van de Moosdijk zich hit aongesloëten bie de Optochtcommissie. Dees drei mannen zörgen vur alle vergunningen en de noëdige veurbereidingen vur de Jeugdoptocht en de Gröte Optocht.
In dees periode kunnen ze vêrder ‘n
beroep doeën op Fred van Kessel en
vanâf dit jaor óch op Elco Fransen vur
de noeëdige administratieve ondersteuning. Op d’n dâg van de Optochten
zêlf wèren ze ondersteund dór unne
groep optochtbegeleiders, jury, verkeersregelaars van de City Riders,
wegsleeptractoren mej bestuurders,
Junt op de collectewâgen mej heur
collectanten, Politie, EHBO-verieëniging en de lêste jaoren óch nog ‘n tribuneploeg. Vêrder neet te vergèten
de Dames van de Raod van Elf vur ‘t
oêtdèlen van de snoepzaekskes vur
de Preensenwâgen. ‘t Gehieël wurdt
keurig op de foto gezet dór de Meus.
Alles opgeteld zitten willie tijdens
de Gröte Optocht op dinzig al vlug
aon zoe’n 70 vrijwilligers. Willie
willen dan óch as Optochtcommissie al dees vrijwilligers hieël hartelijk
dânken vur hunne inzet en de prettige manier van sâmenwerking.
Twieë persoeënen willen we dizze
kier extra in ‘t zon- netje zetten:
Hans Vreijsen en Toon T i j s e n .
Ieder jaor stön zillie vur de
Gröte Optocht
klaor. Ieder
in zien eigen rol.
Hans
as jurylid en
Toon as

optochtbegeleider.
Dit jaor stet Hans vur de 22e kier mej
zien juryliest langs de kânt. ‘n Höst
onmeugelijke opgave um al die creaties te beoordelen. Ich gêef ’t uch te
doeën. Individuelen, klen groepen,
gröte groepen en wâgens, allemaol dór
elkaor. En dae óch nog ónder tiêdsdruk en dikwuls gen kâns um ‘t nog
‘s opneej te beoordelen. Top Hans!
Dan ozze Toon, hellemaol ni opvallend
aonwezig, maer van onschatbare waarde
vur ‘n goei verloeëp van d’n Optocht.
Toon is bie de Gröte Optocht de regisseur van ‘t lêste gedelte. Zörgen dae al
dae kollossaol geweld bie elkaor blieft,
zoedae de Preensenwâgen d’n Optocht
waardig kan âfsloêten. Ieder jaor klaart
hij dae klusje wer op ’n reustige, maer
doeltreffende manier. Dit jaor stet hij er
vur d’n 11e kier. Toon superbedankt!
As Optochtcommissie willen we
Hans en Toon dânken vur de prettige sâmenwerking en hopen nog jaoren van hun
enthousiasme
en inzet
gebruuk te meugen mâken.

‘Effe invallen!’
En dan haaje 2x 11 Jaor Jubilarissen in de Optochtcommissie
In

2007 op dinziggemörgen, d’n
dâg van de Gröte Optocht van Buul,
wurdt Harrie Stöls onverwâchts
gevraogd um de Gröte Optocht te regelen. Iemund van de Optochtorganisatie was verhinderd. Patrick Stevens
hit hum toen spontaan biêgestaon.
‘t Organiseren van dizze moien Optocht was Harrie en Patrick hieël goe
bevallen. Hiedoor ontstoond ‘t jaor dao
nao zoemaer ‘n neej Optochtcommissie. Harrie en Patrick hêmmen de organisatie van de Jeugdoptocht en de
Gröte Optocht volledig nao zich tow
getrokken en ‘t reilen en zeilen van
die Optochten tot ’n hoeëg niveau gebraocht. Harrie en Patrick zien echte
carnavalisten mej veul optochtervaring.
Zillie hêmmen van jóngs af aon zêlf
as optochtdeelnemer mej d’n Optocht
mejgedaon; Harrie me de Schoemhappers en Patrick me de Dorstvlegels en
Drej kerre niks. Sâmen hêmmen zillie
gezörgd vur fleenk wa verneejingen in
d’n Optocht zoe as Ut Gouw Getje,
Collectebus, Bouwkwast, verkeersregelaars en ni te vergèten grafieken en
tijdschema’s in de presentatie tijdens
de drukke, goed bezochte optochtvergadering.
Sâmen me de optochtbegeleiders hêmmen ze ‘t vur mekaor gekregen um
dae groeët geweld in d’n Optocht
probleemloos dór Buul te laoten
trekken, binnen unne geplende
tiêd. ’n Geweldige prestatie!
Harrie en Patrick; Bedânkt
vur ullie enthousiasme en
d’n inzet van de afgeloeëpen
11 jaor en we hopen dae
gillie dit nog lang, me
plezier, wilt bliêven doeën.

Optochtcommissie van links naar rechts: Patrick Stevens, Harrie Staals, John van de Moosdijk
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Jong gelierd is âwd gedaon!
Jeugdoptocht 2017
Óch dit jaor wâren wer veul toeschouwers nao Buul getogen, um
genietend van ’n vurzichtig veurjaorszonnetje, de Jeugdoptocht van de
Buulder Buk te komen aonschouwen.
En óch dit jaor kósten ze volop genieten van de dolenthousiaste en
moi oêtgedoste jeugd, die er wer
’n boeiend schouwspel van makde. De creaties die we zâgen wâren
van hoeëg nivo qua afwerking en
creativiteit en goe passend bie hun thema, as ónderdieël van hun schouwspel.
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Dae de Buulse Jeugdoptocht populair
is bliekt wel oet ’t groeët aantal toeschouwers langs de kânt. Maer
óch de huidige aonwas van neej
pas
opgereechde
jeugd-carnavalsclubs en deelnemers aon de
Jeugdoptocht, dae zigt genóg!
En dan óch ne te vergèten, ós allerjóngste deelnemers: de fanatiekelingen bie de skelterklasse. Dit is iets um
trots op te zien en ’t biedt ’n stevige
fundering vur die jeugd um laoter te
bouwen aen de Gröte Optocht van de

Buulder Buk.
Alle deelnemers aen de Jeugdoptocht
van 2017, bedânkt vur de getoonde
inzet en creativiteit. Dae was geweldig!
Willie hopen dan óch dae we ullie allemaol
wer
terug
zeen
in
ozze
Jeugdoptocht
van
2018.

Oetslag
Jeugdoptocht
Skelter
1 Kumt Goe
Carnaval is de Max			
818
2 Buulse Boys
Willie worden urste			792
Individuelen
1 de Bokkenrijders
IJs-vissen				858
2 de Smileys		
Wie is de mol				856
3 Ozze Siem
Anders löpt er genne hond mej		
850
Kleine groepen
1 cv Gek Genoeg
Vêrrekes schôn
2 cv de Pretmakers
Carnaval eist zijn tol
3 cv ‘t is wa!
Vallende Sterren

		

912
896

		

894

Grote Groepen
1 cv ‘t Valt nè mej
Fast Food				920
2 cv de Béste
We werken ons verschrikkelijk in de nesten 912
3 cv de Broekkant
BIG party in de tent, mej ozze BIG band
870
Wagens
1 cv Op zunne kop
Hardkoor				

876

Buulder Buk wisseltrofee
cv ‘t Valt nè mej
Jeugdgeinbok
cv ‘t Valt nè mej
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Unne topper van
jewelste!
Gröte Optocht 2017
In de wèken vurâf was al dudelijk te
zeen dae ‘t dit jaor wel ‘s ‘n topjaor
kós gôn wèren. De creaties gruijden
van ‘n ruw karkas nao ‘n kleurriêk
proonkstuk. Menige tempexplaot woor
vakkundig verwerkt en vurzeen van ‘n
fel klurke. Tempexverwerker is inmiddels ‘n beroep geworen in ós Carnavalswerreldje. Vakmanschap ten top!
En dae allemaol vur de finaleoptocht in
ós Bokkenriêk op dinzig. Al ‘t mois oet
Craonendoonck en directe omgèving
bie elkaor, geenk de strijd aon vur ‘t fel
begeerde Gouwe Getje. Unne sportieve
strijd dór maer lifst 53 startnummers. ‘t
Vermoeden bleek waor, 9 individuelen,
14 klen groepen, 8 gröte groepen, en 22
gröte wâgens gâven van jetje en wâren
stuk vur stuk proonkstukken. Creaties
wo ‘t massaal towgestromde publiek
van kós genieten. De reacties van ‘t
publiek nao d’n Optocht wâren dan
óch hieël lovend over dizzen Optocht.
Op de vraog, is dit de moiste Optocht
öit, kan ‘t antwoord misschien wel jao
zien. As Optochtcommissie willen we
dan óch alle ontvangen complimeenten en lof, bie dizze, doorschuûven
nao ullie, as deelnemers. Top!
Geweldig hoe gillie ullie creatie
bedâcht, âfgewerkt en gepresenteerd
haet tijdens d’n Optocht. ‘t Is dan óch
jammer dae de lêste deelnemers ‘t
neet druuëg hêmmen kunnen hawwen.
Maer dit kós echter ‘t enthousiasme
neet verdringen en iederieën bleef in
zien rol um ‘t publiek te bliêven vermâken. Dit is kenmerkend vur dees
generatie optochtdeelnemers. Bliêven
gaon vur de maximale waardering in
‘n super onderlinge sâmenwerking.
Tegenstander in d’n Optocht, maar
vriendschap bie de priêsoetreiking.
Discussie zal er altiêd bliêven bestaon,
zeker in zoe’ne Optocht, wo de jury vur
‘n höst onmeugelijke taak wurdt gesteld.
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Bie de priêsoetreiking geenk cv
Zurrik mej de hogste ier aon de
haol en zien zillie vur ‘n jaor de
eigenaar van ós Gouwe Getje.
‘n Creatie mej as spreuk ‘Carnavals(s)
toetje was ‘n Optocht op zich’ was
hiê mej de terechte winnaar van dizze
mier dan FANTASTISCHE Optocht.
De Geinbok was vur cv de Eendagsvlieg met ‘Buurtbus’ en de
Buulder Buk Wisseltrofee geenk nao
cv de Jeugdbuk mej ‘Echte Krijgers’.
Aen al dat mois hangt neturluk ‘n stevig priêskartje. Willie willen dan óch
iederieën bedânken die ozze collectewâgen ni mej de hân in de têssen hit
vurbiê zien trekken. Sâmen warde gillie goe vur € 5800. ‘n Opbringst die
noeëdig is um zoe’ne Optocht te kunnen bliêven organiseren. Dank daoveur.
Vêrder is ‘n woord van dânk op zien
plaets vur de organisatie van de tribune. Óch dit hit ‘n positief resultaat
opgeleverd van maer liefst €1500.
‘n Moi bedrag dae dór de organisatie
van de tribune is verdeld as tribunepriêzen ónder de optochtdeelnemers.
As Optochtcommissie zien willie trots
op ‘t eindresultaat en willen dan óch
iederieën bedânken die hit biêgedrâgen aen dizze goe verloeëpen Gröte
Optocht op dinzig 28 februaori 2017.
Op nao ós 64e jaor.
Buul Alaaaaaaafff!
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CAPUCIJNERPLEIN 14
BUDEL
TEL. : 0495-491483
w w w . f e i j e n s c h o e n e n . n l

AUTOSCHADEBEDRIJF

Fijne
carnaval!
www.driemanevents.nl • +31 (0)495 76 46 46

FIJNMETAALBEWERKING b.v.
Dragonder 13b • 5554 GM Valkenswaard
Tel. 040-2218746 • 06-55325940 • Fax 040-2220433
info@mrbfijnmetaal.nl • www.mrbfijnmetaal.nl
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SCHADETAXATIE
AFHANDELING MET ALLE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN
VAKKUNDIGSCHADEHERSTEL VAN MOTOR,
PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO`S
UITDEUKEN ZONDER SPUITEN
GEEN EIGEN RISICO
GRATIS LEENAUTO
INDUSTRIEËL SPUITWERK
GESPECIALISEERD IN KUNSTOFLASSEN
OOK VOOR TRIKEVERHUUR,
KIJK OP WWW.TRIKEVERHUURBUDEL.NL
FABRIEKSSTRAAT 106C • 6021RE BUDEL
TEL. 0495-495893 • FAX 0495-497744
WWW.AUTOSCHADEAARTS.NL
E-MAIL: INFO@AUTOSCHADEAARTS.NL

Oetslag
Gröte Optocht
Individuelen
1 Nè Wies		
Moet um nog aftuigen			
918
2 De Kauwboys
Nao zoëveul joar, lopen willie
de optocht blindelings			914
3 cv Andere jaore wer wa
Ich heb un appke!			
882
Kleine Groepen
1 cv de Eendagsvlieg
Buurtbus				929
2 cv de Doordraaiers
Willie kukelen van de trap		
925
3 cv de Klippels
Fleenk Hoéshauwe			921
Grote Groepen
1 cv de Dwarsliggers
Dreigende lucht				951
2 cv de Flierefluiters
Limbo					937
3 cv de Gekke Yuppen
De vliegende Hollander			920
Wagens
1 cv Zurrik
Carnavals(s)toetje			994
2 cv de Plekkers
Carnaval, ‘n oerouwe traditie		
972
3 cv de Feestbeesten
Toren van Pizza				971
Jos van Horne Stimuleringsprijs
cv Zurrik
Jos Saes Stimuleringsprijs
cv de Plekkers
Buulder Buk Wisseltrofee
cv de Jeugdbuk
De Geinbok
cv de Eendagsvlieg
’t Gouwe Getje
cv Zurrik
zie pagina 77 voor uitleg prijstoekenning
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Dé automaterialen-handel
voor Dé
vakman
en particulier!
automaterialen-handel
Dé automaterialen-handel

voor
vakman en particulier!
Dé
automaterialen-handel
Open:
ma
t/m vr.
voor
vakman
en8.30-18.00
particulier!uur
Open: ma t/m
vr. 8.30-18.00uur.
uur
zaterdag
9.00-16.00
ma t/m9.00-16.00
vr. 8.30-18.00
voorOpen:
vakman
en
particulier!
automaterialen-handel
zaterdag
uur. uur

Dé
Car -Car
Truck
Trailer
Parts
- Truck- - &
& Trailer
Parts
Car
Truck
&
Trailer
Parts
voor
vakman
en
particulier!
Open: ma t/m vr. 8.30-18.00 uur
zaterdag 9.00-16.00 uur.

Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493716

InstraatInstraat
19 · 6021
ACACBudel
Tel.
0031
495
493716
19
· 6021
Budel9.00-16.00
··Tel.
0031
495 493716
zaterdag
uur.

Open: ma t/m vr. 8.30-18.00 uur
Car - Truck - & Trailer Parts
zaterdag 9.00-16.00 uur.

Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 4937

Car - Truck - & Trailer Part

Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493

Jolanda Bouwer
Huidverzorging en permanente
make-up
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Molenhof 13 6021 DX Budel
Tel. 06-23 88 28 68
www.jolanda-beauty-concepts.nl

Steun de Collecte !
Om de Grote Optocht in
stand te kunnen houden
is er veel geld nodig.
De Buulder Buk doen daarom
tijdens de Optocht een beroep op u, om ook een duit in
het zakje doen. Alle opbrengsten tijdens deze collecte gaan
rechtstreeks naar de optochtdeelnemers!
Mogen wij ook op u
rekenen?
Alvast bedankt
cv Buulder Buk

Grote Carnavalsoptocht
Alles wat je moet weten over de Grote Optocht van de Buulder Buk

MEN KAN INSCHRIJVEN IN DE VOLGENDE CATEGORIEËN:
			A
			B
			C
			D
			E

individuelen		
skelter categorie
groepen klein		
groepen groot		
wagens			

1 t/m 3 personen
1 t/m 3 personen (alleen voor Jeugdoptocht)
4 t/m 15 personen
16 personen of meer
4 wielen (afm. ca 4,5 x 2 meter)

Om aan de Optochten te kunnen deelnemen dienen de inschrijfformulieren volledig te worden ingevuld.
Via onze site www.BuulderBuk.nl kun je het inschrijfformulier meteen invullen en doormailen.
Inschrijven kan van 11 november 2017 t/m donderdag 1 februari 2018. Men dient zich stipt aan deze
inschrijftermijn te houden omdat op vrijdag 2 februari de Optocht in elkaar wordt gezet zodat de programma boekjes
kunnen worden gedrukt.
Aanmeldingen voor deelname aan de optocht ná de genoemde inschrijftermijn worden onder
geen enkele voorwaarde ingeschreven.
Inschrijven alleen via onze site www.BuulderBuk.nl
En voor wie het nog niet wist: Alle deelnemers aan de Jeugdoptocht hebben altijd prijs!
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UMANS-WINTERS NV

Steeds 1e kwaliteit aan de beste prijs met de beste service!
•
•
•
•

koos verbeek optiek

Budel - Willem II-straat 2, 6021 EB - Budel
Tel. : 0495-491277

Benzinestation
Carwash
Wasboxen
Levering
petroleumproducten
• Tabakverkoop
• ...enz...
Opgelet, vanaf heden openingstijden:
maandag 08.30-18.30 uur; dinsdag t/m vrijdag 07.30-18.30 uur
zaterdag 07.30-17.30 uur; zondag: 08.00-12.30 uur

Umans-Winters NV
tegenover GB Supermarkt

Stationsstraat 33 · 3930 Hamont-Achel · Tel.0032 11 447068

Voor service, onderhoud
en reparatie aan al uw
witgoed apparatuur.
Bel Frank van Moorsel:

06-24729670
Broekkant 10 - Budel

Verkoop van nieuwe apparatuur

wassen - drogen - koken - koelen - vriezen

BAKKERIJ

TEEUWEN
Dagelijks een gevarieerd assortiment
in Brood en Banket

Bakkerij Teeuwen

Nieuwstraat 62, Budel, Tel. 0495-491347

STAALCONSTRUCTIE - STAALBEKLEDING

Airpark Brabant Randweg Zuid 5 - 6021 PW Budel
Telefoon 0495-43 10 00
info@lammersconstructie.nl
www.lammersconstructie.nl
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Optochtvergadering
Op dinsdag 06 februari is er wederom een bijeenkomst
voor optochtdeelnemers, jury, politie en begeleiders
van de Grote Optocht! Deze bijeenkomst vindt plaats
in Café De Bellevue aan de Maarheezerweg 1 te Budel
en begint om 20.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er op een gezellige
manier teruggekeken op de geweldige Optocht van vorig jaar en bespreken we enkele verbeterpunten. Ook
krijgt iedereen de gelegenheid vragen te stellen of
voorstellen te bespreken.
Samen proberen we er wederom een mooie, goedlopende Optocht van te maken.
Op deze avond worden verder:
• Startnummers uitgereikt
• Milieukaarten uitgedeeld
• Entreebewijzen voor de prijsuitreiking verstrekt
• Optochtbegeleiders toegewezen
• Enkele consumpties gratis aangeboden en geproost op
een mooie Carnavalsoptocht
Gezien de inhoud van deze bijeenkomst is
het belangrijk dat van iedere optochtdeelnemer enkele vertegenwoordigers aanwezig
zijn. Bovendien was het vorig jaar druk, zinvol en gezellig.
Dus niet vergeten 06 februari in je agenda
te noteren!!!!

Afhalen
startnummers van de
Optochten van
de Buulder Buk
Aan de deelnemers van de Carnavalsoptochten van de
Buulder Buk worden startnummers beschikbaar gesteld.
Deze nummers moeten duidelijk, aan de voorkant zichtbaar,
bevestigd worden.
Startnummers voor de Grote Optocht
Deze worden uitgereikt op de optochtvergadering van 06
februari in de Café De Bellevue.
Startnummers voor de Jeugdoptocht
Deze kunnen afgehaald worden op dinsdag 06 februari tussen 19.00 uur en 20.00 uur bij Café De Bellevue.

Jeugdoptocht
Buulder Buk
Zaterdag 10 februari 2018
Ook dit jaar organiseren wij voor onze jeugd, ós klein
Bukskes en Getjes, weer een Jeugdoptocht en wel op
zaterdag 10 februari 2018.
Deelname aan de Jeugdoptocht voor kinderen
t/m 15 jaar.
Opstellen:
Iedereen die een startnummer heeft kan zich vanaf 13.45
uur opstellen bij het Boudriepark in de Europalaan-Zuid.
Tijdstip van vertrek is stipt 14.11 uur
Route:
Europalaan, langs de achterkant van Zorgcentrum Mariënburght via de Cranendoncklaan naar de Nieuwstraat.
Vervolgens via de Markt en Dr. Ant. Mathijsenstraat naar
de Deken van Baarsstraat. Daar eindigt de Optocht.
Ontbinden Optocht:
De Optocht wordt ontbonden op de hoek van de Dr. Ant.
Mathijsenstraat/Deken van Baarsstraat ter hoogte van
Partycentrum Proost.
Prijsuitreiking:
De prijzen worden zo spoedig mogelijk na het beëindigen
van de Optocht bekend gemaakt in onze residentie “de
Bokkenstal” ofwel Partycentrum Proost. Prijzen en bekers
kunnen hier direct in ontvangst genomen worden. Tevens
wordt dan de uitslag van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.
Mocht je vragen hebben dan kun je altijd
contact opnemen met de Optochtcommissie.
Optocht@BuulderBuk.nl
Harrie Staals 06-15273877
Patrick Stevens 06-42328263
John van de Moosdijk 06-22562405

Optochtreglement
Het optochtreglement kun je aanvragen bij
Optocht@Buulderbuk.nl

Gezien ons drukke programma verzoeken wij
iedereen zich strikt aan deze tijd te houden!!
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Welkom bij Keurslager Carry van Rooij
U bent van harte welkom bij onze slagerij aan de Nieuwstraat 30 in Budel.
Wij kiezen iedere dag opnieuw voor zorgvuldig uitgekozen lokaal en regionaal vlees,
ambachtelijke vleeswaren en huisbereide maaltijden.
Ons team van enthousiaste medewerkers staat voor u klaar.

Ik verwelkom u graag,

Carry van Rooij

Tip: geef tijdig uw bestelling voor de kerst door.
Denk hierbij aan een heerlijke gourmet, fondue
of lekker gemakkelijk kant en klaar.

Namens het gehele team wensen wij u
een geweldig carnavalsseizoen! ALAAF!
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Route grote Carnavalsoptocht
Carnavalsdinsdag 13 februari, Grote Optocht in Buul
Op dinsdag 13 februari 2018 vindt het hoogtepunt plaats van het carnavalsseizoen. Op deze dag zal weer een geweldige
stoet door Budel trekken van mensen die laten zien hoe men in ons “Bokkenrijk” Carnaval viert.
Een en ander dient uiteraard op een behoorlijke manier georganiseerd te zijn en daarom vragen wij de aandacht voor het
volgende:
Opstellen:
Iedereen die een startnummer heeft kan zich vanaf 10.00 uur opstellen aan de Maarheezerweg in Budel. Blijf zo veel mogelijk rechts van de weg, zo dat anderen er goed langs kunnen.
Iedere deelnemer dient om 13.00 uur opgesteld te staan omdat de jury op dit tijdstip begint met jureren.
Bij de opstelling dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie stipt opgevolgd te worden.
De opstelstraat Maarheezerweg, is voor de deelnemende wagens, groepen en individuelen als volgt te bereiken:
voor de nummers 1 t/m 30 via de Nieuwe Dijk
voor de nummers 31 t/m 50 via de Burg. Van Houtstraat
voor de nummers 51 t/m/ 80 via ‘t Stepke
Tijdstip van vertrek is stipt 13.30 uur
De route is als volgt:
Start bij rotonde – Dr. Ant. Mathijsenstraat – Markt – Nieuwstraat – Cranendoncklaan – Rubenslaan.
Voor een goede doorstroom van de Optocht is de opstelstraat alleen voor optochtdeelnemers
toegankelijk. Spelopvoeringen door de deelnemers zullen pas vanaf de rotonde gestart worden.
Ontbinden Optocht:
De Optocht wordt ontbonden voorbij het zorgcentrum Mariënburght aan de Rubenslaan.
Dit betekent dat de wagens doorgestuurd worden richting Europalaan-Zuid of Vincent van Goghlaan, hier geldt een parkeerverbod en wegsleepregeling
Het is natuurlijk logisch dat de eerste wagen van de groep zo ver mogelijk doorrijdt!
De deelnemers krijgen de startnummers tijdens de optochtvergadering en zijn zelf verantwoordelijk voor het goed
zichtbaar plaatsen op hun creatie. De startnummers hoeven bij de ontbinding van de Optocht niet ingeleverd te worden.
Die mag je als aandenken boven je bed hangen.
Prijsuitreiking:
De prijzen worden na beëindiging van de Optocht bekend gemaakt in Party Centrum Proost aan de Deken van Baarsstraat.
De prijsuitreiking start om 19.30 uur.
Prijzen, bekers en vaantjes kunnen direct in ontvangst worden genomen.
Reservetrekkers:
Carnavalsvereniging de Buulder Buk zorgt dat er reservetrekkers ter beschikking zijn voor het geval dat een deelnemend
voertuig door technische mankementen niet meer vooruit kan.
Deze trekkers bevinden zich op 3 plaatsen langs de route. De dichtstbijzijnde trekker kan worden opgeroepen via eigen
mobiel. Dit dient meteen te gebeuren.
Start (Rotonde van Asten), Centrum (Foto Rooymans) en Einde (Bakker Teeuwen)
Voor informatie of vragen aangaande de Optochten kunt u zich wenden tot:
optocht@BuulderBuk.nl of telefonisch bij de Commissie Optochten.
Harrie Staals
06-15273877

Patrick Stevens
06-42328263

John van de Moosdijk
06-15064285
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Te behalen Optocht-trofeeën
’t Gouwe Getje
Dit is de hoogste onderscheiding van de
Grote Optocht. Het is een onderscheiding die voor één jaar in het bezit blijft
van die deelnemer of vereniging met
het hoogst aantal punten van de jury.
De naam van deze winnaar zal als blijvende herinnering in deze onderscheiding worden gegraveerd. De hoogste
onderscheiding voor de Grote Optocht
kan door iedereen, ongeacht categorie
of afkomst worden gewonnen, maar
blijft eigendom van cv Buulder Buk.
Buulder Buk Wisseltrofee
Deze is te winnen door de beste creatie uit het Bokkenrijk, ongeacht de
categorie van deelname. Om deze beker definitief in het bezit te krijgen moet
de beker drie opeenvolgende jaren gewonnen worden door dezelfde deelnemer. De deelnemer die de beker in totaal vijf keer weet te behalen wordt ook
definitief eigenaar. Dit is echter slechts
van toepassing per wisselbeker. M.a.w.
wordt de beker gewonnen, dan beginnen de vijf jaren opnieuw te tellen.
Overige bekers
cv Buulder Buk stelt verder per
categorie
van
deelname
drie
bekers beschikbaar voor de drie hoogst
geklasseerde creaties per categorie,
ongeacht of het aantal punten dat behaald
wordt, in de groep 1e, 2e of 3e prijs valt.
Jos van Horne Stimuleringspriis
Deze prijs is alleen te winnen door
optochtdeelnemers uit de gemeente
Cranendonck.Het betreft een aanmoedigingspremie van € 500,- voor de creatie met de meeste punten ongeacht de
categorie van deelname. Zie voor verdere informatie de advertentie van Jos
van Horne elders in dit blad.
Jos Saes Stimuleringsprijs
Deze prijs is alleen te winnen door
optochtdeelnemers uit de gemeente
Cranendonck.Het betreft een aanmoedigingspremie in de vorm van een
barbecuepakket ter waarde van € 400,voor de creatie die als tweede staat met

het puntenaantal, ongeacht de categorie
van deelname. Zie voor verdere informatie de advertentie van Jos Saes elders in dit blad.
Buulder Buk Geinbok
De Buulder Buk Geinbok wordt
jaarlijks uitgereikt aan een deelnemer uit de Grote Optocht die door
zijn/haar uitbeelding het publiek het
meest laat lachen. Het gaat hierbij dus
duidelijk om een geinige, leuke creatie met hoge amusementswaarde. De
Geinbok kan in iedere categorie vallen en wordt uitgereikt aansluitend
aan het uitreiken van de bekers in de
categorie waarin de Geinbok is gevallen.

Jeugdoptocht
Buulder Buk
JeugdWisseltrofee
Hiervoor gelden dezelfde regels
als voor de Buulder Buk Wisseltrofee, te behalen in de Grote Optocht.
Buulder Buk JeugdGeinbok
Vanaf het seizoen 2010 wordt de
JeugdGeinbok uitgereikt.
Hiervoor gelden dezelfde regels als
voor de Buulder Buk Geinbok,
te behalen in de Grote Optocht.
Overige bekers
cv Buulder Buk stelt verder per
categorie van deelname drie bekers beschikbaar voor de drie hoogst
geklasseerde per categorie, ongeacht
of het aantal punten dat behaald wordt
in de groep 1e, 2e of 3e prijs valt.

Prijzensysteem Carnavalsoptochten
Om misverstanden te voorkomen en
vooral het belang van diegenen die voor
het eerst aan een Optocht deelnemen
vermelden wij hier nogmaals op welke wijze de prijzen verdeeld worden.
Het systeem werkt als volgt:
Uitgaande van een 10-koppige jury,
waarvan ieder jurylid 100 punten
aan een deelnemer kan toekennen,
maximaal dus 1000 punten te behalen, gelden de navolgende drempels met bijbehorende prijzen:
800 - 849 punten geeft recht op een
3e prijs.
850 – 899 punten geeft recht op een
2e prijs.
900-1000 punten geeft recht op een
1e prijs.
Het exact aantal behaalde punten is
echter ook belangrijk en wel om twee
redenen:
a. Prijzengeld
In iedere categorie van prijzen, t.w. 1e,
2e en 3e prijzen, wordt aan de deelnemer met het hoogst aantal punten een

bepaald bedrag uitgekeerd. Naar
gelang het aantal behaalde punten,
in de betreffende categorie, wordt de
prijs van de overige winnaars vervolgens
telkens verminderd met een vast bedrag.
b. Bekers
Per groep van deelname t.w.:
Individuelen
Groepen klein
Groepen groot
Wagens		

1t/m 3 personen;
4 t/m 15 personen;
16 personen meer;
4 wielen, 4,5x2 m.;

zijn steeds drie bekers beschikbaar.
Deze worden uitgereikt aan de drie
hoogst
geklasseerde
deelnemers,
ongeacht of de prijs die gewonnen is
valt in de categorie 1e, 2e of 3e prijzen.
Ter verduidelijking; Stel in de groep
wagens valt één 1e prijs, vier 2e prijzen en twee 3e prijzen dan worden
de bekers uitgereikt aan de wagens in de categorie 1e prijzen en
aan de twee hoogst geklasseerde
wagens in de categorie 2e prijzen.

Bokkenblaaike 2018| 77

VOOR AL UW verf, behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en zonwering

Vlassloot 13, Soerendonk, Tel. 0495-591181

Voor al uw diepvriesvullingen • huisslachtingen • gourmet, fondue en
steengrill • BBQ-vlees en -pakketten • ook speciaal voor horeca en
instellingen • Tevens iedere week sterke aanbiedingen in de winkel.

Dorpsstraat 36 | 6027 PH Soerendonk
Tel. 0495 59 27 37 | Fax 0495 59 41 28
info@partycentrumantoine.nl
www.partycentrumantoine.nl

Zondag 11 februari

Kinderbal
Vanaf 16:00 uur

Maandag 12 februari

Optochtbal

met De Gloazekooi DJ’s on tour!
Vanaf 16:00 uur is er voor de kinderen
een Clown aanwezig!

Wij wensen u kleurige dagen

Dr. Ant. Mathijsenstraat 63 - 6021 CK Budel - tel. 0495-491252
www.decorettebudel.nl

Bruiloften
Partijen
All-in arrangementen
Diners
Themafeesten
Buiten activiteiten
Vergaderingen
Catering
Verhuur service
Gehele carnaval
is het restaurant geopend:

Carnavalsmenu
3 gangen carnavalsmenu € 15,00
3 gangen keuzemenu € 22,50
Dagactie € 10,00

www.partycentrumantoine.nl

Wij wensen iedereen een goeie carnaval!

tuinontwerp
tuinaanleg

tuinonderhoud
www.zo-groen.nl | info@zo-groen.nl | 06 28 971 348
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• De Jos van Horne Stimuleringsprijs •
Voor die deelnemer uit Cranendonck, die de meeste punten in de Grote
Optocht heeft weten te behalen, ongeacht de categorie, is er nog een
fantastische verrassing!! Jos van Horne schenkt aan deze deelnemer een
geldbedrag van € 500.
Voor in de prijzenkast wordt er aan de winnende vereniging nog een
blijvende herinnering overhandigd voor dit geweldige resultaat.
Jos en Riek,
Namens cv Buulder Buk en optochtdeelnemers, bedankt voor deze
aangename waardering.
Zie voor actie: advertentie pag. 24

• De Jos Saes Stimuleringsprijs •
Voor die deelnemer uit Cranendonck die het tweede meeste aantal
punten heeft weten te behalen in de Grote Optocht, ongeacht de
categorie, is het nog even nafeesten!!
Party & Verhuur Service Jos Saes schenkt aan deze deelnemer ook dit
jaar weer een Barbecuepakket ter waarde van € 400.
Tevens worden zij de winnaar van de BBQ-bokaal die ze voor een jaar
in de prijzenkast mogen zetten.
Wordt die bokaal drie keer achter elkaar door dezelfde vereniging
gewonnen of drie keer binnen vijf jaar, dan wordt hij eigendom van
die vereniging.
Jos en Marjo.
Namens cv Buulder Buk en optochtdeelnemers, bedankt voor deze
aangename waardering.

Wij herinneren ons…
Netty Govers-Lammers
Netty heeft voor carnavalsvereniging “Buulder Buk”
het beeld van de bok gemaakt welke op 11-11-1998 ter
ere van het 44-jarig bestaan van de Buulder Buk werd
onthuld op het Capucijnerplein. Volgens Netty moest de
bok er zin in hebben en een mooi pak aan. De bok is enkele jaren geleden verhuisd naar een mooi plekje bij het
Schepenhuis.
Door dit beeld van de bok zal Netty voor altijd aan de
Buulder Buk verbonden blijven.
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www.rvmmaatinterieurs.nl
Budel T. 06 2199 2599

JOEP PEETERS B.V.
Een team van professionals met een jarenlange ervaring op
gebied van grafimedia en ict. Vooral deze combinatie maakt
ons sterk en uniek in de branche.
Onze drijfveer: nieuwe ontwikkelingen zien als een uitdaging!
• drukwerk
• dtp
• fotografie

• web2print
• complexe websites, -shops, -tools
• alle grafische projecten en diensten

INSTALLATIEBEDRIJF
AIRCO • CV • GAS •
WATER • ZINK •
RIOOL • DAKBEDEKKING
Rondven 26
6026 PX Maarheeze
Telefoon 0495-492145
Telefax 0495-496227
autotel. 06-53279114

Willie hawwen van pepeer,
Zoewe van vêl of op ’n rol
Wi bedrukken ’t mej plezeer,
Een dae kost bekant gennen drol
Kies voor mij
Van ós, dao kunde van op aon,
Óch mej de carnaval laotenTANTE
wi nimmet ne staon!
DOOR
Antibiotica vrij

enson.nl
Volg De poelier Th. Cox op facebook.com

Enson bv | Ekkersrijt 4406 | 5692 DK SON
Wilt u ook gratis gaan sparen met uw smartphone?
+31
(0)499 49 19 99 | info@enson.nl
Download de Piggy app
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SCHOOLVERVOER NAAR MAASEIK
WWW.MAASEIKVERVOER.NL

TEL. +32 - 11 - 66 74 16
W W W. H E U V E L M A N S . B E
INFO@HEUVELMANS.BE
Heeft u vervoer nodig voor:
Uw bedrijf, vereniging, buurtschap, gilde, voetbalploeg,...
DAN BENT U BIJ HEUVELMANS AAN HET GOEDE ADRES!

Optochtjury
De stem van ‘t volk.
Now ‘t jaor al wer dreikwart vurbiê is en de dâg korter wèren begint
bie menigeen ‘t carnavalsbloeëd wer
snêller te stroeëmen. Zoe óch bie ós juryleej van de Jeugd- en Gröte Optocht.
Ich hêb nêt in de Grenskoerier gelèzen
dae de bouw van de twieë loódsen in
Buul en Zurrik/Gâstel gestaag vordert.
Dus, as ‘t goe is, hoêven willie bie
ós jaorlijkse bezeuk aen de bouwplaetsen ne mier van hot nao haar te
rieën. Willie kunnen dus zoegezigd
mier vlegen in enne klap slaon.
Wa de juryleej betrêft gruien willie
lângsâm nao ‘n sâmenstelling tow,
die in zien algemieënheid ‘n goei afspiegeling is van de bevolking. Nog
ne zoe lang gelejen sloêg de balans
dudelijk door nao de senioren. Verschillende juryleej, wo ónder ichzêlf,
hêmmen zoeas ich ’t nuum, de “Delagerechtigde leeftijd” bereikt. Oftewel,
willie zien inmiddels zoe âwd, dae
‘n bezeuk van Martin Horst of Wan-

da Roosen um ós de maot te meten
gen verrassing mier is. ‘t Jóngste jurylid was óch al de fieftig gepasseerd
en dus woor ‘t tiêd vur verjónging.
Inmiddels hêmmen we drei jóng
meensen kunnen verwelkomen (wo
ónder twieë vrouwen), die de gemiddelde leftijd fleenk umlieëg hêmmen gebraocht. ‘t Is belangriêk dae
we neet allieën juryleej in verschillende leftiedscategorieën hêmmen,
maer óch dae allebei de seksen goe
vertegenwoordigd zien. De verhouding man/vrouw is op ’t momeent
1: 3. Genderneutraal zal het nöit
wèren, heb ich zoe’n vermoeden van.
‘t Is ‘n gegèven dae vrouwen neet allieën
mier dingen tegeliêk kunnen, maer óch
dae zillie zâken ânders interpreteren
dan mannen. Jóng meensen hêmmen
in de regel unne frissere kiêk op zâken
dan awwer, die op hun beurt wer kunnen teren op mier lèvenservaring. Dae
onderscheid ziede óch in de humor.

Awwer kunnen now nog steeds genieten van cabaretiers as Toon Hermans, Wim Sonneveld, Wim Kan en
consorten. Jóngeren vinnen dae in
de regel maer flauw grappenmâkers en hâwwen mier van ‘t groof geschut van mannen as Theo Maassen
en Hans Teeuwen. Óch in d’n Optocht
ligt de humor hieël divers. Elk jurylid
ervaart dit op zien of heur manier.
De toeschouwers duun ne ânders.
Ich bin er van overtuugd dae willie dit jaor wer unne fantastische Optocht zullen kriêgen, wo willie juryleej
wer unnen hieële kluif aen hêmmen.
Zoeas elk jaor weens ich, nâmens
mien collega juryleej alle deelnemers wer veul succes tow en vural
veul plezeer bie de veurbereidingen.
Nâmens de jury,
Dré van Gestel
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Brasserie - Restaurant
Feest- en vergaderzalen - Terras
Kempen Airport
Luchthavenweg 16, 6021 PX Budel
Tel. 0495-492014 - Fax 0495-526199

De AF-erkende
onderhoudsspecialist
weenst ullie veul plezeer
mej CARNAVAL!

Un verrassend plêkske
vur un
smakelijke landing

Grondwerk
Sloopwerk
Saneringen
Transport
Machineverhuur
Containers

Midbuulweg 6

6021 AA Budel

T. 0495 - 491465

www.beerten.info
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Jubilea Optochtdeelnemers
cv de Gekke yuppen , 11 jaor
Cv de Gekke Yuppen, unne groep
die neet mier te missen is in de
Optochten in Toeterland, ‘t Bokkenriêk
en
Heiknuuterriêk.
In 2007 kreeg ‘n gruupke van 4 leerlingen van basisschool de Wereldwijzer ‘t idee um unne carnavalsgroep
op te reechten. Nao overleg mej de
awwers woren de aonmeldbrifkes
op maondiggemörgen oêtgedeld.
Resultaat: 13 enthousiaste leden.
Vanâf ‘t urste jaor kósten willie in
de schuur van John Rutten teraecht.
Óch aon hêlpende awwers was gen gebrek. Willie lepen ós urste Optochten
in Schot en Buul mej, mej ‘t thema ‘Wi
spore ne’. Hiêmej wâren willie mej 3e
in de Kinderoptocht geworen, geweldig! Ós twedde jaor voegden willie d’n
Optocht van Dorplein aon ozze agenda
tow. Onder toeziend oeëg van Jeugdprins Robert en Jeugdprinses Lara
lepen willie mej ‘t thema ‘Willie zien
haai’. As 11-jaorige jongens en megjes
lepen willie as haaien en rastamannen roond mej gröte joints in ós hân.

‘t Jaor hiê op wâren we allemaol brugpiepertjes en breidde ós hecht gruupke
zich oêt. In 2011 lepen willie as sterren
mej, mej ós knalroze ‘sterrenstickers’,
die ge nog steeds vurbiê ziet komen as
ge dór Craonendoonck riejt. Hiê door
is dae jaor ós nog lang biêgebleven.
Dórdae we langzamerhând wa mier
zêlf kósten doeën en John ós wel zat
was in zien schuur, kregen we ós eigen schuurke. Mej ‘n groeët wârmtekanon gingen willie enthousiast aon
‘t werk zoedae ós behangselplaek en
ós vingers neet bevroren. Willie dejen
vur ‘t urst mej aon de Gröte Optocht
in Buul. De ‘neej’ schuur was hiedoor
mej te klein, en gingen we op zuuk
nao ‘n ânder schuur. We hêmmen ’n
schuur opgehaeld in Zwolle. Sâmen
mej awwers, kennissen en leden van
ânder carnavalsverieënigingen hêmmen we de schuur gezet en opgeknapt.

zeer mejgedaon mej de Optochten en
zien van plan um de 22 jaor óch vol
te mâken. cv de Gekke Yuppen wil
alle meensen bedânken die öit iets
vur ós hêmmen kunnen betekkenen.
Buul, ALAAF!

De groep bestet oet 19 leden, get
boeten ‘t carnavalsseizoen óch as ‘n
hechte vriendengroep mej elkaor um.
Wille hêmmen altied mej veul ple-

cv de Doorzetters, 11 jaor
Makt kennis mej cv de Doorzetters, opgereecht in carnavalsseizoen 2007/2008.
In dae carnavalsseizoen is ‘t allemaol begonnen; van ós eigen logo tot
aen ós eigen oêtgônspakken. Daonao kós ‘t avontuur vur ós beginnen.
Willie gingen nao ós urste recepties, leten ós oêtgônspakken zeen
op festen en makden zêlfs ós urste
officiële
vogelverbranding
mej.
Dór de jaoren henne hêmmen willie veul ervaring op meugen doeën.
Zoe herinneren we ós nog goe ozzen
urste carnavalswâgen: lassen kósten
willie neet en van sliêpen hân we nog
zêlden of nöit gehuurd. Nieje, ozzen urste wâgen die in de Zitterd bie
de opstelling verscheen, bestoond
oet ‘n houten constructie. Dizze wâgen woor gebouwd op de Meulenhei, in de schuur van Bert Stevens.
Nao mate ós ervaring mej iêzer en
staol vorderde, zien willie stilaen oet

gebreid nao ‘n twedde bouwschuur
bie Jos van Meijl op ‘t Eikenschoor.
Willie hêmmen al 10 moi jaoren Carnaval gevierd in ós eigen Roesdonk,
want wa zetten willie as Zurrik ieder
jaor wer unne geweldige Optocht neer!
Neet allieën in Zurrik loeëpen willie mej
d’n Optocht mej, maer óch in Buul en
Wert zien willie ieder jaor wer te zeen.
Boêten dees geweldige Optochten
loeëpen willie óch nog ‘n aontal sfeervolle Optochten mej bie ós zuiderburen.
Hienao kumt ‘t carnavalsseizoen stilaon ten einde. ‘n Paor mònd laoter hêmmen we dan wer veul vergaoderingen en menig kratje bier
noeëdig um tot ‘n besloêt te komen
vur ‘t volgende carnavalsseizoen.

vur ós extra speciaal, want komend
seizoen zullen willie ós jubileumjaor
vieren: 11 jaar cv de Doorzetters!
Tot slot willen willie iederieën
bedânken die ós de âfgeloeëpen 10
jaor hit gesteund, en weensen we
alle Buulder Buk en Buulder Getjes
‘n geweldig moi carnavalsjaor tow!
Alaaf!

Inmiddels bestön willie oet 30 leden,
die er ieder carnavalsseizoen wer vol
tiggenaen willen gaon! Dit jaor is
Bokkenblaaike 2018| 83

De gaafste opvang

Dagopvang
Fexible opvang

Buitenschoolse opvang

Grootschoterweg 10
6021 KC Budel

0495-496391

info@klikkelstein.nl

www.klikkelstein.nl

Dr. A. Mathijssenstraat 3
6021 CJ Budel
0610498978
Zonder afspraak

Autobedrijf Driebok BV
Driebokstraat 2 - Budel www.autobedrijfdriebok.nl
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Jubilea Optochtdeelnemers
cv ‘t Kos Koijer, 22 jaor
22 Jaor gelejen wâren er wa jongens
die ‘t leuk vónnen um ‘n eigen cv te
beginnen. Dao woor unne brif roondgestuurd en er ontstoond unne klenne
groep; cv ’t Kos Koijer was geboren.
In die 22 jaor zien er wel
‘n
aontal
dingen
veranderd;
De cola is vervangen dór bier, de assysbitjes dór de kruûskop, willie bouwen
op de maot van bierkratjes en de dâmes
mâken ieder jaor prachtige pakken.
In die 22 jaor zien er óch ‘n aontal
dingen
neet
veranderd;
Willie duun ni mej um de priêzen,
maer vur de gezelligheid. Dae nâmen sommigen zoe letterlijk dae
dees de priêsoetreiking soms neet
haelden. Gestrând op de trap, de

bânk of boven de wc mej ‘n fleenk
promillage gezelligheid in ‘t bloeëd.

paor mej Adjudant in ozze groep gehad
wa ós ‘n extra festelijk jaor braocht.

Óch hêmmen willie ‘n heus Preensen-

É viva ‘t Kos Koijer!

en Wert woor de nâm CV Zurrik gevestigd nao twieë nipte 2e plaetsen. Nao ‘n
aontal prachtige jaoren mej ‘n eenkel
dieptepeunt, maer veul hogtepeunten,
was ‘t tiêd vur ‘n neej hoofdstuk binnen
de verieëniging; de bouw van ’n neej,
eigen bouwschuur. Bie de familie
Feijen woor eind 2014 de lêste hând
geligd aen ‘t onderkomen van de lêste

jaor. Oeteindelijk vierden willie hie ‘t
âfgeloeëpen jaor ‘t grötste succes van ós
bestaon mej 1e priêzen in Valkeswerd
en Zurrik en ‘t Gouwe Getje in Buul.

cv Zurrik, 11 jaor
Wo ‘t óit begós zien we gebleven. Elf
jaor gelejen alwer dae willie ós oer
’Zurrikse’ verieëniging hêmmen opgereecht. In 2007, nao eenkel bloedstollende vergaoderingen was de nâm
van de verieëniging ‘n feit. As trotse
bewoners van ós Brabants dörp woor
CV Zurrik gekozen um dit alles in
iere te hawwen. Gestart bie de familie
Roefs woren de urste creaties in elkaor
geknutseld en woor de liefde vur Carnaval geboren. Vur ‘t urst mejdoeën
aen de eigen Zurrikse optocht smakde
nao mier, dus al vlug woor óch mejgetrokken in de Optochten van Buul
en Wert. Binnen no-time gruijden willie oet ós jaeske en woor er gezôcht
nao ‘n neej ónderkomen. Dae vonnen
willie bie de familie van Happen wo
de groondslag woor geligd vur de veul
wâgens die in de jaoren zien gevolgd.
Nao twieë klenner creaties woor er in
2012 vur ‘t urst oêtgepakt mej unne
gröte wâgen, en mej succes. D’n urste
echte priês vur de verieëniging
woor in de wacht gesleept, nâmelijk d’n
1e prijs in ós eigen Zurrik. Óch in Buul

Buul Alaaf!
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• oetnodiging •
Boer Marc van Vlierden &
Boerin Jessy van Gestel

Nodigen ullie, mede names de Buulder Buk, oêt vur
de Boerenbrulluft.
Vur diegene die mej d’n optocht mej wil doeën,
gèr verzamelen bie boer Marc, De Leeuwebek 46,
of bie boerin Jessy, Wolfswinkel 10, om 18.00 uur.
Op zaoterig 3 fibruaori 2018 um 19.00 uur zullen
zillie in Zaol Proost in de onecht verbonnen wèren.
Aonsloêtend is dao óch de Receptie.
Vur de ondertrouw wèren awwers, getuugen, familie
en genodigden verzôcht um te verzamelen bie de
Boer of Boerin wo ze biê huren.
Kadotip: argrarische sector, gen lèvende besten!
Dus gen blèèrende getjes of steenkende buk!

Dresscode boeren(fest)kledij
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www.buulderbuk.nl
like ós op facebook

Boerenbrulluft 2018
Veurstellen boerenbruidspaor
Hallo Bokken en Geiten
Willie hêmmen de ier um ószêlf
aon ullie veur te stellen as ‘t Boerenbruidspaor van 2018. In september al stoond de Commissie
aon de deur um de vraog te stellen.
Eigenlijk wilden willie allebei mej
‘jao’ zeggen, ware ‘t neet dae we ne
te wieëten kregen wie d’n ândere was.
Dae verânderde de zaak neturluk nogal.
Want ja… steldich veur dae ‘t unne
weeldvrimde is die neffen uch kómt
te staon... Nao over en weer wa appverkier mej de mannen van de Commissie en de garântie daeter unne 100%
klik zou zien besloten
willie nao unne dâg of
drei afzonderlijk van
elkaor ‘jao’ te zeggen.
Twieë wèken laoter was
de blinddate en de verrassing en opleuchting
des te gröter toen bleek
dae willie mej mekaor
‘in ‘t huwelijksbootje’
mochten stappen. Willie zien dan óch zeker
gen vrimden vur elkaor.
Tót ‘n jaor of drei gelejen hêmmen willie
jaoren neffe mekaor gewoond in de Leeuwebek
en ‘t contact is er nog
steeds
tussen
ós
families.
As urste mâg ich mien eigen veurstellen. Ich bin Marc van Vlierden, 47 jaor
en zoon van Jo van Harrie en Drika
van Vlierden en van Netty van Pier
en Bertha van Meyl. In ‘t dâgelijks
lèven bin ich getrouwd mej Annemarie
Lodewijks (van de Blauwe Bok) en sâmen hêmmen willie twieë zeun: Luuk
van 19 (Jeugdpreens van de Buulder
Buk in 2011) en Twan van 16 jaor.
Al jaoren werk ich as chauffeur
bie Verstegen Spices & Sauces. In
miene vrije tiêd goi ich gèr haordloeëpen, ‘n pötje voetballen bie de
veteranen van SV Buul en op zaoterig
fluiten bie de jeugd van dezêlfde club.
Carnavallen hêb ich jaoren hieël fa-

natiek gedaon (en nog). Mej de Neuspeuters hêb ich 22 jaor d’n Optocht
geloeëpen en vervolgens nog 11 jaor
mej de Snotneuzen. Tiggeworig is
mien hulp regelmatig geweenst bie
de carnavalsclubs van Luuk en Twan
(de Lamballen en cv ’t Valt Nè Mej).
Tijdens de Boerenbrulluft hêb ich de
volgende meensen aon mien zijde:
Vaoder: Eric Govers; kameraod
sinds ós awdste kinder sâmen nao de
kleuterschool gingen. Altied op de
hogte en stet klaor mej goeie raod.
Moder: Marja v. Moorsel; lieren

kennen via Jong Nederland BudelSchoot en ich kan er altiêd binnen vallen vur ‘n kóm koffie of ‘n flês beer.
De getûûgen:
Peter v/d Pas; boezemvriend sinds
jaor en dâg en aon ieën woord genóg.
Monique
Kupers;
óch
unne
Neuspeuter van ’t urste uur, dus
zij wet wel wa Carnavallen is.
Twan van Vlierden; miene bloedeigen
zoon en veurzitter van cv ’t Valt Nè Mej.
Dan is ‘t now mien beurt, de Boerenbruid. Ich bin Jessy van Gestel, al 37
jaor de dôchter van Jan van Toon en
Marij Ras en Ria van Jan en Miena
Jaspers. Getrouwd mej Dick van Gestel (ex-tennisleraar van Buul) en sâmen hêmmen willie twieë döchter,

Lotte van 11 en Senne van 9. Drei
dâg per wêk (of eigeluk altiêd) bin ich
Juf Jessy op de Schatkist wo ich mej
ontzettend veul plezier les gêf aen
groep 4. Neffe werken voetbal ich bie
FC Cranendonck mej ‘n hieël gezellige
en fanatieke groep vrouwen en speul
ich sinds 1998 tonieël bie KPJ-SOS in
Zurrik. Uiteraard haw ich van ‘n fesje
en dus is carnavallen meech zeker ne
vrimd. De volgende meensen gôn mich
biestaon
um
er
‘n
geweldig
fest
van
te
mâken:
De getûûgen:
Marion Vlassak en Helma Jaspers; ich kan ze
in ennen aojem nuumen,
want zillie zien mien
nichtjes, friends for life,
voetbalmaatjes en willie
hêmmen al ontelbaar veul
fesjes sâmen gevierd.
Martijn Jaspers; mien
bêste maatje op school
en dikwuls óch dao
boêten, want er hoeft in
Craonendoonck
maer
‘n festiviteit te zien of
Martijn is van de partij.
Vaoder: Dennis van
Hunsel; sinds ‘n paor
jaor mej ós gezinnen op
skivakantie, wa ieder jaor allieën
maer gezelliger liekt te wèren.
Moder: Ans van Veldhoven; zónder
Ans gen Schatkist, want ich kan ‘t
zoe gêk ne bedeenken of Ans kan ‘t
regelen. Dao neffe unne gröte dosis humor én ze hit zêlf ervaring as
Boerenbruid van de Buulder Buk.
Willie hopen er op 3 februaori unne
grandioze Boerenbrulluft van te kunnen mâken mej ós families, vrienden,
kennissen en alle ânder Carnavalsvierders. Tót ziens in Proost. Alaaf!
Marc en Jessy

Bokkenblaaike 2018 | 87

Willie bouwen mier as
‘u moj festje
Grootschoterweg 127a
6023 AR Budel-Schoot
0495 495 402

Instraat 9 • 6021 AC Budel
T 0495-492399
www.slegerstegelwerken.nl
info@slegerstegelwerken.nl

aval
n
r
a
c
e
d
tijdens ven los
alles e

DifferentDoors wenst
iedereen een ﬁjne carnaval!

TIJDENS DE CARNAVAL GESLOTEN

www.martiniquelingerie.nl
Markt 16 - 6021 CE Budel
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Commissie Boerenbrulluft
Boerenbrulluft, ‘n gezellige traditie mej eigentijdse vernieuwing.
‘n Aontal jaor gelejen zien willie begónnen um de
Boerenbrulluft wer neej lèven in te blaozen. Want
goej tradities moeten in iere gehawwen wèren.
We meugen zeggen dae dae ondertussen aardig gelukt is. ‘t Is wer ‘n vâst onderdieël van de carnavalskalender geworen.
Leenks en rêchts zien eenkel verneejingen aongebraocht. ‘t Is now oêtgegruijd tot ‘n groeët fest
vur iederieën die de Carnaval ‘n waerm haert
tow dragt.
En elk jaor is ‘t wer hartstikke
leuk um ‘n koppel, mej alle aonhang
die daobiê huurt, ‘n “one day of
fame” te bezörgen.
Willie hopen dan óch dae iederieën
op 3 fibruaori aonsloet um er sâmen
mej ‘t Boerenbruidspaar, hunnen
aonhang, en mej ós, ’n groeët fest
van te mâken.
Tot 3 fibruaori!

van links naar rechts: Jos Saes, Henny van Moorsel, Gert Hegge,
Johan Schenkels en Adrie Duisters

Boerenbrulluft 2017
Impressie Brulluft 2017
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De kapper voor jou.......

INDIVIDU
www.autoschadeschrurs.nl

Te gekke
carnaval!
KAPPERINDIVIDU

@KAPPERINDIVIDU

WWW.INDIVIDU-BUDEL.NL
6021 CM 54 BUDEL • TELEFOON 0495-430043
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M VRIJDAG 8.00-18.00
ZATERDAG 8.00-15.00

Je verdient ‘t!
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Dorpsstraat 43 • 6027 PE Soerendonk • T 0495-593188
T bestellingen 0495-697373 • F 084-8376359
Info@slagerijvanmeijl.nl • www.slagerijvanmeijl.nl

Boerenbrulluft 2017
Verslag van un moi festje
Boer Ralph:
Boerenbruidspaar
2017!
Wa’n
geweldig fest um mej te mâken!
Half september stoond Jos Saes inens vur de deur mej de vraog of eech
Boerenbruidegom wou wèren in
Buul. Nao ‘n nachtje slaopen hêb ich
‘jao’ gezigd en toen begós de spannende tiêd, want ich wis neet wie
miene partner zou wèren! ‘n Wèk
laoter woor dae al snel bekend bie Jos
Saes tijdens de urste kennismaking.
Emmaol bie Jos Saes aongekomen woren we geblinddoekt en mej de ruggen
tigge mekaor gezet. Elkaor um
en um ‘n vraog stellen um er zoe
âchter te komen wie de gelukkige
was. Hie wâren ne veul vraogen
vur noeëdig, umdae Wilke en
eech mekaor al kenden van ‘t
stappen en ‘t borrelen bie de Bout.
Daonao hêmmen we nog ‘n flês
champagne burgemester gemakt.
Bij Ut get Beginne! woren we
veurgesteld aon de rêst van Buul.
‘n Gröte verrassing vur iederieën!
Sâmen mej Wilke en ós families
(allemaol van die carnavalsverslaafden) hêmmen willie er unne
gezellige aovund van gemakt.
Sâmen
op
vrijgezellenfest
nao de Vègtes in Hamunt!
Mej de families sâmen ‘reustig’ ‘n pötje beer gedroonken…
Vêrder woor er nog ‘n vrijgezellenfest georganiseerd dór mien vrienden.
Dags vur ‘t fest was ‘t tiêd um ós kookkeunsten te toeënen aan de Buulder
Buk. Bie Jos Saes hêmmen willie ‘t
èten klaorgemakt vur ’t Boerenbal.
Op zaoterig zien we al op tiêd begónnen mej ‘n pre-party bie ós thoês. De
sfeer en gezelligheid zaot er al goe in
ónder leiding van DJ Siem! Toen zien
we mej speciaal transport nao Boerin
Wilke gegaon. Ónderweg neturluk
‘n paor Schrobbelerkes nao binnen
gewerkt, zoedae de feeststemming er
goe in zaot! Naodae willie allebei gelukkig ós Jao-woord gegèven hân de
Receptie en aansloêtend groeët fest mej

hiééël veul drânk en gezelligheid mede
dankzij DJ Carlo & De Partyfriex! ‘t
Dâk geenk er complieët âf bie de Proost!
Boerin Wilke:
Boerenbruid?
Eech?
Ach
waorum
óch
neet!
Wel was ich hieël neejsgerrig wie miene
Boerenbruidegom zou zien, maer dae
kreeg ich pas ‘n paor wèken laoter te
huren. Bie de kennismâking móchten
willie vraogen aon elkaor stellen, nao

‘n paor vraogen herkende ich zien stem
en dacht, dae zit wel goe! Sâmen mej
Ralph en de organisatie hêmmen willie
geproost op unne goeie Boerenbrulluft !
Now moes ich op jacht nao awwers
en getûûgen. Gelukkig wâren ze ne
zoe flauw en stemden ze allemaol
mej in. Bie de Vègtes hêmmen willie
me z’n allen nog ‘n gezellig auvundje gehad mej de noeëdige peenten.
Now nog geheim zien te hawwen
tót 11-11! Dae was nog moeiluk
genóg, want iederieën hâw ‘t over
de foto’s die op Facebook geplaetst
wâren: wie zou dit toch kunnen zien?
11-11! ‘t Fest begós al goe! Mej verschillende artiesten en nao ‘n aantal peenten woren we dan eindeluk

bekend gemakt. Dae was al ‘n groeët
fest en de brulluft moes nog komen.
Mien vriendinnen hân in ‘t geheim nog unne vrijgezellendâg geregeld. Dien was zeer geslaagd!
Wer ‘n stapje dichterbie de brulluft.
De dâg van de brulluft begósten we
roond de middig mej ‘n “klein” festje
bie ós in ’t hok, teminste dae was ‘t
idee, DJ Ed kwâmp draaien! Nao ‘n
hâlf uur lepen we polonaise en ‘t hok
stoond vol. DJ Ed hâw ‘t sfeertje er
lekker in! De Schrobbelèr was
op en ich was al höst vergèten
dae ich nog moes gôn trouwen..
Miene Boer Ralph kwâmp mich
ophaolen mej unne hoeëgwerker
en zoe gingen we nao ’t Capucijnerplein, wo willie getrouwd
woren. Hiênao ‘n dansje en ‘n
borreltje vur de kâw en… door!
Emmaol bie de Proost binnen hâw Jos Saes en zien team
wer vur heerlijk èten gezörgd.
Daonao begós de receptie mej
aonsloêtend ‘t fest! ‘t Was unne
grandioze dâg en ‘t vloog vurbiê!
Ieën groeët fest vur jônk en âwd.

Wilke en Ralph:
Willie hêmmen unne geweldige tiêd gehad en ontzettend genoten sâmen mej
ós familie en getûûgen. Unne trouwdâg
um
nöit
te
vergèten!
Buulder
Buk,
Bedânkt!!
Boerenbruidspaar van 2018 hieël,
hieël veul plezier towgeweenst!
Boerenbrulluft left wer! Chapeau!
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WASSTRAAT & CARCLEANING

beschermt tegen de weersomstandigheden, laat uw
auto voor de winter grondig cleanen en in de wax zetten

NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
altijd een ruim aanbod
VERHUUR, LEASE & SHORT LEASE
auto’s, bussen, en lichte vrachtwagens
WERKPLAATS
voor al het denkbare onderhoud

“VOOR AL UW
AUTOZAKEN
UW PARTNER”

Meemortel 28, 6021 AE Budel . T: 0031 (0)495 491887 . www.meylauto.nl

Hypotheken | Verzekeringen
Nieuwstraat 28 b
Postbus 2182 | 6020 AD Budel
Tel: 0495 499677 | Fax: 0495 499088 | Mob: 0622440765
www.dirklammers.nl | E-mail: info@dirklammers.nl

BROEKKANT 72 - 6021 CV Budel
T 0495-49 75 74 - M 06 51 09 40 02
E ariehoubraken@hetnet.nl

Nieuwstraat 62A
6021 HT Budel
T 0495 491638

Maarheezerweg 9-11 6021 CN Budel
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 0495 - 49 55 39

Openingstijden:
dins-, woens-, donderdag: 8.30-18.00u
vrijdag: 8.00-18.00u
zaterdag: 8.00-14.00 u

 www.cafedewielerbaan.nl

Mini Boerenbal
Boer Ruben en Boerin Jessie nep-echt getrouwd!
Zaterdag 28 januari 2017 was het eindelijk zover. Na weken van voorbereidingen, in het begin nog allemaal in het
geheim, was de grote dag voor Boer
Ruben Lammers en Boerin Jessie van
Moorsel aangebroken: hun eigen miniBoerenbruiloft, voor de tweede keer
georganiseerd door Scouting Budel.
Vroeg in de middag werd Boer
Ruben met de
koets van Perry
Hendriks thuis
opgehaald,
waarna hij vertrok naar het
Schepenhuis,
waar Boerin Jessie al een klein
beetje
zenuwachtig
boven
op het bordes
op hem stond
te
wachten.
Boer
Ruben
ging
midden
op de Markt in
Budel op de knieën en vroeg zijn
meisje ten huwelijk. Natuurlijk wilde
Boerin Jessie wel met hem trouwen!
In een grote stoet, begeleid door
de dames en heren van KVW Budel, vertrok het hele gezelschap te
voet naar Café-zaal De Wielerbaan,
de trouw- en feestlocatie voor deze
bijzondere dag. Hier stond Truijke de Trouwvrouw (Wies Bax) al
op het verliefde paar te wachten.

bonden wilden worden. Het kersverse
mini-Boerenbruidspaar werd flink in
het zonnetje gezet tijdens een drukbezochte Receptie en het aansluitende
fantastisch feest dat nog lang aanhield.
Inmiddels zijn Boer Ruben en
Boerin Jessie bekomen van hun feestje
en willen nogmaals
iedereen
bedanken
die hen heeft geholpen een onvergeteljke dag te beleven!
Het nieuwe mini-Boerenbruidspaar
staat
alweer te trappelen
van ongeduld en zal
elkaar op zaterdag 20
januari 2018 het nepechte JA-woord gaan
geven. Wie het zijn
blijft nog even geheim,
maar iedereen wordt
weer van harte uitgenodigd om dit feest
met hen mee te vieren!
Eerdere miniBoerenbruidsparen
2016
Bram Kemkens &
Donna van Deurzen
2017
Ruben Lammers &
		
Jessie van Moorsel
2018
?????? & ??????

Het Bruidspaar werd samen met hun
getuigen Sam, Juul, Veerle en Zenna
onder luid getrommel op potjes en pannetjes binnengehaald. De ceremonie
volgde en onder toezien van de getuigen
en de ouders van de Boer en de Boerin,
het Jeugdprinsenpaar Sem en Isa, het
grote Prinsenpaar Johan en Monique
en hun beide Raden, zeiden Ruben en
Jessie volmondig “JA” op de vraag
of zij in de nep-echt aan elkaar verBokkenblaaike 2018| 93

relatiegeschenk
pilske
werkkleding
carnavalspêkske
Mej dees daag:
As relatiegeschenk ’n pilske
As werkklieër ’n carnavalspêkske
’t PreSention Team is óch effe de gêkste!

PRESENTION | Instraat 22 | 6021 AC Budel | Tel: 0495 595074 | info@presention.nl | www.presention.nl
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Bouwhallen (SBCC)
Officiële opening zaterdag 13 januari 2018
Goed werk heeft tijd nodig !!!
Een toepasselijk gezegde voor het project bouwhallen voor Carnaval in onze gemeente. De eerste plannen dateren al van
2010 en nu in 2017 staan er 2 mooie, ruime hallen voor de creatieve carnavalsknutselaars.
16 groepen uit de diverse dorpskernen maken momenteel gebruik
van de hallen op sportpark Budel
en sportpark de Braken in Soerendonk. En al deze groepen en wagenbouwers zullen hun creaties tonen
in nagenoeg alle Optochten in onze
gemeente en zelfs nog daarbuiten.
Het proces kreeg uiteindelijk definitief vorm na een overleg op het gemeentehuis eind 2015. Daar werd
toen snel duidelijk dat er een structurele oplossing moest komen voor
het bouwen in tochtige schuren zonder
voorzieningen, bij particulieren in garages, in een tuinhuis of in een voormalig schoolgebouw. Het vervolgverhaal mag inmiddels bekend zijn.
Het project werd breed opgepakt in
een samenwerkingsverband tussen
de overkoepelende carnavalsverenigingen uit de 6 kerndorpen en mede
dankzij de voortvarende aanpak en
ondersteuning van gemeente Cranendonck staan er nu 2 prachtige hallen.
Bij het schrijven van dit artikel wordt
er, na de ruwbouwoplevering door
World Wide Maarheeze, nu door de gebruikers zelf veel werk verricht aan het
uiteindelijk gebruiksklaar maken van de
hallen. Riolering graven en aanleggen,
waterleidingen, lichtbakken en kabels,
metsel- en tegelwerk! Op alle werkdagen zijn er vele handjes aanwezig waardoor alles mooi verdeeld kan worden.
De foto’s geven daarvan een impressie.
Al het werk gebeurt door de gebruikers zelf met de hulp van vele bedrijven en sponsoren die op de een
of andere manier een bijdrage leveren aan het afmaken van de hallen.

Allereerst openen we samen om 14.00
uur de hal in Soerendonk waarna we
met zijn allen naar Budel gaan waar we
de hal daar zullen openen om 15.30 uur.
Over het feestelijke programma houden
we u op de hoogte in de weekbladen en
natuurlijk ook via de sociale mediakanalen.
Er zijn nog mogelijkheden om
buiten het carnavalsseizoen gebruik
te maken van de hallen voor zogenaamde “stille activiteiten”. Hoe,
in welke periode, op welke manier
dat kan en wat daar de voorwaarden
voor zijn wordt u graag verteld door
de leden van de stichting BCC.
Zij wensen u uit naam van alle bouwers een fantastisch seizoen toe.
John van de Moosdijk en Harrie Staals
namens de Buulder Buk
Ralph Adams en Jac Umans
namens de Roesdonkers
Perry Hendriks				
namens de Pintewippers
Rob Beerten				
namens de Muuzevangers
Jos Rademakers en Nico Smits		
namens de Heiknuuters
Jos de Werdt en Noud van Leeuwen
namens de Toeters

En dan, vanaf 1 november, aan de
slag met lassen, timmeren, plakken en schilderen in de hal zelf, met
zoals gezegd op 13 januari in het
carnavalsseizoen de officiële opening.
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Iedere bladzIjde een eIgen verhaal

TEGELWERKENBUDEL

SEBU

sebutegelwerken@upcmail.nl tel.0653719820

Smits van Oyenlaan 2e
6026 CP MAARHEEZE
0495-594705

www.boekhandelsprankenis.nl

RUIM 89.000 TITELS
VOOR 23.00 UUR BESTELD,

MORGEN IN HUIS!

GRA
THU TIS
BEZ IS
ORG
D!

*

vana

f 15

euro

DE BESTE BOEkHaNDEL OOk ONLINE!

Als ge noa de carnaval nog dorst
hèt, dan goië noa
Paul van de Scholt.
Dien hit zoe veul drànk,
daet ie um verkopt.

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie
van uw toilet, badkamer of tegelvloer.
Tevens verzorgen wij de aanleg van
vloerverwarming en smeervloeren.

van deursen

B.V.

Verkoop en service, levering en leasing van alle merken
APK Keuringen

Slijterij Scholten Nieuwstraat 12 6021 HS BUDEL

Hamonterweg 31 | 6023 AJ Budel-Schoot
Tel. 0495-493064 | Fax 0495-496310

BOUWEN VERBOUWEN
AANBOUW RENOVATIE
OOK HÈT ADRES VOOR DE VERKOOP
VAN AL UW BOUWMATERIALEN!

BOUWEN VERBOUWEN
AANBOUW RENOVATIE
OOK HÈT ADRES VOOR DE VERKOOP
VAN AL UW BOUWMATERIALEN!
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Fabrieksstraat 75, 6021 RC Budel
GSM: 06 - 23 101 301 / 06 - 23 100 303
E-mail: info@totaalbouwbudel.nl

VOO

Prinsen-schieten
Uitgegroeid tot jaarlijkse traditie in september
Op zaterdag 2 september 2017 werd
voor de vierde keer het Prinsenschieten georganiseerd door het Sint
Jorisgilde uit Budel. Alle Prinselijke
Hoogheden uit Budel, Schoot, Dorplein, Soerendonk, Gastel, Maarheeze,
Sterksel en Leende waren deze zonnige zaterdagmiddag bijeengekomen
bij het gildehuis De Vaandrig. Doel van
de middag: met elkaar een sportieve
strijd aangaan om de titel “Koning der
Prinsen”. Na de ontvangst door het
Koningspaar van het Budelse gilde,
Rens en Annie van Hunsel, werden
de aanwezige Prinsen, Prinsessen en
hun jeugdige collega’s toegesproken
door burgemeester mevrouw Vermue.
Zij sprak haar waardering uit voor de
mooie tradities van zowel de schuttersgilden als de carnavalsverenigingen.
In de tijd dat zij burgemeester mocht
zijn van de gemeente Cranendonck is
zij vaak te gast geweest bij vele activiteiten van alle verenigingen. Ook
het Prinsen-schieten was een activiteit
die op haar belangstelling mocht rekenen. Na de opening werd er met het

Koningspaar van het Sint Jorisgilde
Budel, burgemeester Vermue en wethouder van der Wiel een groepsfoto gemaakt en kon na de loting het schieten
beginnen. In de vijfde ronde bij het
69e schot viel nog eigenlijk heel onverwacht het laatste stuk van de vogel
uit de boom. Een verraste Silke, partner
van Prins Rick I van KS de Heiknuuters uit Budel-Dorplein, was de schutter
van dit laatste schot en zij eiste hiermee
de titel “Koning der Prinsen” op. Voor
de Heiknuuters is het de tweede keer dat
de titel op hun naam komt. De Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen hadden
hun eigen battle. Zij mochten een poging wagen op de vlakbaan om zo veel
mogelijk punten bij elkaar te schieten
op de kaart. Voor hen volgde een spannende ontknoping toen de resultaten
van hun schietprestaties bekend werden
gemaakt. Als laatste bleef uiteindelijk
staan Jeugdprinses Isa van de Buulder
Buk. Met het hoogste aantal punten
wist zij bij de jeugd de titel voor 2017
op haar naam te zetten. Het was een
gezellige bijeenkomst die in 2018 een

vijfde editie en dus eerste lustrum zal
kennen op zaterdag 1 september 2018.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met het Sint Jorisgilde Budel
Regerend deken Martin Horst
m.horst@vdstappen.nl
of
0495
430250
mobiel
06
53336342

Winnaars Silke (KS de Heiknuuters)
en Isa (cv Buulder Buk)

Alle (jeugd-) Prinsenparen, Koningspaar, burgemeester M. Vermue
en wethouder F. van der Wiel
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Ut get Beginne!
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Ut get Beginne!
Start van alwèr un neej seizoen
Ut is Goe Begonne in Buul. Mej d’n aftrap van Carnaval 2017-2018 tijdens Ut
get Beginne! op d’n Elfde van d’n Elfde
is de toeën gezet vur ‘t ‘grote feest
der feesten’. Prins Johan I en Prinses
Monique, Jeugdprins Sem en Jeugdprinses Isa gingen veurop, sâmen mej
De Bloasbuk nao ‘t gröte podium dae
vur de verândering ‘s was geplaetst op
‘n ânder dieël van ‘t Capucijnerplein.
‘t Stoond now ter hogte van Os Moen.
De Buulse Bok bie ‘t Schepenhoês
kós goe in de gaoten hawwen wie ‘t
podium aen d’n âchterkant allemol
op kwâmen. Neffe de DJ’s Jerome en
Hardy en de optredende artiesten, ‘t
One Two Trio en ‘t Feestteam, wâren
dae vrijwel alle Preensen en Prinsessen, groeët en klein oet alle kernen van
Craonendoonck. ‘t Wâren de Preensenparen van de Buulder Buk, die sâmen mej burgemester de Wijkersloot
en zien Adjudanten, de wethawwers
Kuppens en van der Wiel um 19.11 uur
‘t startschot gâven mej ‘n fleenke lading confetti. De stemming zaot er al

snel in en ‘t bleef d’n hellen aovund
gezellig druk op ‘t Capucijnerplein.
Vur
de
aonwezige
Preensen en Prinsessen oet de regio
was ‘t ‘unne schonne aovund!’
Vur eenkelen óch de lêste kier
dae ze sâmen ‘t veurtouw kósten
nemen, umdae er de volgende dâg
‘n Preensenbal op de agenda stoond
en ‘t Preensenschap in Buul mej
’n topfest afgesloëten kós wèren.

Commissie Ut get Beginne!
De groondleggers van Ut get Beginne!
in 2014 wâren Erik van Ham, Johan
Kuûpers, Leon Slaats, Herman Govers
en Jos Saes. ‘t Neej carnavalsseizoen
moes op ‘n muzikale manier geopend
wèren en dae hêmmen ze gewieëten.
Vanâf ‘t begin 11-11-2014 ‘n
daverend succes.
Afgeloeëpen jaor hêmmen Erik
en Johan hun stökske overgedrâgen
aon
Jean-Pierre
Bax
die
sâmen
mej
Leon,
Herman en Jos wèr gôn zörgen vur
unne
supergezellige
aovund.
Dit alles kan neturluk neet zónder
de hulp van de Raod van Elf en hun
Dames en alle ander vrijwilligers. Maer
zeker óch neet zónder ullie as publiek.
Unne dikke merci dao veur!

vanaf linksboven met de klok mee:
Jean-Pierre Bax, Jos Saes, Leon slaats, Herman Govers
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met carnaval FF geen tapas, maar feest met Marco & Bas!

De Bout • Dorpsstraat 39 • 6027 PE Soerendonk • 0495 591 214 • www.debout.nl



Instraat 11
6021 AC Budel
Tel.: +31 495 497045
Mail: Info@goversmetaaltechniek.nl
Internet: www.goversmetaaltechniek.nl



Wij wensen iedereen een ﬁjne carnaval!

Shuuers voor ieder interieur!
www.vaneyckshuuers.com

MITSUBISHI VORKHEFTRUCKS
MERLO VERREIKERS
AISLE MASTER KNIKHEFTRUCKS
VERKOOP – NIEUW EN GEBRUIKT
VERHUUR – PER DAG, WEEK, MAAND
REPARATIE, ONDERHOUD EN KEURING

www.bruna.nl

•

altijd actueel

Markt 9
6021 CD Budel
Tel./fax 0495-494978
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WWW.LIMA-GROUP.NL

’t Inne 20
6021 DA BUD
TEL. 0495-4937
FAX. 0495-4941

Afrikastraat
6014 CG ITTERVO
TEL. 0475-5659
FAX. 0475-5666

Sluisweg 21
5145 PE WAALW
TEL. 088-54620
FAX. 088-5462

’t Inne 20 • 6021 DA BUDEL • TEL. 0495-493725 • FAX. 0495-494155
Afrikastraat 1 • 6014 CG ITTERVOORT • TEL. 0475-565900 •FAX. 0475-566656
Sluisweg 21 • 5145 PE WAALWIJK • TEL. 088-5462000 • FAX. 088-5462015

Hofkapel de Bloasbuk
Buulse Biercantus een groot succes!
Hofkapel de Bloasbuk is natuurlijk
bekend van hun muzikale begeleiding
tijdens de Receptie van de Buulder Buk,
de Zittingen, Frühshoppen, de Carnavalsmis enzovoorts. Maar ze organiseren buiten het carnavalsseizoen ook een
eigen activiteit: De Buulse Biercantus.
Op zaterdag 30 september 2017 vond
de eerste editie van dit nieuwe evenement plaats. Er werd volop gezongen,
het bier vloeide rijkelijk en de sfeer was
zoals dat alleen in de Bellevue mogelijk
is: op en top gezellig. Lees hier het hoe
en waarom van de Buulse Biercantus

Wat is een biercantus?
De Biercantus is afkomstig uit het
studentenleven. Alle deelnemende
teams zitten aan lange tafels, er speelt
een band met een voorzanger en er
wordt bier geschonken uit grote kannen. Wanneer de band speelt zijn de
deelnemers verplicht om uit volle
borst mee te zingen. Niemand kan
zeggen dat ie de tekst niet kent, want
bij aanvang krijgt iedereen een cantusboek met daarin alle songteksten.
Iedereen moet zich houden aan het
cantusreglement. Wie de regels niet
volgt krijgt een ludieke straf opgelegd.

Wat is de reden om dit evenement te organiseren?
Na ruim 15 jaar accordeontreffen
vonden we het in 2017 tijd voor een
verfrissend nieuw evenement. De
biercantus past goed bij De Bloasbuk, want we maken graag samen
muziek en drinken graag een biertje.
Verslag van de eerste Buulse
Biercantus
De avond werd om 20.30 uur afgetrapt
met het doornemen van het Cantusreglement. Na het spelen van het Wilhelmus ging het programma van start
met Jack Meijer onder muzikale
begeleiding van De Bloasbuk.
Direct vanaf het eerste nummer (’t Dondert en het Bliksemt
van Guus Meeuwis) zongen de
circa 120 deelnemers uit volle
borst mee en na het spelen van
bierlied ‘Ein Prosit’ konden
de kelen worden gesmeerd.
Volgens het reglement was
het verboden om te drinken
tijdens het zingen en deze
overtreding werd al tijdens het tweede
nummer opgemerkt door Cantusleider Mark Bogers en zijn spionnen
in de zaal. De straf betrof een Ad
Melkert (het in één teug leegdrinken

van een glas bier met karnemelk)
en werd onder luide aanmoediging
uitgevoerd door de betreffende zondaar.
De toon van de avond was hiermee gezet.
Daarna was het de beurt aan De
Knoterbèhren, welke geheel in stijl alle
nummers in het Buuls hadden vertaald.
Met nummers van onder andere Pater
Moeskroen, Rowwen Hèze en Henk
Wijngaard werd de zaal door deze vier
heren en een dame plat gespeeld. Vervolgens gingen Jack & de Bloasbuk op

de Duitse tour met ‘99 Luftballons’,
‘Ein Festival der Liebe’ en vele andere
Duitse klassiekers. Het slotakkoord van
de avond was voor de Knoterbèhren,
die het publiek op de banken kreeg
met hun eigen nummer Komt Na Hoês.
Hoe langer de avond duurde en hoe
meer bier er werd vertapt, hoe moeilij-

ker het voor de deelnemers was om de
regels te volgen en hoe vaker de cantusleider corrigerend moest optreden.
Met ludieke straffen werd orde bewaard
in Cantushuis De Bellevue. Tegen 12
uur was het cantusprogramma ten ein-

de waarna men rustig bier kon drinken
zonder bang te zijn om nog gestraft te
worden. Het bleef nog lang gezellig!
Komt er een tweede editie van
de Buulse Biercantus?
Jazeker, vanwege de vele positieve reacties hebben we besloten dat er een
tweede editie komt van de Buulse Biercantus. Deze zal plaatsvinden op 29
september 2018. In het voorjaar 2018,
als alle carnavalskoorts weer is gezakt,
zal er meer nieuws naar buiten komen
en kan men zich weer inschrijven!
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op
onze website (www.bloasbuk.nl) en
onze facebookpagina voor een fotoverslag van de avond en het Cantusboek 2017. Namens deze weg
ook bedankt aan alle sponsoren!
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Kies voor mij

TANTE DOOR
Antibiotica vrij
Volg De poelier Th. Cox op facebook.com
Wilt u ook gratis gaan sparen met uw smartphone?

Download de Piggy app

Stad 50 | Hamont-Achel
tel. 011/44.89.83
hoteldeklok@hotmail.com

voor alle feesten, partijen, diners en overnachtingen
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Gouden Bok
Hoogste onderscheiding Buulder Buk toegekend aan Leon Slaats
Vurdae veurzitter Erik van Ham over geenk tót ‘t
oêtreiken van de Gouden Bok leet hij nog maer effe
wieëten dae hij dees biezondere en hogste onderscheiding van de Buulder Buk, in de periode dae hij veurzitter was, zeker neet elk jao hit oêtgereikt. Maer dit jaor
was er bie ‘t Bestuur wel ‘n persoeën bekind die in
aonmêrking kwâmp vur dees biezondere ier.
‘t Was Leon Slaats die dizze lêste Gouden Bok oet hân
van aftredend veurzitter Erik van Ham moog ontvangen.
Leon Slaats is 22 jaor actief as lid van de Commissie Zittingen. Veul jaoren was hij presentator van de Buulse Zittingen en de lêste jaoren vural achter de schermen de organisator. As veurzitter van de Commissie Zittingen sloot
Leon Slaats dit weekend zien lêste Zittingen in dees functie âf. Mej aen zien zijde zien vrouw Corine moog hij ‘t
podium verlaoten mej in zien hân de Gouden Bok 2017.

Orde van Verdienste
Orde van Verdienste toegekend aan Harrie Staals

Tót zien eigen gröte verrassing woor Harrie Staals
tijdens de lêste Zittingsaovund nao veuren geropen um de Orde van Verdienste 2017 te ontvangen.
Harrie makt zich al veul jaor verdienstelijk vur ‘t carnaval in Buul, maer in ‘t biezonder is hij al 11 jaor actief as veurzitter van de Optochtcommissie en daomej
verantwoordelijk vur ‘n groeët dieël van de organisatie van d’n Optocht die ieder jaor wer veul toeschouwers nao Buul duut trekken op carnavalsdinzig. Sâmen
mej zien vrouw Annie woor Harrie in ‘t zonnetje gezet.
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TWAN BIERINGS TRANSPORT
DYNAMISCH, INNOVATIEF EN FLEXIBEL

INTERNATIONAAL TRANSPORT
met talrijke logistieke diensten
• EXCEPTIONEEL TRANSPORT/
DIEPLADERTRANSPORT
• HUIFTRANSPORT
• KLEINTRANSPORT
• KOERIERSDIENSTEN

RONDVEN 25 MAARHEEZE +31 (0)6 50 21 51 08

TWANBIERINGSTRANSPORT.NL
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Gouden Bok

Orde van
Verdienste

De Gouden Bok wordt uitgereikt aan een persoon of
groep, die zich op de een of andere manier zo heeft
geprofileerd, dat toekenning van deze trofee op zijn
plaats is. Het verschil met de Orde van Verdienste
is, dat de Gouden Bok ook aan groepen uitgereikt
kan worden. De Gouden Bok is de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging “Buulder Buk”
en wordt ten hoogste één maal per jaar toegekend.

De Orde van Verdienste, een unieke medaille, wordt
aan die persoon uitgereikt, die zich volgens het
bestuur op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk
heeft gemaakt voor carnavalsvereniging “Buulder Buk”.

In 2017 werd de Gouden Bok uitgereikt aan Leon Slaats.

In 2017 werd deze orde toegekend aan Harrie Staals.

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017

Piet van Beveren
Vliegclub de Kempen
Lieske van den Eynden-Meusen
Farce Malheur
Diel Feijen
Jan van Cranenbroek
Mia van Beek – Berckmans
Harrie Sprankenis
cv de Lolboksen
cv de Schoemhappers
Leo Jacobs
Jan Mennen
Ton van de Laar
Joop van Halteren
Frans Teeuwen
Hofkapel de Bloasbuk
Rammel Maar Raak Band
Elmary Zusjes
Herman Govers
Henk Toemen
Versleten Werk
Harry van de Moosdijk
cv de Broekkant
De Buulse Gemeenschap
Anneke te Raaij
Bart Janssen
Leo van den Langenberg
cv Onbesnut
Johan Mathijssen
De Buulse Blèèrköp
Tinus Kissen
cv de Knuppels
Markus en Truus Zappe
Piet Fransen
Math Roost
Mia Hoeben
Jeugdclubs Budel
Familie Neeskens, De Bonte Os
SPLASH!
Leon Slaats

1975
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fons Duisters
Thieu van der Steen
Jules Gresel
Ruud Wiesen
Jan van Cranenbroek
Johan Mathijssen
Joop van Halteren
Henk Toemen
Frans van Beek
Jan Mennen
Jo Knoups
Joos Smolenaars
Harrie Reemers
Herman Govers
Martien van Lisdonk
Charles Brandts
Math Roost
Anneke te Raaij
Gerard Noten
Ton van de Laar
Bart Janssen
Jan Meeuwissen
Jos van Horne
Jos Kuipers
Frans Teeuwen
Bart Meeuwissen
Huub van Winkel
Harry van de Moosdijk
Jan van Moorsel
Theo Vlassak
Paul Neeskens
Mia Hoeben
John de Laat
Pierre van Meijl
Leon Slaats
Diel Feijen
Jos Meusen
Martin Horst
Anthony Roost
Bert Duisters
Jos Saes
Tjeu Neijssen
Harrie Staals
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SLENDERS
Deken van Baarsstraat 11
6021 BG Budel
Tel. 0495-491381

Nieuwedijk 59
6021 RL Budel
Tel. 0495-491586
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Pastoor Sip
Als pastoor van deze parochie
wens ik u een mooi Carnaval toe.
Het vieren van Carnaval is per regio
verschillend en soms zelfs zijn de tijdstippen anders. In onze streken is dat
meestal op het einde van de wintertijd.
De oorsprong van Carnaval is daar diep
in verworteld, maar in onze streken
is daar niet veel van terug te vinden.
In de Middeleeuwen werd het gekoppeld voorafgaande aan de kerkelijke
vastentijd als voorbereiding op Pasen.
In de 19e eeuw ontstond de huidige
vorm als een gepacificeerde, gekuiste
en opgesmukte versie van het oor-

spronkelijke Germaanse volksfeest.
De kleding is daarvan een mooi
voorbeeld
.
De optocht is een verbeelding
van de processie van het dagelijks leven en vormt op vele plaatsen het hartstuk van de Carnaval.
Ik wens u allen daarom een fijn Carnaval toe in deze wat soms woelige
en ook ingewikkelde wereld, zodat
deze dagen in het teken van vrolijkheid en vriendschap mogen staan.
Pastoor Sip

Carnavalsmis
Een moment van bezinning, 28 Januari 2018
De Buulder Buk nodigen graag iedereen uit voor de Carnavalsmis in de
kerk O.L.V. Visitatie te Budel
Deze sfeervolle viering, met een inhoud die goed aansluit bij de carnavalsgedachte, wordt gehouden op
zondag 28 januari 2018 om 10.30 uur.

Deze dienst zal worden opgeluisterd door Hofkapel de Bloasbuk
o.l.v. Koen Meusen,
het meerstemmig koor o.l.v.
dirigent Theo Quanten en
organist Jos van de Laar.
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De lakschadespecialisten van ASK Renovatie zijn gespecialiseerd in het herstellen van lakschades en
het renoveren van aluminium, staal en kunststof oppervlakken.
Door de inzet van onze mobiele units en het gebruik van de nieuwste spuittechnieken is ASK Renovatie
in staat kwalitatief hoogwaardige herstellingen te verrichten op locatie.
Veel voorkomende lakschades welke door ASK Renovatie worden hersteld zijn:
- Inbraakschades
- Brandschades
- Chemische schades
- Bouwschades
Naast het herstellen van bovengenoemde schades is ook het renoveren van o.a. bedrijfspanden
mogelijk bij ASK Renovatie. Het renoveren van uw woning en/of bedrijfspand scheelt,
ten opzichte van vervanging, aanzienlijk in de kosten.
ASK Renovatie is gespecialiseerd in het renoveren van
aluminium, staal en kunststof:
- Ramen en deuren
- Garagepoorten
- Veranda’s en serres
- Rolluiken
Voor meer informatie en/of een prijsopgave op maat
verwijzen wij u graag naar onze website.
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Kijk op: askrenovatie.eu
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Verbroederingsbal
Cranendoncks Verbroederingsbal viert 5-jarig jubileum
Zaterdag 25 november was het weer tijd voor het grootste carnavalsfeest van Cranendonck en omstreken: het CranendoncksVerbroederingsbal. Dit jaar extra groots!Voor
alweer de 5e keer gingen in het laatste weekend van november alle voetjes van de vloer.
Het Cranendoncks Verbroederingsbal vierde dit jaar het 5-jarig jubileum. Behoorde je tot de eerste 100
bezoekers? Dan werd je verwelkomd
met een leuk presentje! Artiesten
als Vieze Jack, Snollebollekes, DJ
Carlo, DJ Frank Groenen en Knalluhhh hebben samen met vele feestvierders de tent op zijn kop gezet.

donck en omgeving vonden massaal hun
weg naar het feestterrein aan de Hoenderstraat te Budel en hebben er tezamen
een onvergetelijk feest van gemaakt.
De organisatie van het Cranendoncks
Verbroederingsbal blikt met plezier
terug op het 5-jarig jubileum en wenst
iedereen een te gekke Carnaval!

Het Cranendoncks Verbroederingsbal
is een te gek carnavalsfeest voor jong
en oud, met bovendien een geweldig
doel. Elk jaar weer streeft het Cranendoncks Verbroederingsbal ernaar de
optochtdeelnemers een extra steuntje
in de rug te kunnen geven. Ook dit jaar
is dat weer gelukt. Een deel van de opbrengst komt als extra prijzengeld ten
goede aan de optochtdeelnemers, die
met hun prachtige creaties de optochten
in Cranendonck en omgeving sieren.
Deze speciale editie ‘5 jaar Cranendoncks Verbroederingsbal’ was een
waar succes. Feestgangers uit Cranen-

Of dae ge komt èten !
Carnavalsontbijt

Zaoterig 10 fibruaori in
De Boonte Os.

Aonm
el

den:

Vur: 7
fibr
Hoe:
ontbij uaori 2018
Kösten t@buulder
b
: € 11
, 11 de uk.nl
man

Ontbijten moeten willie allemaol. Zeker op carnavalszaoterig, as ‘t echte carnavallen get beginnen, is ‘t belangriêk unne goeie bojem te leggen um er zoewe d’n hellen dâg tegen te kunnen.
En wo kunde dae bèter doeën as in De Boonte Os? Sâmen mej Prins Frank d’n Dêrde, Jeugdprins
Tim en Jeugdprinses Floor aonschuûven aen toffel en ow eigen laoten verwennen dór al dae lêkkers dae Paul ós wer veurschotelt.
Meld ow eigen aon, dan stet er óch vur ooch ‘n bórdje klaor!
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Voor houdingstherapie,
bewegingstherapie
Voor
houdingstherapie, bewegingstherapie
Voor
houdingstherapie, bewegingstherapie
en zwangerschapstherapie
en zwangerschapstherapie

en zwangerschapstherapie

Dr. A. Mathijsenstraat 28a,
CL Budel
Dr.6021
A. Mathijsenstraat
28a, 6021 CL Budel
Dr.
A. Mathijsenstraat
28a, 6021 CL Budel
T 0495-493092, E info@oefentherapiecranendonck.nl
T 0495-493092,
E info@oefentherapiecranendonck.nl
Twww.oefentherapiecranendonck.nl
0495-493092, E info@oefentherapiecranendonck.nl
www.oefentherapiecranendonck.nl

www.oefentherapiecranendonck.nl

Voor houdingstherapie,
bewegingstherapie
Voor houdingstherapie,
bewegingstherapie
en zwangerschapstherapie
en zwangerschapstherapie

Buulder Buk

Dr. A. Mathijsenstraat
28a, 6021 CL
Budel
Dr. A. Mathijsenstraat
28a,
6021 CL Budel
T 0495-493092,
E info@oefentherapiecranendonck.nl
T 0495-493092,
E info@oefentherapiecranendonck.nl
www.oefentherapiecranendonck.nl
www.oefentherapiecranendonck.nl

Dank voor uw donatie:

Vonken administratiekantoor
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Carnavalskalender
4 Ut get Beginne!
Vrijdag 11 november 2017, Capucijnerplein, 19.11 uur

Receptie Jeugdprinsenpaar
Zondag 4 februari, De Borgh, 16.30 uur

4 Prinsenbal
Zaterdag 9 december 2017, Partycentrum Proost, 21.00 uur

Optochtvergadering
Dinsdag 6 februari, De Bellevue, 20.30 uur

Receptie Prins
Zaterdag 13 januari, Partycentrum Proost, 18.30 uur

Sleuteloverdracht
Donderdag 8 februari, Partycentrum Antoine Soerendonk,
19.30uur

Kaartverkoop Zittingen (voor leden)
Vrijdag 12 januari, De Borgh, 19.30 uur – 21.30 uur
Kaartverkoop Zittingen (vrije verkoop)
Vrijdag 12 januari, De Borgh, 21.30 uur – 22.30 uur
Seniorenzitting
Zondag 14 januari, De Borgh 13.30 uur
Zittingen
Vrijdag 19 januari
Zaterdag 20 januari
Vrijdag 26 januari
Zaterdag 27 januari
De Borgh, 20.11 uur

3 uurkes vuraf
Vrijdag 9 februari, De Bonte Os, 17.00 uur
Carnavalsontbijt
Zaterdag 10 februari, De Bonte Os, 10.30 uur
Jeugdoptocht
Zaterdag 10 februari
Aanvang optocht 14.11 uur
Frühshoppen
Zondag 11 februari, De Bellevue, 11.00 uur
m.m.v. Hofkapel de Bloasbuk

Carnavalsmis
Zondag 28 januari, parochiekerk O.L.V. Visitatie, 10.30 uur

Grote Optocht
Dinsdag 13 februari
Aanvang optocht 13.30 uur

Boerenbrulluft
Zaterdag 3 februari, Partycentrum Proost, 19.00 uur

Bokverbranding
Dinsdag 13 februari, vóór de Bonte Os, 24.00uur

JeugdBonteMiddag
Zondag 4 februari, De Borgh, 14.00 uur

Buulder Buk Mars
En de vâsten gèt now komen
Maer dòveur zien wi ni bang
Want al lusten wi óch eier
Fertig daag dae is toch lang.
Maer vur dae di daag beginnen
Zien we daorum now wa van plan
Draaien wi ós binnenste boêten
En trekken wi os nergus niks van an

En wi mâken ós gen zörgen
Wa hienae nog komen zal
want vandaag is nog ni mörgen
en vannaovund hèmmen wi bal
Makt plezeer now mej dees dâgen
En verget alles vur unne kier
Dan hoeven wi ullie nikt te vraogen
Dan dun we ‘t komet jaor nog wà mier.

Refr:
En willie zien de Buulder Buk
Wi zien meensen oet ieën stuk
En wi hawwen van plezeer
en wi hawwen van de lol
Wi dreenken u pötje beer
en trow duut um nog us vol
En de megjes dao kunde van op aon
Löt ze daorum ni allieën hie stoan

Refr:
En willie zien de Buulder Buk
Wi zien meensen oet ieën stuk
En wi hawwen van plezeer
en wi hawwen van de lol
Wi dreenken u pötje beer
en trow duut um nog us vol
En de megjes dao kunde van op aon
Löt ze daorum ni allieën hie stoan
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Wilt u cv Buulder Buk ook steunen?

Word lid!
Stort € 11,11 op NL50 RABO 0109 5861 66
o.v.v. uw naam en adres en u ontvangt de
lidmaatschapskaart in de bus.
Of neem contact op met Herman Govers
tel. 06-20208575,
penningmeester@buulderbuk.nl

Allemaol bedânkt
Cv Buulder Buk bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan dit Bokkenblaaike en in het bijzonder:
Advertenties:
Foto’s:
		
Cover en beeldbewerking:
Interviews/ redactionele bijdrage:
		
Redactie en realisatie:
Eindredactie:

Math Roost en Herman Govers
Jos Meusen, Bart Lijten, Mirthe Rutjens,
Jacqueline Nellen
Nande van Ham
Johan Mathijssen, Diel Feijen,
Erik van Ham
Diel Feijen en Erik van Ham
Erik van Ham

• Dank aan alle adverteerders!! •
te verspreiden.
Wij zijn blij dat het ons is gelukt om deze kleurrijke carnavalskrant gratis
niet in de steek
jaar
dit
Dit is ons mogelijk gemaakt door de vele adverteerders die ons ook
geweest om het
hebben gelaten. Zonder hun medewerking was het voor ons onmogelijk
Bokkenblaaike uit te brengen.
Daarom:
Hulde aan alle adverteerders en onze welgemeende hartelijke dank.
Carnavalsvereniging Buulder Buk
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Wij verkleden ook uw trap!
w w w. u p s t a i r s . c o m

Tel. 0032-11448259
of 06-53291321
DE DRIE
STERREN
Wij wensen alle bokken en geiten
een te gekke carnaval toe.

ASWOENSDAG = VISDAG

Op het Capucijnerplein bij jumbo van 09.00-18.00 uur.

