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Aan het Woord: 
Burgemeester de Wijkerslooth
Carnaval in Budel, 

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 een vol en gezellig program-
ma rondom Carnaval in Budel. 

Aan mij de eer om een woordje te 
schrijven voor deze krant. Op het mo-
ment dat deze krant verschijnt ben ik 
waarschijnlijk niet meer in functie als 
waarnemend burgemeester. Het stokje 
heb ik dan overgedragen aan Roland 
van Kessel; de nieuwe burgemeester 
van Cranendonck. Iemand van wie ik 
weet dat hij Carnaval kan waarderen, 
als voorzitter van “Stichting Boeren-
broelof” in zijn huidige woonplaats. 
Dat gaat dus helemaal goedkomen. 

Ook dit jaar heeft cv Buulder Buk 
weer een spetterend programma 

neergezet. Met voorafgaand aan 
Carnaval, het Prinsenbal, de Boe-
renbrulluft en een aantal Zittingen. 
Tijdens Carnaval is er het Carnavals-
ontbijt, de Jeugdoptocht, de Grote 
Optocht en als afsluiter natuurlijk 
de traditionele Bokverbranding. 

Het is ieder jaar weer een bijzondere 
tijd, waarbij we even uit de waan 
van de dag stappen en samen optrek-
ken tijdens de vele gezellige festi-
viteiten. Ik wil cv Buulder Buk en 
alle betrokken vrijwilligers van harte 
bedanken voor het organiseren van 
de vele activiteiten en wens iedereen 
veel plezier en een geweldig feest toe! 

Buulder Buk alaaf!

Henri de Wijkerslooth,
Waarnemend burgemeester 
Cranendonck 

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
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Bokken en Geiten,

Carnavalsseizoen 2018-2019 is al be-
gonnen. De urste activiteiten zien al 
wer gewist, zoeas Ut get Beginne! op 
11-11. Dit jaor alwer vur de 5de kier.

Óch wurdt er al wer volop gebouwd in 
de schuren en de bouwhallen um óch 
dit jaor wer moi vur d’n dâg te komen 
mej prachtige creaties tijdens de Op-
tochten. Ich weens dan óch alle deelne-
mers hieël veul succes mej d’n Optocht, 
maer veural óch hieël veul plezeer.

Willie hêmmen óndertussen óch           
afscheid genomen van Jeugdprins Tim 
en Jeugdprinses Floor die er sâmen mej 
hunne Jeugdraod en de steun van Prins 
Frank III, Adjudant Jeroen, Adjudant 
Johan en Vorst Martin mej hun partners 
‘n geweldig seizoen van hêmmen ge-
makt. Bedânkt allemaol!

Maer now meugen willie vol trots ós 
neej Preensenpaar van cv Buulder Buk 
veurstellen en wel Prins Tijn I en Prin-
ses Astrid ondersteund dór Vorst Mar-
tin en zien Adjudanten Giel en Frank. 

Óch ’t neej Jeugdprinsenpaar is bekend, 
Jeugdprins Niek en Jeugdprinses Yara 
die er sâmen vur gôn zörgen dae óch 
dit jaor wer ‘n onvergètelijk jaor wurdt. 
Haaje gee óch Carnavalsbloeëd dae dór 
ow aders stromt en wilde óch iets vur 
de Carnaval in Buul betèkenen, zoe-
wel veur as âchter de schêrmen kunnen 
willie nog wel meensen gebruûken. 
Want veul hân mâken licht werk. En 
zoe kunnen willie er sâmen vur zörgen 
dae de Carnaval kan bliêven bestaon. 
Stuurt dan ‘n meeltje nao voorzitter@
buulderbuk.nl

Rêst mich allieën nog iederieën ‘n 
geweldig Carnavalsseizoen tow te 
weensen. Want Carnaval is ‘n fest vur 
iederieën.
Buul Alaaf!

Aon ‘t Woord: 
Vorst Martin
Carnaval dae mâken willie sâ-
men in Buul.

Dae hit Prins Frank III âfgeloeëpen jaor 
sâmen mej zien Adjudanten Jeroen en 
Johan, de Raod van Elf en alle Dames, 
Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Floor 
mej hun Jeugdraod en iederieën die op 
de ieën of ânder manier aon Carnaval 
in Buul hit biêgedrâgen dik bewezen. 
Dao is maer ieën Buul en dao wonen 
willie! En in dae Buul wieëten willie 
mej z’n allen van Carnaval ‘n groeët 
fesje te mâken. En as willie aen de wan-
del gingen mej Prins Frank III makden 
we óch wel ‘n aontal kier ‘n uitstapje 
over de Buulse grenzen henne. Want 
óch in dae opzicht makde Carnaval ne 
allieën, maer mej z’n allen. 
‘t Begós veurig jaor neturluk óch wer 

mej Ut get Beginne! en ‘t bleef knal-
len tot en met de Bókverbranding bie 
‘t begin van Aswoenzig, toen de bók in 
vlammen opgeenk en er ‘n eind kwâmp 
aen ‘n knallend seizoen mej ‘n gröte 
enthousiaste club. 
Dees enthousiaste club is er opneej 
klaor veur um er wer volle bak tiggen 
aon te gaon. Ich mâg Prins Tijn I en 
Prinses Astrid feliciteren mej hun oêt-
verkiezing tot ós Prinsenpaar 2019. 
Ich bin er van overtuugd dae zillie 
sâmen mej de Adjudanten Giel en 
Frank er óch dit jaor wer ‘n geweldig 
seizoen van gôn mâken. Neturluk kriê-
gen zillie hulp van Jeugdprins Niek en
Jeugdprinses Yara die de jeugd zul-
len gôn aonvoeren. De mannen en de 
vröllie van de Raod van Elf zien er 
óch helemaol klaor veur en zullen ós 

Hoogheden aen alle kânten hêlpen um 
sâmen van Carnaval 2019 opneej ‘n on-
vergèteluk fesje te gôn mâken. Aen hun 
zal ‘t ne liggen en ich bin er ontzettend 
trots op dae eech Vorst van dees moi 
club mâg zien.
Buul Alaaf, en mej de woorden van ós 
kersverse Prinsenpaar 2019: 

HOP TJOP, GAS EROP!

Martin Horst,
Vorst van cv Buulder Buk

Aon ‘t Woord:
Veurzitter Jean-Pierre
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NAAMPLATEN   SPORTPRIJZEN

Graveer-, laser- en ponstechniek
Nieuwstraat 92A   6021 HV Budel

Tel. 0495-491032    Fax 0495-496830

vandersteenelektro.nl
0495 491 246 

Sinds 1932 
vertrouwd en 
veelzijdig in 
elektrotechniek
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“Allebei van de Triolier, 
dat belooft veel plezier!”

“Hop Tjop, gas erop!’’

De Hoogheden 2019 
Prinsenpaar met Adjudanten en Jeugdprinsenpaar   
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Willie
 goien de bouw-

tekkeningen aon de kânt,

tot de Bók is verbrând



Bokkenblaaike 2019| 7

Hallo Allemaol!
Laoten we ós urst effe veurstellen…
Eech bin Tijn Èvers, zoon van Hugo en 
José Èvers en breur van Nick en Mirte. 
Al jaoren werkzaam bie Piet van Mier-
lo Aonnemer. ‘n Moi bouw-bedriêf wa 
ich mej veul trots aen ‘t overnemen 
bin. In miene vrije tiêd speul ich bie 
Ledub volleybal in ‘t Heren 1 recre-
antenteam, óch wel bekind as ‘sexy 
volley’. Sinds 2016 getrowd mej 
mien Prinses, wodoor ich mien ei-
gen schuldig mâk um as Buullan-
der mej ieën  oet Maores te trouwen. 
En eech bin Astrid de Crom, dôchter 
van Jos en Willemien de Crom. 
Opgegrûid as jóngste van de 4 meiden 
tussen de pèèrd, en vurdien óch kuj, 
op Hugten. Sinds ‘n aontal jaoren ge-
lejen verhoesd nao Buul um in ós zêlf 
gebouwd hoês te gôn sâmenwonen. 
Ich werk as docent bie ‘t Summa Col-
lege bie de opleiding Tandartsassistent. 
Sâmen zien willie al jaoren lid van de 

Deurzetters wobie willie 
mej veul plezeer mej-
duun aen de Optocht 
van Maores, Gâstel, 
Schót en neturluk 
Buul. In Buul al ver-
schillende kier hoeëg 
geëindigd…steeds 
bie de 1e priêzen.

Dan is er neturluk 
‘t momeent dae de 
Vorst contact op get 
nemen mej de even-
tuele neeje Preens en 
Prinses. ‘t Was unne 
moien aovund in juni 
toen er ‘s aovonds ‘n 
berichtje binnen-
kwâmp van Mar-
tin, of Tijn ‘s mej 

kós kiêken nao wa bouwplannen van 
‘t Gilde. Gen probleem neturluk, 
maer wel de korte gedachten; vrimd 
dae hij meech hiêveur vraogt. Unnen 
dâg laoter pas gezigd aen toffel tigge 
Astrid, dae Horstje meech ge-eppt 
hâw. Willie zeejen vur de grap tiggen 
elkaor; as dien maer ne kumt vraogen 
of we Preens en Prinses willen zien. 
Maer um ‘t nuchter te hawwen stelden 
willie ós eigen gereust mej de con-
clusie dae ze dien al ierder zûuken en 
ze daoveur ne bie ós oêt zôn komen. 
Toen Horstje hiê âchterum kwâmp mej 
‘n verdacht klein bouwtekkening wo-
ren de vermoedens toch bevestigd. Dae 
hân we toch eigeluk nöit verwâcht. Tijn 
voond ‘t mej ’n hieël ier, maer Astrid 
moes ‘t wel effe laoten bekoelen. 
Zoeas al veul Prinsenparen vur ós 
hêmmen oêtgesproken, vonnen óch 
willie dae ‘Preensengeduuj’ niks vur 
ós, en dae is ‘t eigeluk óch neet. Maer 
ja.. Preens en Prinses van cv Buulder 

Buk, dae is toch wel wer ‘n hieël ânder 
unieke manier van Carnaval vieren. 
Nao ‘n paor nâchten wakker te hêm-
men gelègen, en hieël wa eppjes van 
Horstje vêrder, hêmmen we de knoeëp 
doorgehakt. Ge left neturluk maer enne 
kier en willie hawwen wel van ‘n fes-
je, zeker mej Carnaval. Al gâw wisten 
willie wie we as Adjudant neffe Frank 
zouwen willen vraogen. En dan wilde 
hum óch effe, zoe vlug as kan, aon de 
tând vûulen, wa hij daovan zou vinnen. 
Nao ‘n enthousiaste reactie van Giel en 
zien vrouw Sanne was ‘t clubke com-
plieët. Daonao in ‘t gröte geheim ken-
nismâken mej de Commissie en op pad 
vur de pakken, kennismâken mej Frank 
en Joyce, onderscheiding ontwerpen 
etc. etc. ‘t Was vrimd um al zoe vruug 
mej de Carnaval bezig te zien, maer de 
veurbereidingen zien al ‘n hieël leuke 
ervaring op zich gewist. ‘t Liêgen um 
ow geheim te bewaoren was dao en 
tegen minder leuk en óch wel lâstig. 
Zeker wannier meensen die nöit over 
Carnaval praoten dae inens wel gôn 
doeën in die mónden. Zoe toevallig dae 
ge höst deenkt dae ‘t op ow veurhoofd 
geschreven stet. Now is ‘t hoge woord 
er dan oêt en kan ‘t allemaol echt gôn 
beginnen. Willie zien er klaor veur!
Dit jaor gôn willie as Preens en Prinses 
van cv Buulder Buk vol enthousiasme 
en goei zin de Carnaval in. Mej ós Ad-
judanten Giel en Frank én Vorst Mar-
tin aen ós zijde wurdt ‘t ieën geweldig 
fest. Jeugdpreens Niek en Jeugdprin-
ses Yara knallen vol energie mej ós 
mej, superleuk! En neturluk sloêten 
Sanne, Joyce, de Raod van Elf en hun 
Dames, de ex-Prinsen en Prinsessen, 
familie en vrienden óch gezellig aon. 

Dit alles ónder ozze leus:

“HOP TJOP, GAS EROP!”

 Prins Tijn d’n Urste 
en Prinses Astrid

      Effe veurstellen 
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Proclamasie
Willie, Prins Tijn I en Prinses Astrid, mej de steun van ós Adjudanten Giel en Frank, hun dames 

Sanne en Joyce, Vorst Martin, ‘t Jeugdprinsenpaar, ós familie, vrienden, cv de Deurzetters, Raod 

van Elf en Dames van de Raod, Bestuur van cv Buulder Buk en alle Bokken en Geiten:

 4 65ste Preens van cv Buulder Buk

 4 Bâzen over ‘t Bokkenriêk

 4 Hoogheden van de Duitsestraat

 4 Groeëtvorst van H1 recreanten oftewel #sexyvolley 

 4 Lid en bestuurslid van cv de Deurzetters

 4 Carnavalsvierders in hart en nieren

 4 Motorcoureurs bie moi wèr

 4 Stagiaires globetrotters

 4 Lèvensgenieters, óch boêten ‘t Carnavalsseizoen

 4 Bouwers van hoêzen en van fesjes 

Weensen iederieën ‘n geweldig Carnavalsseizoen en zullen iederieën die dae verdient 

onderscheiden in

De Orde van Èvers

 Hie bie proclameer ich de volgende elf artikelen:

 Ten urste:  Dae willie Carnaval vieren mej hieël Craonendoonck.

  Ten twedde:  Dae iederieën is oêtgenodigd op ós Receptie op zaoterig 

    12 januaori 2019.

 Ten derde:  Dae willie er mej iederieën ‘n groeët fest van gôn mâken.

 Ten verde:  Dae willie de langste polonaise van Brabant mâken.

 Ten viefde:  Dae willie mej z’n allen nog ff bliêven tot ‘t lêste nummerke.

 Ten zesde:  Dae er wer zo veul meugelijk meensen mej d’n Optocht mej 

    duun, en dae iederieën die neet mej duut er langs de kânt óch

     ‘n moi fesje van makt.

 Ten zuvvende: Dae er mej Carnaval niemund mej tândpiên roondlöpt. 

 Ten achtste:  Dae er gen volleybal maer bier geserveerd wurdt mej Carnaval.   

 Ten niggende:  Dae ge, as ge ’t verdient, ‘n onderscheiding van ós kriegt in de 

    Orde van Èvers en dae ge die dan neturluk dragt mej alle Carnavals- 

    activiteiten.

 Ten tiende:  Dae willie in volle zaolen gôn genieten van de Zittingen en 

    enthousiast mej de artiesten mej zullen doeën.  

 Ten elfde:  Dae willie sâmen mej hieël Buul gôn genieten van unnen on-  

    vergètelijke Carnaval onder ozze Leus: 

“Hop tjop, gas erop !”
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Meugen willie ós effe veurstellen. 
Willie, Giel van Ool en Frank Berten zien dit jaor de 
Adjudanten van Prins Tijn I en Prinses Astrid! Willie 
zullen hun mej raad en daad  biestaon. D’n enne as 
kersverse ex-Preens en d’n ândere as goeie kamme-
raod. Gezeen ós Carnavalsverleden deenken willie dae 
dae wel goe get komen. Allebei zien willie echte Car-
navalsvierders en al jaoren actief in of vur d’n Optocht. 
Willie gôn er vur zörgen dae zillie zich echt Preens en 
Prinses zullen gôn vuulen.
 
Giel is 29 jaor âwd en óndertussen 15 jaor lid van de 
cv de Deurzetters. Vanâf zien 5de is Giel bevriend mej 
de Preens. Sâmen en tegen Preens Tijn I zien we wéke-
lijks te vinnen in de sporthal um ‘n pötje te volleyen 
bie Ledub.
 
Ex-Preens Frank is óch al jaorenlang lid van ‘n echte 
Buulse wâgenbouwersverieëniging cv de Jeugdbuk. 
Vêrder zit hij in de organisatie van ‘t Cranendoncks 
Verbroederingsbal. Komend jaor get hij vur ‘t urst de 
commissie Optochten mej helpen.
 
Op nao ’n geweldige Carnaval!

Giel en Frank: 
de Adjudanten

•     oetnodiging  •
Ziene dorstlustige Hoogheden

Prins Tijn d’n Urste 
en Prinses Astrid

zullen zaoterig 12 januaori 2019
hun Receptie hawwen in
Partycentrum  “Proost”,

Deken van Baarsstraot 3 in Buul
van half zeuven tot negen uur. 

Sâmen mej hun Adjudanten Giel en Frank willen  
zillie er dao

mej ullie gèr enne op vatten.

Um negen uur barst ’n knalfest los,
dus hoefde nog lang ni nao hoês.
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•     oetnodiging  •
Zijne Hoogheden

Jeugdprins Niek en 
Jeugdprinses Yara

nodigen jullie uit op hun

Receptie
op zondag 24 februari 2019, aanvang
na afloop van de JeugdBonteMiddag

in gemeenschapshuis De Borgh.

Jeugdprins en Jeugdprinses zijn bij de 
Buulder Buk is een serieuze taak. Je 
moet niet alleen topfit zijn, er wordt 
meer van je verwacht. 

Om dat aan de toekomstige Jeugdprins 
en Jeugdprinses duidelijk te maken 
wordt er een ‘contract’ opgesteld 
waarin vermeld staat waaraan ze zich 
moeten houden. Het ‘contract’ wordt 
eveneens doorgenomen met de ouders 
en dan door de toekomstige Jeugdprins 
en Jeugdprinses, Jeugdclubs Budel en 
een afgevaardigde van cv Buulder Buk 
ondertekend. 

Afgelopen jaar was het extra speciaal 
want Jeugdprins Tim en Jeugdprinses 
Floor mochten voor het eerst de nieuwe 
Scepters voor de jeugd tijdens de Car-
naval met zich mee dragen.
 
Een speciaal woord van dank aan Hen-
ny van Moorsel van Govers Metaal-
techniek BV die voor de productie van 
deze Scepters heeft gezorgd.

Jeugdprins & Jeugdprinses
een  serieuze taak
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Bukskes en Getjes!
Mag ik jullie even voorstellen aan het Jeugdprinsenpaar van 2019! Jeugdprins Niek en Jeugdprinses Yara zullen 
ervoor gaan zorgen dat Carnaval 2019 fantastisch wordt!

Jeugdprins Niek  & 
Jeugdprinses Yara

Jeugdprins Niek is de oudste zoon van 
Adry en Patricia Vos. Niek heeft ook 
nog een zusje Lynn en samen zetten ze 
de Molenstraat op zijn kop! Niek is 13 
jaar oud en zit op OBS De Triolier in 
groep 8, daar wordt hij door juf Joyce 
en juf Pascalle klaargestoomd om naar 
het voortgezet onderwijs te gaan. Niek 
is een drukbezet persoon, want naast 
zijn nodige uurtjes voetballen en club 
draaien spreekt hij ook nog graag met 
vrienden af, en als hij dan nog tijd over 
heeft kun je hem thuis vinden achter zijn 
spelcomputer voor een potje Fortnite. 
Ook zit Carnaval bij deze Jeugdprins in 
het bloed. Zo doet hij al jaren met zijn 
vriendjes mee met de schooloptocht 
van De Trio- lier. Verder kun je 
onze Prins nog blij maken met 
een lek- ker biefstukje, dit is 
dan ook zijn lievelingseten. 

Vis is toch wel iets dat hij 
liever laat liggen.

Jeugdprinses Yara is de jongste dochter 
van Martin en Shanthi Linders. Yara 
heeft ook nog een grote broer Sem. Met 
zijn viertjes wonen ze in hun vorstelij-
ke paleis aan de Karel V laan in Budel. 
Het schijnt dat deze straat toch wel de 
carnavalsstraat van Budel is met vorig 
jaar Jeugdprins Tim en nu Jeugdprinses 
Yara als opvolgster. Yara is 12 jaar oud 
en zit net zoals de Jeugdprins op OBS 
De Triolier in groep 8, waar ze samen 
de boel op stelten zetten. Yara spreekt 
graag met vriendinnen af en is ook 
wekelijks te vinden bij Jeugdclubs Bu-
del. Naast afspreken en de club danst 
ze ook nog graag. De Efteling be-
zoeken is ook een van 
haar grootste hobby’s, 
daar kent ze de weg blinde-
l i n g s en is geen achtbaan 
h a a r te snel! Ook heeft 

Yara al een aantal 
jaren mogen meekij-
ken op de achter-

grond als lid van de Raad van 12. 
Daardoor hoefde zij ook geen moment 
te twijfelen toen ze gevraagd werd. 
Tijdens de carnavalsweken zal Yara 
veel fruit moeten eten om deze drukke 
weken fit te blijven, maar dat zal voor 
onze Prinses geen probleem zijn. Want 
laat fruit nu net haar lievelingseten zijn. 
Voor bloemkool hoef je Yara niet wakker 
te maken,want dat lust ze echt niet!

Ons Jeugdprinsenpaar gaat er samen met 
hun Jeugdraad van 12 een topseizoen 
van maken onder hun leus :

Allebei van de Triolier, 
dat belooft veel plezier!

Alaaf!!  

“Allebei van de Triolier, 

dat belooft veel plezier!”
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Mej dees veer woorden kunnen we ‘t 
werken en functioneren van ós Raod 
van Elf en neturluk hun Dames ‘t al-
lerbêste umschriêven. Want op veul 
frônten zien dees meensen actief bin-
nen de Buulse Carnavalswerreld. Wo 
veul meensen toch vaak ‘t idee hêm-
men dae zillie eenkel in ‘n zwart paek-
ske mej unne steek op hunne kop achter 
de Preens aon hobbelen, wurdt er veul 
werk verzet dór de mannen en vrouwen 
van de Raod van Elf. 
Zoe zien zillie dikwuls de stuwende 
kracht achter de diverse Commissies 
die actief zien en organiseren zillie de 
meste van de Carnavalsactiviteiten van 
cv Buulder Buk. Dae begint vur sóm-
migen al mej wer nao Aswoenzig, as 
de hèring geland is en Carnaval vur de 
meste meensen vur höst ‘n aoluk jaor 
de kâst in get. Vur leden van de Raod 
van Elf umvat ‘t Carnavalsseizoen dus 

veul mier as d’n tiêd tussen Ut get Be-
ginne! op d’n Elfde van d’n Elfde en 
‘t Haringhappen mej de Preens op As-
woenzig. 
‘t Zien daobiê neet allieën de man-
nen die unne steek drâgen, maer óch 
de dâmes drâgen hun stentje biê. ‘Met 
Raad en Daad’ stön zij ‘t bestuur biê. 
Maer dae duun zillie óch vur de Preens, 
Prinses of ‘t Prinsenpaar zoedra die 
bekend zien gemakt. Zillie meugen 
zich as unne Koning zo riêk vuulen mej 
dees enthousiaste club meensen die elk 
jaor van Carnaval in Buul ‘n fesje makt 
en hun vergezelt bie al dees activitei-
ten.
In de Raod van Elf zien verschillende 
Preensen en Prinsessen oet ierdere jao-
ren actief, maer dae is zeker gen ver-
eiste um bie dees club te meugen 
komen. Óch vur ânder Bokken en 
Geiten die Carnavalsbloeëd in de 

aderen hêmmen en neet genóg hêmmen 
aen d’n tiêd tussen Ut get Beginne! en 
Haringhappen is plaets in dizze groep. 
Sprekt ós gereust ‘s aon as ge ós êrgens 
tegenkómt tijdens dit seizoen. Want elf 
is ‘n moi getal, maer zeker ne de grens 
wobie willie unne ledenstop invoeren.

Namens de Raod van Elf,
Vorst Martin

Met Raad en Daad
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Dames van de Raod van Elf

v.l.n.r. 
staand:   Martin Horst, Johan Duisters, Math Roost, Johan Schenkels, Toon Saanen, Jac Hendriks, 
  Bart van Steenbergen, René van den Heuvel, Joost van Rooij, Jean-Pierre Bax
zittend:  Jos Saes, Gert Hegge,  Harrie Staals, Frank de Haas,  Adrie Duisters, Patrick Stevens, Leon SLaats
niet op foto:  Henny van Moorsel, Ruben Bouma

v.l.n.r.
achterste rij: Ingrid van Steenbergen, Marielle Hegge, Marcella van Rooij, Marjo Saes, Willemien Saanen,  
  Anny Staals
voorste rij: Monique Duisters, Ingrid Hendriks, Germa van den Heuvel, Corine Slaats, Jacqueline Schenkels, 
  Saskia Horst, Harriëtte Bax
Niet op foto: Mieke Duisters, Silvie Bouma

Raod van Elf
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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.
Watertorenstraat 24

3930 Hamont (België) +32(0)11-66 88 80
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Organisatie  van  cv  Buulder Buk

v.l.n.r:  Jean-Pierre Bax, Herman Govers, Martin Horst, Harry van de Moosdijk,  Harrie Staals, 
 Johan Kuipers en Jos Vlassak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissie Bals en Receptie
Jack Hendriks
Cranendoncklaan 79
6021 JS Budel
M 06-51620920
commissiebals@buulderbuk.nl

bestuur cv Buulder Buk 
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Commissies cv Buulder Buk

Commissie Zittingen
v.l.n.r.  Bart van Steenbergen, Leon Slaats,    
 Herman Govers, Johan Kuipers

Commissie Optochten
v.l.n.r.  Patrick Stevens, John van de Moosdijk, 
 Harrie Staals

Commissie Prins(enpaar)
v.l.n.r.  Jean-Pierre Bax, Harrie Staals, Martin Horst, 
 Jack Hendriks

Commissie Ut get Beginne! 
v.l.n.r.  Jos Saes, Leon Slaats, Herman Govers, 
 Jean-Pierre Bax

Commissie Boerenbrulluft
v.l.n.r.  Adrie Duisters, Jos Saes, Gert Hegge
niet op foto: Henny van Moorsel

Commissie Bals en Receptie
v.l.n.r. René van den Heuvel, Gerard Staals, 
 Frank de Haas, Johan Schenkels, Jack Hendriks
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dames- en 
herenkleding

Markt 21  Budel
 

Burg. van Houtstraat 71 - 6021 AS Budel
Tel. : 0495-491325

Markt 19, 6021 CE Budel 
0495 491 431

drankje | hapje | praatje

woa zit ie?
 och mej carnaval

In de city!

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

Al ruim 10 jaar het vertrouwde adres  voor:
 loodgieterswerk
 cv-installatie en onderhoud
 zink, koper en plat dakwerkzaamheden
 sanitair
 badkamerrenovatie
 nieuwbouw en kleine utiliteit
 duurzame energie
 airco

Vercoelen_advertenties.indd   3 30-04-14   08:31

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

Al ruim 10 jaar het vertrouwde adres  voor:
 loodgieterswerk
 cv-installatie en onderhoud
 zink, koper en plat dakwerkzaamheden
 sanitair
 badkamerrenovatie
 nieuwbouw en kleine utiliteit
 duurzame energie
 airco

Vercoelen_advertenties.indd   3 30-04-14   08:31

Loodgieterswerk      l      Cv-installatie en onderhoud
Zink en koper    l      airco

sanitair      l      badkamerrenovatie
nieuwbouw en kleine utiliteit      l      duurzame energie
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Commissie Bouw
“Werkers  achter de schermen”

‘t Bokkenblaaike is hét momeent van ‘t 
jaor um dees werkploeg ‘s goe in ‘t licht
te zetten. Want ‘t meste van dae veul 
werk dae de bouwploeg van cv Buul-
der Buk verzet is vrijwel altiêd boêten 
de spotlights. Maer zeker neet on-
zichtbaar. Want as dees ploeg er de
schouwers neet letterlijk en figuurlijk 
ónder zou zetten, stoond er genne 
stoêl of toffel op de goei plak bie 
de Buulse Zittingen, kósde ne zeen 
wo de Preens van ós zou wonen, en
kós de Hoogheid mej de Raod van 
Elf neet op de bekende wijze d’n Op-
tocht afsloêten op ozze Preensenwâ-
gen. Dien lêste is dór de bouwploeg 
dit naojaor complieët vurzeen van ‘n
neej vêrflaog. Mede ónder aonvoe-
ring van “ploegbaas Jèn” woor er 
al in oktober bie Pieter en Ryan in 
de schuur veul uren geschoerd, ge-

plamuurd en neturluk âfgelakt. Ónder
towziend oeëg van de kuj in de stal 
kreeg ozze Preensenwâgen wer 
unne frisse kleur en kan komend 
Carnavalsseizoen wer dienst doeën 
bie veer Optochten in de regio.
De bouwploeg is veural hieël êrg actief 
in de wèken roondum de Buulse Zit-
tingen, wobie veul uren sjouwen in De 
Borgh er vur zörgen dae iederieën kan 
genieten van ‘n moi ingereechde zaol 
en de artiesten gebruuk kunnen mâken 
van ‘n stevig podium dae stet as ‘n hoês.
Daoneffe wurdt er dór ‘t jaor henne óch 
wel mej enige regelmaat ‘n beroep ge-
daon op dees ploeg. Zeker roondum de 
verbouwing van De Borgh is menig at-
tribuut van A naar B moeten verhoêzen.

De bouwploeg is ‘n hecht team van
harde werkers, die ervan genieten as

 nao hunnen inzet iederieën kan genie-
ten van de Zittingen, of de Preens stet 
te straolen boven op ziene Preensen-
wâgen, zónder zêlf in de spotlights te 
staon. ‘t Team kan vur de komende 
jaoren zeker nog aonvulling gebruu-
ken. En ge hoeft neet te wâchten tot 
nao de Carnaval um aon te sloêten. 
Wilde dit jaor al komen hêlpen, meldt 
ow eigen gereust aon. En alles valt te 
lieren, dus óch as ge deenkt dae ge te a-
technisch ziet, dan hêlpen ze ooch gèr 
op weg.

Veurzitter commissie Bouw 
Jos Vlassak
 

De Commissie Bouw aan het werk: 
v.l.n.r. staand voor de Prinsenwagen: Pieter Slenders, Jan Snelders, Frans Bots en Jos Vlassak.
op de Prinsenwagen v.l.n.r. Ger Barents en Jèn Adams
niet op de foto: Jos van Halteren, Joost Neeskens, Wiel van Leeuwen, Jan Bax en Harry van de Moosdijk.
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5 redenen om te kiezen voor
Beerten Bouwmaterialen:

1

2

3

4

5

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

Merkonafhankelijk: 
Beerten levert originele producten van alle merken.

Snelheid: 
korte levertijden en bezorgen op locatie.

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

Service: 
7 dagen per week bereikbaar voor persoonlijk 
advies.

Alle bokken en geiten bedankt voor het 
geweldige, onvergetelijke carnavalsseizoen!  

Prins Frank lll 2018 / Adjudant Frank 2019
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Wa was ‘t genieten, vanâf dâg 1 tot now. 
‘t Moiste wa er is, Preens zien van Buul. 

Tot de bekendmâking op 9 december 
hêb ich getwiefeld of ich wel de juuste 
beslissing hâw genomen. Ich hâw ‘t 
nâmelijk druk mej ‘t werk en nêt ‘n neej 
hoês gekôcht. En was dae wel iets vur 
meech, Preens zien. Maer vanâf ‘t mo-
meent dae iederieën ’t wis, veel er veul 
van mich âf en was ich ontzettend blij 
dae ich die beslissing hâw genomen!
Zaoterig  9 december wâren de Jeugd-
buk, mien fietsclub Snelzat en vrienden 
aonwezig bie meech thoês. Toen 
kwâmp ich as ‘Adjudant’ nao bene-
jen. Hiê begós al ‘n moi fesje. Toen 
zien willie in ‘n geblindeerde partybus 
nao Proost gegaon. Hiê woren we via 
de zij-ingang nao ‘t Bruincafé geleid. 
’t Fest woor allieën maer gröter toen 
bekend woor dae ich Preens was en 
miene maot Jeroen Adjudant. 
Höst ieder- ieën, die ich erbiê 
wou hêm- men, was er biê! 
Heer l i jk um dit mej hun te 
d è l e n . Toen was ‘t eindelijk 
z o e - vaar. Mej z’n allemao-
l e n de trap âf, eech veurop, 

gevolgd dór mien Ad-
judanten, Joyce en de 

raest. D’n urste 
kier tus-

sen ‘t volk mej ‘t liedje ‘Don’t take me 
home’. Vanâf dae momeent begós de 
moiste tiêd van mien lèven!

D’n dâg ternao al mej de Bók plaetsen 
en aonsloêtend ‘n groeët fest in de hal 
neffen ós hoês. Tot 2 kier tow moesten 
mien Adjudanten bier biê gôn haolen, 
‘t was ’n onvergètelijk fest, mej de 
Raod, familie, vrienden, Jeugdbuk en 
TWC Snelzat. 

Ich wou alles oet mien Prinsenjaor 
haolen. Dit leidde tot laote nâchten, 
óch dórdeweks in de bouwschuren, 
tot wel half 6 ‘s mörges. Van Jeroen 
wis ich dae hij nöit nao hoês wou, 
maer wa Johan betraeft, dae was vur 
meech nog ‘n vraog. Gelukkig was 
hij oet ‘t zêlfde hout gesnejen. Hêb er 
unne geweldige maot biê gekregen. 
Tijdens ‘t (overhaol)gesprek vertelden 
ze dae ge vèren krigt as ge Preens 
ward en neet kapot te kriêgen 
ziet. Ich voond ‘t toen gröte on-
zin, maer toch klopde dae wel. 

Dan de Receptie, nao de opening 
van de bouwhallen vlug wat èten 
en op nao Proost. Leuk um te zeen 
wie allemaol de moeite nâmp um 
meech te komen feliciteren, van 
âw-Jeugdbukkers tot zakenrelaties. 

Toen nao de Recepties bie de ânder 
kernen; sâmen mej de Raod en hun 
Dames, Jeugdbuk, vrienden en regel-
matig cv de Klunzen gingen willie nao 
de Recepties mej wel 100 man. Dit was 
geweldig binnenkomen, tot kippenvael 
aen tow. As de cafés in Buul daonao 
nog open wâren gingen we dao d’n dâg 
âfsloêten. Wa leidde tot ‘n gröte ver-
kleedpartij, d’n enne mej miene steek, 
d’n ândere mej mien pak en eech mej de 
cape van de Jeugdprins. Daonao kwâ-
men ze nog geregeld bie ós op de eier. 

Dikwijls kriêg ich de vraog of er iéën 
activiteit was wa ich niks voond. Maer 
ich kan er gen iéën nuûmen, wo ich 
ne van genoten heb. De Carnavals-
mis, cv Zurrik-jubileum, Veldrijden 
Loenhout, Glaozen kooi, ‘t Mini Boe-
renbal, de lunch op maondig, ‘t foto-
momeent HAC, ‘t Boerenbal, Bavaria, 
‘t bezeuk aen Mariënburght, alle Re-
cepties, alle Zittingen, Optochten etc 
etc., ‘t was allemoal geweldig. Maer 
‘t moiste vur meech as wâgenbou-
wer wâren al die schurenbezeuken. 
Burten over Carnaval onder ‘t genot 
van ‘n flaeske beer. Elke dórdewekse 
aovund wâren willie op paod.
Óch moi um de Zittingen unne kier 
te zeen van d’n ândere kânt, ‘t zien 

echt goei artiesten, heerlijk 
um die spanning van te 
veuren te vuulen en dao-

nao niks van te mêrken 
op ‘t podium, grandioos. 

En dan moesten de Car-
navalsdâgen nog begin-
nen. Dae begint mej de 
Jeugdoptocht, ich hêb er 
jaorenlang zêlf aon mej-

Terugblik Prins Frank III

‘t Moiste wa er is, 
Preens zien van Buul!’
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Timmeratelier Bert Stevens BV
Molenheide 21, 6027 PX Soerendonk, tel. 0495 593 206

www.timmeratelierbertstevens.nl

•kozijnen•ramen
•deuren•trappen
•dakkapellen
•timmerwerken

TIMMERATELIER

BERT STEVENS

 Van Deurzen Heftrucks
Randweg Zuid 3 BUDEL
Tel. +31 (0) 495 49 35 47

Hondenpension
“de Bergakkers”  v.o.f.

Riek Maas : 06-53321194
email: maasriek@hotmail.com

Hondenpension Bergakkers.indd   1 6-9-2011   11:58:07

www.prowise.com

info@prowise.com

T: +31 (0) 495 49 71 10

Laat onderwijs spreken

We wensen iedereen
een fi jne carnaval!
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“Gen verhuur en handel 

maer mej Prins Frank aon de wandel!”

Nog enne kier ‘t hieël team 2018

gedaon, now kós ich er vanâf de kânt 
van genieten. Leuk um te zeen en ich 
wil mich dit jaor óch inzetten um nog 
mier deelnemers aen de Jeugdoptocht 
te laoten mejdoeën.  

De zondig vur d’n urste kier in mien 
lèven Frühshoppen. As we stoppen 
mej mejtrekken van Optochten, goi 
ich hiê zeker vaker henne. ‘s Middigs 
gingen willie kiêken nao d’n Optocht 
in Valkenswerd. ‘s Aovunds kregen we 
te huren dae de Jeugdbuk hân gewon-
nen. Dus mej wa volk van de Raod nao 
Valkenswerd um ‘n taent vol Craonen-
doonkers binnen te störmen um dao ‘n 
aontal kier achter mekaor ‘Don’t take 
me home’ te huren. Prachtigen aovund! 
Dinzig d’n Optocht in Buul, urst langs 
de opstelling um alle leuke creaties 
van deechtbie te zeen en dan Optocht 
kiêken vanâf de Preensenwâgen. Um 
oeteindelijk âchter aon te sloêten um al 
‘t volk te zien genieten van de moien 
Optocht. Vur de Preensenwâgen stoond 
de familie en vrienden van de Preens, 

leuk um hun zoe fanatiek bezig te zeen! 
Nao dizze geweldige tiêd was ich wel 
‘n bitje bang um in ‘n zwaert gaot 
te vallen, maer nêrgens vur noeë-
dig. ‘t Werk reep metieën en ich kós 
mich sâmen mej mien clubke Snelzat 
gôn veurbereiden op Pariês-Zurrik. 
Óch ‘t Jeugdprinsenpaar zâgen we 
nao de Carnaval regelmatig. Joyce en 
eech zien sâmen mej hun nao Phanta-
sialand gegaon. Vêrder moog ich mej 
Jeugdprinses Floor nao unne wed-
strijd van Ajax en geenk ich sâmen 
mej Jeugdprins Tim nao ‘t Kampioens-
fest van PSV. Maoten vur ‘t lèven!
Vêrder wâren er nog zat gezellige 
activiteiten wo ich as Preens henne 
moog, Halfvastenbal, Klimroos, Ju-
reren Schuttersfeest, Keientrek Gas-
tel, Ut get Beginne!, Verbroede-
ringsbal, Jubileum Hutseprutsers en 
bekendmâking neej Jeugdprinsenpaar.
Komend jaor zal ich de commis-
sie Optochten gôn ondersteunen, 
maer veural genieten van mien Ad-
judantschap. Ich goi proberen um 

‘t vur Prins Tijn I en Prinses Astrid 
nêt zoe goe te doeën as mien Ad-
judanten Johan en Jeroen âfgeloeëpen 
jaor vur meech hêmmen gedaon! 
Adjudant Johan hit sâmen mej Jeroen, 
Vorst Martin, de Raod en hun Dames, 
Joyce en ozze pap en ós mam gezörgd 
dae ich mich echt Preens vuulde. 
Vêrder hâw ich óch ‘n geweldig Jeugd-
prinsenpaar. De klik was er mej en 
óch mej de awwers. Dit zörgde nog 
mier vur unne onvergètelijke tiêd. 

Ich kan nog uren lullen hoe moi en in-
drukwekkend ‘t is gewist, want iedere 
dâg hâw wel iets, maer dae zal ich ullie 
maer neet aon doeën. 

Ich wil cv Buulder Buk en alle Bokken 
en Geiten bedânken vur dees gewel-
dige ervaring!

Ex-Preens Frank III
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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

Capucijnerplein 17
6021 CA  Budel

(centrum Budel, tegenover gemeentehuis)
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 Seizoen
1. 1955  Prins Jan I †       Rooymans
2. 1956  Prins Frans I †  Prinses Annie †  Sprankenis
3. 1957  Prins Jan II †   Prinses Tonny  de Werdt
4. 1958  Prins Jan III †   Prinses Mien   de Laat
5. 1959  Prins Pierre I †  Prinses Trees †  Lambers
6. 1960  Prins Melchior I †      Brugmans
7. 1961  Prins Frans II †      Stevens
8. 1962  Prins Bert I       Vlassak
9. 1963  Prins Wiel I       Vonken 
10. 1964  Prins Nic I †       Lammers
11. 1965  Prins Leo I       Mikkers
12. 1966  Prins Jan IV †      Hacken
13. 1967  Prins Jan V †       Noten
14. 1968  Prins Karel I       Kwaspen
15. 1969  Prins Harrie I   Prinses Netty   Huybens
16. 1970  Prins Bert II †       Zegveld
17. 1971  Prins Leo II       Kwaspen
18. 1972  Prins Bèr I †       van der Steen
19. 1973  Prins Tiny I       Hoens
20. 1974  Prins Lau I       Jacobs
21. 1975  Prins Fons I       Duisters
22. 1976  Prins Frans III †      van Beek
23. 1977  Prins Rob I       van Sprang
24. 1978  Prins Wim I †       Stevens
25. 1979  Prins Jac I       Hendriks
26. 1980  Prins Jos I   Prinses Riek   van Horne
27. 1981  Prins Driek I       Broers
28. 1982  Prins Jan VI †      Smolders
29. 1983  Prins Hennie I      Lammers
30. 1984  Prins Jos II †       Derks
31. 1985  Prins Jan VII †  Prinses Alice   Vlassak
32. 1986  Prink Henk I †      Toemen
33. 1987  Prins Harry II   Prinses Annie  van de Moosdijk
34. 1988  Prins Dave I       Schellekens
35. 1989  Prins Leon I       Rutten
36. 1990  Prins Pierre II   Prinses Tonny  van Meijl
37. 1991  Prins Frank I   Prinses Mia   Hoeben
38. 1992  Prins Jo I   Prinses Riny   Vlassak
39. 1993  Prins Hans I †      Vunderink
40. 1994  Prins Jack II   Prinses Marita  Noten
41. 1995  Prins Jan VIII   Prinses Leny   Umans
42. 1996  Prins Jos III   Prinses Jeanne  Vlassak
43. 1997  Prins Marcel I   Prinses Harriët  Lammers
44. 1998  Prins Piet I   Prinses Gerda  Cox
45. 1999  Prins Piet II   Prinses Jeannie  Fransen
46. 2000  Prins Gerard I      Feijen
47. 2001  Prins Markus I  Prinses Truus  Zappe
48. 2002  Prins Frans IV  Prinses Lian   van Moorsel
49. 2003  Prins Niek I   Prinses Dorien  Goyens
50. 2004  Prins Gerard II  Prinses Stella  Neeskens
51. 2005  Prins Ed I   Prinses Gerrie  Hensen
52. 2006  Prins Harrie III  Prinses Anny   Staals
53. 2007  Prins Jos IV   Prinses Marjo  Saes
54. 2008  Prins Tjeu I   Prinses Elly   Nijssen
55. 2009  Prins Erik I   Prinses Ine   van Ham
56. 2010  Prins Leon II       Slaats
57. 2011  Prins Patrick I      Stevens
58. 2012  Prins Gerard III  Prinses Carla   Staals
59. 2013  Prins Jack III   Prinses Ingrid  Hendriks
60. 2014  Prins Jean-Pierre I  Prinses Harriëtte  Bax
61. 2015  Prins Frank II       de Haas
62. 2016  Prins Martin I   Prinses Saskia  Horst
63. 2017  Prins Johan I   Prinses Monique  Duisters
64. 2018  Prins Frank III      Beerten
65. 2019  Prins Tijn I   Prinses Astrid  Evers

Hoogheden cv Buulder Buk
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Budel - tel. 0495-495222

Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Eindhovenseweg 94 | Valkenswaard | T 040 204 65 05

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…

Bekijk de zaak eens van een andere kant

 
 

Rondven 7 Maarheeze 
T 0495 592642 

E info@beertenhaardendesign.nl 
www.beertenhaardendesign.nl 

 

 
 

Showroom geopend  
woensdag op afspraak 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag 
 
 



Bokkenblaaike 2019| 27

v.l.n.r.
staand:  Frank de Haas, Ed Hensen, Frank Hoeben, Piet Cox, Jack Noten, Gerard Feijen, Jos van Horne,  Markus   
 Zappe, Piet Fransen, Tjeu Nijssen, Harry van de Moosdijk, Jos Saes, Erik van Ham, Johan Duisters, Leon Slaats,  
 Gerard Neeskens, Harrie Staals, Patrick Stevens, Jean-Pierre Bax, Gerard Staals, Jack Hendriks.
zittend: Jos Vlassak, Dave Schellekens, Pierre van Meijl, Bert Vlassak, Jac Hendriks, Hennie Lammers,  Jo Vlassak,    
 Martin Horst,
niet op foto: Frans van Moorsel, Leon Rutten, Frank Beerten, Rob van Sprang

Prinsengarde cv Buulder Buk

Nao de lange hieëte zomer gôn de blaar 
wer vallen en gôn willie allemaol wer 
stilaon deenken aon de Carnaval van 
2019. Óch alle Commissies van cv 
Buulder Buk mâken wer plannen en 
werken ideeën oet. Dae duun óch alle 
deelnemers en medewerkers van Ut get 
Beginne! Preensenbal, Receptie, Boe-
renbal, Zittingen, JeugdBoonteMid-
dug, Jeugdoptocht en Gröte Optocht 
in Buul. D’r wurdt unne neeje Preens 
gezôcht um Preens Frank III op te vol-
gen en zoe werken we allemaol wer 
aon unne neeje geweldige Carnaval.
 
Óch de ex-Preensen hêmmen ‘t seizoen 
wer goe ingezet. Op Prinsjesdag hân 
ze vur de twedde kier hunne eigen 
Prinsen- en Prinsessendag. Ex-Preens 
Tjeu I, ex-Preens Gerard III en hun 
Prinsessen Elly en Carla hân wer ‘n 
schon middigprogramma oetgezôcht: 
‘t Schepenhoês en ‘t Smokkelmuseum 
en ‘n rondleiding mej oêtleg in de meu-
len Nooitgedagt van Johan Kees. En 
as afsloêter unne gezellige naozit mej 
goei èten en dreenken bie de Bellevue. 
‘t Was wer unne goeie start vur ‘t neej 
seizoen van dees fijn club.

Neturluk bedânken willie as Preensen-
garde Preens Frank III, die d’r sâ-
men mej Joyce, zien Adjudanten en 
de Raod van Elf ‘n moi 2018 van hit 
gemakt. Proficiat mej ow grandioos 
seizoen 2018. Gèr zien we ullie nao ow 
seizoen as lid bie de Preensengarde van 
cv Buulder Buk. Neturluk óch dânk 
aen Jeugdpreens Tim en Jeugdprinses 
Floor die hêmmen laoten zeen dae 
Carnaval in Buul nog steeds lèvend is 
en zal bliêven umdae de jeugd veurop 
löpt! Kei goe!

Op ‘t Preensenbal, de Receptie en de 
Zittingen ziede de ex-Preensen en ex-
Prinsessen zeker. Óch bie Ut get Be-
ginne! en ‘t Boerenbal zulde ze tegen 
kunnen komen. Bie de Optochten ju-
reren zillie wer vur de Geinbok. Wie 
hit in de Optocht de mest komische, 
lachwekkende oêtbelding en kriegt ‘t 
moiste contact mej ‘t volluk langs de 
kânt?

Willie weensen Preens Tijn I en Prinses 
Astrid unne moie Carnaval 2019 tow. 
Gôt lêkker veurop, viert fest mej alle 
Buk en Getjes, geniet ‘r van zoe dae ge 
zeggen kunt: Dit blieft ós ós lèven lang 
biê, ‘t was moi! Óch Jeugdpreens Niek 
en Jeugdprinses Yara, makt ‘r unne fijne 
Carnaval van en veural makt veul ple-
zeer. Alle meensen in de veurbereiding, 
op welke manier 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!

Buulder Buk en Buulder Getjes,
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Willie weensen iederiejen

unne plezierige CARNAVAL

BELASTING-
ADVIES-BUREAU

TRIENEKENS
BUDEL - DEURNE

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

Graszoden
Gazon aanleg
Kunstgras
Sportveldonderhoud
Cultuurtechniek

    VTV COMPUTERS

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

Voor al uw Reparaties, Software,
Onderdelen en Computersystemen.

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

en nog vele andere merken.

Pc Traag ! Laat hem door ons nakijken.

Kijk voor actuele aanbiedingen op 
WWW.REALPC.NL

N i e u w s t r a a t  1 8 a   6 0 2 1  H S  B u d e l   T e l . : 0 4 9 5 - 5 2 5 1 3 1   F a x : 0 4 9 5 - 5 2 5 1 3 4

i n f o @ v a n d e r s t r a a t e n m a k e l a a r d i j . n l   w w w . v a n d e r s t r a a t e n m a k e l a a r d i j . n l

V e r k o o p  -  A a n k o o p  -  V e r h u u r  -  T a x a t i e s

MARKT 1, 6021CD  BUDEL    WWW.VERSPAANDONKMODE.NL
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Een stukje schrijven voor het Bokken-
blaaike, dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Want hoe vat je zo’n gewel-
dige ervaring samen? 

Voor Tim begon het allemaal vorig 
jaar op zaterdagmorgen 7 oktober, 
staan daar Karin en Maurice van de 
club op de stoep. Weet je waarom we 
hier zijn? En natuurlijk hoopte hij dat 
die ene vraag gesteld zou worden. En 
ja hoor, wil jij de nieuwe Jeugdprins 
van cv Buulder Buk zijn? Daar hoef-
de hij niet over na te denken, tuurlijk 
wilde hij dat. Voor Floor begon het al-
lemaal op donderdagavond 5 oktober. 
Een telefoontje van Karin van de club 
met de mededeling dat Floor geloot 
was om Jeugdprinses te worden. Wil 
ze dat? Na even overleggen en denken, 
antwoordt ze met volle overtuiging: ja, 
dat wil ik wel!

En dan begint het wachten, want met 
wie ga je dit avontuur aan. Op 21 okto-

ber werden we in de Blokhut verwacht 
om de foto’s te maken en toen wisten 
we ook pas wie de andere helft van 
het Jeugdprinsenpaar was. Dit was het 
startsein voor veel plezier samen en 
een geweldig Carnavalsseizoen.

Het grote geheim niet uit laten lekken 
was op sommige momenten bijna niet 
te doen, maar uiteindelijk zijn we op 
vrijdag 8 december officieel bekend 
gemaakt op het Carnavalsbal in de 
Blokhut. Een supergezellige avond, 
gevierd tot in de late uurtjes met nog 
maar één belangrijke vraag, wie is de 
grote Prins/Prinsenpaar waar we mee 
verder gaan? 

Zaterdag 9 december krijgen we ook 
antwoord op die vraag. Na een groots 
opgezet vraag- en antwoordspel is het 
duidelijk. Prins Frank III met zijn Ad-
judanten Jeroen en Johan maken onze 
club compleet! We konden het echt 
niet beter treffen!!

En dan volgt er een geweldige tijd! 
We bezoeken bouwschuren, gaan 
naar jubileumfeesten en recepties van 
de omliggende dorpen, we pakken 
snoepzakjes in, gaan naar de opening 
van de bouwhallen, het Kinderboe-
renbal, het groot Boerenbal, bezoeken 
de pastoor en de Carnavalsmis, we 
gaan naar alle Zittingen en Senioren-
zitting, we mogen gaan vliegen, be-
zoeken De Vriendschap, Klimroos en 
het Bejaardenhuis, Met z´n allen naar 
Bavaria in Lieshout, onze eigen Jeugd-
BonteMiddag en aansluitend onze Re-
ceptie, de partybus is een belevenis op 
zich, zóóóóó gaaf. Elke maandagmor-
gen toch naar school en dan om 15.15 
uur lekker op de bank. De Sleutelover-
dracht, scholen bezoeken, 3 uurkes 
veuraf, Carnavalsontbijt en dan onze 
eigen Jeugdoptocht op onze Prinsen-
wagen met de Raad van 12. Het weer 
was mooi, de Optocht was mooi, de 
dag was GEWELDIG! 
                                                        -->

JeugdCarnaval 2018
Terugblik Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Floor
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E-mail: c.bouwer@nibevo.com
Contactpersoon: Charles Bouwer

Molenhof 13, 6021 DX Budel
tel. 0495-499749, M. 06 53 24 16 71

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

Chinees-Indisch restaurant

Catering buffet service
Burg. Remmenstraat 3

(naast gemeentehuis) 6021 BK BUDEL
Tel. 0495-493471 - Fax 0495-493471

www.kotaradjabudel.nl
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Voor dat je het dan weet is het ook weer 
dinsdag, de laatste dag! We mochten 
bij Prins Frank III op de wagen, het 
weer was fantastisch, de Grote Optocht 
prachtig en als je dan zo door de straten 
van Budel gereden wordt, voel je je 
ook echt een Prinsenpaar!! Maar aan 
alles komt een eind en als de klok dan 
midden in de nacht 12 uur slaat, staat 
daar buiten bij  Proost die Bok van stro. 
Met een lach en een traan hebben we 
deze aangestoken en toen nog naar de 
besloten Afterparty en dan moe maar 
voldaan naar huis. En woensdagavond 
weer paraat voor het Haringhappen! 

Later hebben we nog samen met Prins 
Frank III mogen jureren bij de Schut-
terij en zijn we naar het Prinsschieten 
geweest bij het Gilde. Tussendoor 
gaat onze vriendschap verder, we heb-

ben een geweldige dag Phantasialand 
cadeau gekregen van Frank en Joyce, 
zijn nog naar een wedstrijd van Ajax 
geweest en naar de huldiging van PSV. 
Een gezellige BBQ met alle leden van 
de Raad van 11 hebben we pas nog ge-
had. Nu we dit stukje schrijven staat 
voor ons alleen nog Ut get Beginne! en 
het Verbroederingsbal op het program-
ma en dan komt het eind echt in zicht 
van deze fantastische tijd. Graag willen 
wij iedereen bedanken voor alles wat 
we hebben mogen meemaken.

Als eerste Frank en Joyce, voor jullie 
vriendschap, steun, enthousiasme en 
het meenemen van ons in dit avontuur. 
Johan en Monique, Jeroen en Anouk, 
Vorst Martin, alle leden van de Raad 
van 11 en de Dames voor jullie gast-
vrijheid, enthousiasme en steun. Karin 

en Maurice bedankt voor jullie vertrou-
wen in ons als Jeugdprinsenpaar. Kort-
om, tegen iedereen die ook maar iets 
voor ons heeft betekend dit Carnavals-
seizoen zeggen wij BEDANKT!!

Wij wensen Jeugdprins Niek en Jeugd-
prinses Yara ook de tijd van hun leven, 
want dat is het voor ons zeker geweest, 
genieten vanaf de eerste minuut  en dan 
komt het helemaal dik in orde!!

Groetjes van ex-Jeugdprins Tim en ex-
Jeugdprinses Floor

“Now ff gen club of voetbal ,

want willie vieren now urst carnaval !”  
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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

Buul
Tel. 0495-491281 

Fax : 0495-495665
Meemortel 59, Budel

Doe het ‘grondig’ met Kuppens

Aannemersbedrijf 
van der Kampen

-nieuwbouw -verbouw -aanbouw

Weenst iederieën unne schonne carnaval!
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    Buurtvereniging Midbuul
   Seizoen

   1977  Adrie Neijssen & Elsa Neijssen
   1978  Eric Ras & Monique Soors
   1979  Peter Verberne & Lianne Kuipers
   1980  Ronald Kromkamp & Lydia Looymans
   1981  Hans Groenen & Annelies van Mierlo
   1982  Eric Verhees & Sabine Wolter
   1983  Matty Lammers & Mariëlle van Asten
   1984  Pascal Verhees & Jolanda van de Hurk
   1985  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
   2019  Niek Vos & Yara Linders

Jeugdprinsenparen
cv Buulder Buk
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Leverancier en producent van transportoplossingen 

JKB Transporttechniek b.v.            JKB Nieuwegein b.v. 
Fabrieksstraat 106a            Van Mussenbroekbaan 3c 
6021 RE Budel                      3439 MX Nieuwegein 
Nederland                                        Nederland 
+31 (0)495 492573    info@jkb-handling.com   +31 (0)30 6045488 
        www.jkb-handling.com 

Onze merken: 

Uw partner in: autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen 

* Wij zoeken 

    vakmensen * * Wij zoeken 

    vakmensen * 
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Zittingen 2018
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De Zittingen
Verslag van de Zittingen 2018 

Nao âfloeëp van de Zittingen reep 
presentator Johan Kuupers ‘t vol 
trots in ziene microfoon: “En al 
dees artiesten komen oet Buul”. 
En inderdaad, ‘t was ‘n 100% 
Buulse aongelegenheid wa ‘t publiek 
van de Zittingen kreeg veurgeschoteld.

Unne spêtterende openingsdans van 
de groep ‘Exchange’ o.l.v. Tobias San-
ders deei nog maer ‘n hieël klen bitje 
deenken aon unne Gardedans. ‘n Fan-
tastische opening van wa unne fantas-
tische aovund zou wèren. 

De organisatie hâw vur ‘n gevarieerd 
programma gezörgd. Drei tonpraoters 
en twieë cabaretgroepen. Telt daobiê 
op ‘De Knoterbèhren’ en as klapstuk 
‘n verrassend optreden van ‘De Dames 
van de Raod van Elf’.
De ‘Buulse Blèèrköp’ hoeven ne mier
veurgesteld te wèren. De gebroe-
ders Johan, Peter en René Vos duun al 
sinds de laote middeleuwen mej aon de 
Buulse Zittingen. Óch now wer kwâ-
men zillie origineel vur d’n dâg mej 
‘n ‘Slaopkâmer Orkest’ dae vanoêt 
’n slaopkâmer hunnen humor roond-
stroide. Dao kwâmen diverse figuren 
vurbie wo ónder unne Zeevaarder en 
Vader Abt van de Achelse Klûûs. Unne 
Mexicaan die mej ‘t leejke Guanita

de zaol in vervoering braocht was ‘n 
hogtepeunt. Op muzikaal gebied zien 
‘De Blèèrköp’ top. Zeker as ze dan 
óch nog goe ondersteund wèren dór 
muzikânten as Piet Slenders, Paul 
Vlassak en Anthony Roost.

Óch de groep ‘Pluche Toelie’ is genne 
onbekende op de Buulse Zittingen.
Hoewel ‘t aontal artiesten die de groep 
vörm geft dór de tiêd is afgenomen 
hit ze niks ingeboet aen kwaliteit. 
Integendieël! Jac, Madeleine en Petra 
makden er mej z’n dreien wer ’n super-
optreden van. Mej as thema ‘De Post-
code Loterij’ braochten zillie humor 
van de bovenste plânk. Mej schitterend 
sâmenspel, spitsvondige teksten, moie 
muziek en zang verzörgden zillie ‘n 
geweldig optreden. Veural mej ‘t dieël 
wo Gaston de priêzen kwâmp oêtrei-
ken aen Ton en Sjandeuze spulde 
‘Pluche Toelie’ de zaol hellemaol plat!

Nieke van Hunsel stoond vur d’n al-
lerurste kier in de tón. Neturluk was 
ze gespannen en wellicht ‘n bitje ze-
nuwatig. Maer dao was in de zaol hel-
lemaol niks van te mêrken. As Rietje, 
‘n âwd vrouwke, kwâmp ze, gebogen 
over hurre rollator, van âchter oet de 
zaol nao veuren, wo ze dór Suisse Mar-
tin Horst ‘t podium woor opgeholpen. 
Hieël reustig, goe getimed en mej veul 
humor betrok Rietje ‘t publiek bie heur 
optreden. Zoe kende Rietje ’n kösteluk 

möpke over Jan Muur: ’n Hin van Jan 
Muur löpt tigge ’n muur: Tok. Vertel-
lend over ouderen die dikwuls ‘t zêlfde 
zeggen kreeg de zaol dit möpke ver-
schillende kier te huren. Ze kregen er 
gen genóg van!

Tom van Osch stoond vur de twed-
de kier in de ton. ‘t Veurig jaor 
kreeg hij de smâk te pakken. Vur 
dit jaor hâw hij ‘n originele cre-
atie bedâcht. ‘Tonneke de Ramp-
toerist’. Mej veul flair en neet gehin-
derd dór verlègenheid braocht hij unne 
heerlijke buut. Neturluk moesten zien 
vrouw en zien schonmoeder ‘t ont-
gelden. En óch ‘t verplichte zekenhoês-
bezeuk was unne râmp. Bie de gement 
was ‘t unne râmp en sómmige meensen 
in de zaol wâren unne râmp. Hij zêlf, 
Tonneke was zeker genne râmp. Inte-
gendieël! ‘t Was wer lachen en ge-
nieten. 

Johan Gerlag is unne tonpraoter wo 
ieder jaor wer nao oêtgekeken wurdt. 
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Wa jammer toch dae ‘t ziene lêste kier 
was dae hij in de Buulse ton stoond. Of 
huurden willie hum nog ‘vurloeëpig’ 
zeggen? As ‘Hannes van de Brouwer’ 
nâmp hij ós in ziene terugblik mej 
nao cafés van vrûger. Vur de meensen 
in de zaol zeer herkenbare belden. ‘t 
Verleden van ‘t Buuls centrum woor 
wer effe tastbaar. En neturluk móchten 
willie van hum huren hoe ziene bâs: 
Crien van de Brouwer, mej hum um-
geenk. Veural d’n aovund dae de ge-
mentebestuurders van Craonendoonck 
aenwezig wâren geenk Johan helle-
maol los. Vur hum, en alle meensen in 
de zaol, ‘n heerlijk optreden en unne 
moie âfsloêter vur Johan Gerlag. 

Ieën van de moiste verrassingen 
van d’n aovund kwâmp van de 
Dames van de Raod Van Elf. Zil-
lie braochten unne prachtig inge-
studeerde lichtshow mej fantastische 
lichteffecten. Schitterend um te zeen. 
Knap gebraocht! Neturluk moet zoe’ne 
show onveurstelbaar veul veurberei-
ding hêmmen gekôst. Maer gelukkig 
woren ze dao bie geholpen dór Tobias 
Sanders.

Of ge de ‘Knoterbèhren’ as urste of as 
lêste optreden programmeert makt niks 
oêt. Zillie stön er! De Zittingen in Buul 
zien ne mier complieët as de ‘Knoter-
bèhren’ er ne biê zien. As thema hân ze 
gekozen vur: ‘Ut wèr’.

Mej bekinde melodieën op Buulse tekst 
wisten zillie de zaol professioneel te 
bespeulen. Mej as âfsloêter unne paro-
die op ‘Perde Bloomer in de Zomer’ 
dao biê óndersteund dór gelegenheids-
ElMarie zusjes, geenk de zaol over hur 
kookpeunt henne. De tênt woor âfge-
broken! De herstelwerken zien nog 
steeds in volle gang.

De showdansers van ‘Exchange’ 
braochten nao de pauze ‘n fantastisch 
optreden.

Op modêrne eigentijdse muziek 
braocht dizze groep de zaol in Oosterse 
sferen mej Alladin, de geest oêt de flês 
en buikdanseressen in ‘n prachtig de-
cor. ‘n Belèvenis vur oeëg en oeër. ‘n 
Prachtige prestatie van Tobias Sanders, 
maer zeker óch van ziene showgroep!

Alle artiesten braochten ‘n dieël van ‘t 
totale programma. Maer…’Hofkapel 
de Bloasbuk’ stet van begin tót end pa-
raat. Mej muziek op kwalitatief hoeëg 
niveau ondersteunen dees muzikânten 
d’n hellen aovund alle optredens. ‘n 
Eresaluut waardig!

Maer óch ‘n eresaluut aon alle mede-
werkers, onzichtbaar achter de scher-
men. De podiumbouwers, de meensen 
van ‘t licht en ‘t geluid. En zeker óch 
de dames die grimeren en visageren. 
Zónder al die stille en onzichtbare 
krachten zôn de Zittingen neet door 
kunnen gaon.

ALLIEËN MAER BUULSE ARTIESTEN
 OP BUULSE ZITTINGEN 2018!
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Willie weensen 
ullie allemaol unne 

moije carnaval!!! 
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Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493716
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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

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

U bent welkom!

WILLIE WEENSEN ULLIE
VEUL PLEZEER!

                       POSTBUS 2200, 6020 AE BUDEL
                       NIEUWSTRAAT 16, 6021 HS BUDEL    
                       TELEFOON 0495-497811
                       

                  VERZEKERINGEN
              HYPOTHEKEN
          FINANCIERINGEN
      

Dhr. J. Umans

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

Met Carnaval teveel bloemetjes 
buitengezet? Na carnaval bij ons 

keuze genoeg!

www.beckersmeesterbloembinders.nl
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Weengkul sentrum  

Buul berijkbaar

Willie zien er klaor veur!
Hopeluk de Borgh och!

Alaaf

Zittingen 2019
De artiesten
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0495 - 59 94 11
komma.pro

Daarom heeft de ondernemer van het jaar nu 
zeeën van tijd om samen met jou te puzzelen. 

Neem gerust contact met ’m op via 06 - 23 16 34 27. 

’t is Meneer d’n directeur
naar het hoofd gestegen!
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Zittingen 2019
De  artiesten

Hallo beste meensen. 
Ich bin Klaas Bex, 55 jaor en ich woon 
in Buul. Carnaval is vur meech iets spe-
ciaals, ich loeëp dan óch al veul jaor mej 
in de Gröte Optocht in Buul. Maer dao 
is nog zoe veul mier as de Optochten en 
iets wat ich óch hieël moi vin zien de 
Zittingen bie CV Buulder Buk. ‘t Liekt 
mich fantastisch um as tonpraoter vur 
‘n Carnavalspubliek op te treden. Ich 
hêb ‘n paor jaor getwiêfeld, maer ich 
hêb now de knoeëp doorgehakt, ‘t ko-
mende Carnavalsseizoen goi ich de ton 
in. Ich hêb er ontzettend veul zin in en 
ich hoop dae gillie nao de Zittingen 
kómt kiêken. Hopelijk tot ziens!

Klaas Bex Tom van Osch
Hallo, ich bin Tom van Osch.

Sâmen mej mien Steffi hêb ich ondertussen 
twieë jong, ós Maud en ozzen Ties.
Afgeloeëpen jaor stoond ik vur de twedde 
kier in de ton, as râmptoerist. Ich hêb er 
volop van genoten!
Óch dit jaor bin ich wer van de partij mej 
de Zittingen. Maer hoe ich de ton in goi, 
goi ich neturluk neet verraoien. Sâmen mej 
alle artiesten en ullie as geweldig publiek 
gôn we er wer ’n paor schon aovunden van 
maken. Ich hoop ullie dit jaor allemaol wer 
te zeen. Tot dan!

Zoer en Brus
Veurig jaor stoond eech, Nieke van 
Hunsel, vur ‘t urst in de ton. En wa 
hêb ich ervan genoten um as Rietje 
op dae podium te staon! Bedânkt vur 
iederieën die toen is komen kiêken en 
meech mentaal hit gesteund, want non-
dedju wa was dae spannend! Dit jaor 
zal ich wer op ‘t podium staon en kriêg 
ich verstêrking van niemund minder as 
mien eigen bruur! 
Willie zullen beginnen mej Joep aen ul-
lie veur te stellen:

Ich bin Joep van Hunsel, 30 jaor. Ei-
genaar van glaozenwassersbedriêf Mr. 
Bright sight. Dao neffe hêb ich sâmen 
mej unne vriend nog ‘n webshop in 

speciaalbierpakketten en verkoeëp van 
speciaalbieren en bierproeverijen. In de 
vrije tiêd die ik nog over hêb mâk ich 
gèr muziek en sâmen mej cv de Jeugd-
buk en C veestapel vermâk ich mien ei-
gen tijdens de Carnavalsperiode. In ‘n 
vêr verleden hêb ich al mejgedaon aon 
de KinderBoonteMiddig mej De jóng 
van Blöstumop, sindsdien hêb ich al 
vâker gedâcht dae ich toch óch öit bie 
de Zittingen op ‘t podium zou willen 
staon. Veurig jaor hit mien zus Nieke 
dus heur debuut gemakt as tonpraoter 
en dit jaor meugen willie sâmen op ‘t 
podium staon. Érg spannend, maer ich 
hêb er óch veul zin in!

Sâmen zullen willie ónder de nâm Zoer 
en Brus op ‘t podium verschiênen. Wa 
we precies gaon doeën hawwen willie 
nog effe geheim, maer leuk wurdt ‘t 
zeker!

Jeroen van Nunen

 

Ik ben Jeroen van Nunen kom uit Wintelre en 
ben tonpraatverslaafde.
In 2004 werd ik benaderd door een vriend met 
de vraag of ik samen met hem eens mee wilde 
doen op de plaatselijke tonpraatavonden in het 
dorp.
Er is geen betere manier om samen met een 
ervaren tonprater voor het eerst het podium 
op te gaan. Na een paar jaar samen werd het 
eens tijd om het  alleen te gaan proberen. Als 
dat dan lukt en je krijgt goede reacties van het 
publiek, dan begint de verslaving. Maar als de 
reacties buiten het dorp dan ook zo goed zijn 
wordt de verslaving alleen maar erger. 
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Werken bij
Nyrstar Budel?

Kijk op:
www.zinkwerkt.nl

www.nyrstarbudel.nl
www.nyrstar.com

NYRSTAR BUDEL

ZINK... UIT BUDEL

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

 
 

 
 

 
           Wenst u een mooie carnaval 

      VERKOOP EN AANKOOP BESTAANDE- EN NIEUWBOUW 
BEDRIJFSHUISVESTIGING 

TAXATIES 
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Zittingen 2019
De artiesten

Knotherbèhren
Beste Buulder Buk en Getjes,

Moi! ‘t Carnavalsseizoen is wer van 
start gegaon. Hiê kiêken willie as fest-
vierders neturluk vanâf de Bókver-
branding nao oêt. Want nao wer ‘n jaor 
op waoter en druuëg mik te hemmen 
gezéten, zien we wel wer tow aon ‘n 
fesje.
Dreikwart jaor hêmmen willie ‘r mej 
lang tân bie gezèten, maer now meugen 
willie wer hellemaol los! En dae zien 
we dan óch van plan.
Nieje, ... wa dae betrèft zien we gen 
lêkmûûlen...
Ós hogtepeunt, of hogtepeunten eige-
luk, zien neturluk de Zittingen.
Willie zien ‘r wer biê, dus wa dae be-
traeft zien we mej ós gaot in de goei 
boëter gevallen.
Willie moeten neturluk wel wer wa 
neejs verzinnen um over te zingen want 
immers, verândering van spiês duut 
èten.
Maer wa in vredesnâm? ... Ne alle 
onderwêrrepen zien èven goe te proê-
men. En as ‘t ne goe genóg is dan ruur-
de gillie ow möndjes wer.
Al kunnen we óch gewoon zeggen dae 
we ‘t tigge dien tiêd wel zien en dae 
gillie dan zoe gezigd maer èt wa de pot 
schaft.
As ‘t maer gezellig wurdt, ne waor? 
Want dae is toch ‘t hieël eier èten.

Willie zörgen ‘r dan wel veur dae wil-
lie goe hêmmen geoefend, want willie 
kunnen neturluk gen “steekje” laoten 
vallen.
Dan wurdt de sfeer misschien “grillig” 
en deenkde gillie allemaol dae willie ‘r 
genne kés van hêmmen ge-èten.
Dus wet dae we d’r alles aon zullen 
doeën um iets neer te zetten wo gillie 
ow vingers bie âflêkt.
Zörgt dae ge van teveuren unne goeje 
bojem haet, vurdae ge aon ‘t beer gôt 
en van de gejèrt af gôt.
Dan gôn we achterâf misschien nog 
wel êrreges oppe eier of haolen we gâw 
nog effe ‘n buulke friet.

Dus tot oppe Zittingen van 2019!

Haddich, Knoterbèhren

Exchange is een dansgroep uit Budel, 
die zich voornamelijk bezig houdt met 
wedstrijden en shows.
Goud behaalden deze dansers, tijdens 
de 1e kwalificatiewedstrijd van UDO 
Netherlands en tijdens het NK behaal-
den ze een 6de plaats in de categorie 
Adults Novice.
In 2018 waren ze ook op ons podium 
te zien met een knallende showdans en 
gardedans.
Na het Aladdin spektakel van vorig jaar 
hebben ze weer iets nieuws in petto 
voor jullie.
Exchange kijkt ernaar uit!

Exchange
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AIRFLOW
KOELTECHNIEK & 
AIRCONDITIONING

BUDEL (0495) 493 212
www.airflow.nl
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Zittingen 2019

Waar en Wanneer

Zittingen cv Buulder Buk
Gemeenschapshuis De Borgh

Seniorenzitting
Aanvang 13.30 uur
Zondag 3 februari 

Prijs per entreekaart € 8,00
(geen voorverkoop)

Zittingen
Aanvang: 20.11 uur

Vrijdag 8 februari
Zaterdag 9 februari
Vrijdag 15 februari

Zaterdag 16 februari

Voorverkoop

Gemeenschapshuis De Borgh

Leden:
Vrijdag 1 februari van 19.30 uur tot 21.00 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 1 februari van 21.00 uur tot 22.00 uur.

Aantal kaarten per persoon onbeperkt,

Prijs per kaart € 14,00

JeugdBonteMiddag
Gemeenschapshuis De Borgh

Zondag 24 februari

Aanvang 14.00 uur met aansluitend Receptie 
van het Jeugdprinsenpaar

Prijs per entreekaart 
€ 2,00 kind incl. consumptie

€ 4,00 volwassenen

(geen voorverkoop)

Hoofdsponsor Zittingen

info: 0495-599095
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ARcodex 
 ——  van Ham   Budel  —— 

   Architectuur  -  Grootformaat Repro 
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Jolanda Bouwer
Huidverzorging en permanente 
make-up

Molenhof 13 6021 DX Budel
Tel. 06-23 88 28 68

www.jolanda-beauty-concepts.nl

Randweg Zuid 8  |  Budel  |  0495-430920

www.vancranenbroek.com

Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen 
de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!
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Medewerkers Zittingen 2019
   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,
       Ger Barents, Jan Snelders, Jan Bax, Pieter Slenders, 
       Wiel van Leeuwen en Harry van de Moosdijk
   Commissie Zittingen  Johan Kuipers (voorzitter), Leon Slaats, 
       Herman Govers en Bart van Steenbergen
   Presentator   Johan Kuipers
   Suisse     Martin Horst

Hannes, bedânkt

Johan Gerlag, bèter bekind as Hannes, 
die jaoren in de ton stoond tijdens de 
Zittingen in Buul, hit afscheid geno-
men. Hij gâf aon ‘vurloeëpig’ te stop-
pen, dus er is nog hoop dae willie dizze 
ras-tonpraoter nog öit terug zullen zeen 
in de ton tijdens de Zittingen.

Willie bedânken Johan vur zien moi 
typetjes die hij de âfgeloeëpen jaoren 
in de ton vertolkte en willie sprèken de 
hoop oêt dae ‘t toch wer ‘s get kriebe-
len en willie hum wer in de ton meugen 
aontrêffen.
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Maarheezerweg 38 | 6021 CP Budel | T 0495-497537 | F 0495-495868 | E info@beertenkeukens.nl | www.beertenkeukens.nl 

Keukens en inter ieur  op maat
Passend advies

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
Dr. A. Mathijsenstraat 46

6021 CM Budel
Tel. 0495-491869Alaaf !

HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

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

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk 
T 0495 594175 | F 0495 594154

E info@adamen.nl
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JeugdBonteMiddag 2018
Een groot succes!

ex•cuus (het; o; meervoud: excuses) 
1.verontschuldiging: zijn excuus,
excuses maken, aanbieden

Beste Buullanders. Wa ziede 
gillie goei meensen!

Vorig jaar heeft hier iemand lelijk 
van zijn tak gemaakt dat niemand 
dit stukje in de Carnavalskrant leest. 
Dat Buullanders alleen wat plaatjes 
kijken, hier en daar waagt iemand 
zich eens aan een mop (als die niet 
te lang is) en voor de rest niks!

Zaten wij er even naast. Het stukje 
wordt wel degelijk gelezen. Dank je wel 
voor de leuke reacties en bij deze, onze 
excuses voor de valse beschuldigingen.
En nu we toch bezig zijn met excuseren; 
sorry voor De Borgh. Dat was nooit onze 
opzet, maar wel een reëel risico als je 
de jeugd van Buul zijn gang laat gaan.

Laten we bij het begin beginnen.

Voor mensen die niet bekend zijn met 
de JeugdBonteMiddag volgt hier een 
korte omschrijving. Één keer per jaar 
wordt in De Borgh, gewoon op het 
podium van de Grote Zittingen, de 
JeugdBonteMiddag gehouden. Alle 
kinderen en jongeren van Budel en om-
streken mogen daaraan meedoen. We 
zien veel verenigingen terug, maar ook 
steeds meer particuliere feestbeesten 
die het lef hebben om het podium te 
bestijgen. En dat vinden wij van de 
organisatie erg leuk! Dus ben jij ook 
iemand die weinig last heeft van plan-
kenkoorts en die woorden als ‘hypo-
theekrenteaftrek’, ‘langetermijnbeleid’ 
of ‘rekeningrijden’ nog niet kent, dan 
mag jij ook meedoen aan de JeugdBon-
teMiddag. Maar we dwalen nu al af.

De JeugdBonteMiddag dus: Als jij iets 
leuks kan en bekend bent met woorden 
als ‘snapchat’, ‘the dab’ of ‘swagga 
boy”, ben je meer dan welkom om 
mee te doen op de JeugdBonteMiddag. 
Bijvoorbeeld met een dansje! Al jaren 

mogen we genieten van de Dancing 
Diamonds, om maar een vaste klant 
van de JeugdBonteMiddag te noemen. 
Afgelopen jaar openden zij het feest, 
traditiegetrouw met de Gardedans. La-
ter op de middag kwamen ze nog eens 
ijzersterk terug in een Showdans met 
een theatrale opkomst en een drome-
rige overdosis aan glitter en roze en 
alles wat de naam Dancing Diamonds 
eer aan doet. Deze leuke meiden 
vierden hun elfjarige bestaan, dus 
hadden ze alle recht om flink uit te 
pakken. De Efteling was er niets bij.
Maar we hebben meer dans in de 
aanbieding. Dance Vision bijvoor-
beeld, leverde met drie groepen weer 
veel dansplezier. De stoere mei-
den van D-Magic, die langzaam op 
gang kwamen, maar eenmaal bezig 
knalde het dak eraf! (Excuses daar-
voor.) Of de schattige, lieve, kleine 
meisjes van D-Stars die een vrolijk 
K-3 Liedje over een zwaar alco-
holisch drankje vormgaven. En wat 
te denken van de hypnotiserende 
moves van de stoere meiden in D-
One, met de diepe Bass-grooves.

Tussendoor hadden we geluk-
kig Nel van de Boerenkapel die 
ons weer even met beide benen 
op de grond zette en ons er-
aan herinnerde dat we gewoon 
in Budel zijn. Boem, Tadaaa! 
En denk nu niet dat de boe-
renkapel daar zat, want ook de 
muziek wordt door onze eigen 
Jeugdharmonie gemaakt op 
de JeugdBonteMiddag. Maar 
Nel mocht zich aansluiten bij 
dit gezelschap. Je bent uitein-
delijk zo oud als je je voelt!

Over muziek die door de jeugd 
wordt gemaakt gesproken: De 
dikkerdjes van groep 8 van 
de Schatkist en hun dikke le-
raar (Fawaka spebbe tata!?) 
waagden zich wederom aan 
live zang! En de zaal mocht 
meedoen. Want het is al vrij 
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JeugdBonteMiddag 2018

lang het gebruik dat de klassen van de 
Jeugdprins en Jeugdprinses een optre-
den verzorgen. Ook de Boogurt had 
een leuk optreden met een snelle mix, 
veel verkleedpartijtjes en ons eigen 
Prinsenpaar deed mee. Een kritische 
noot bij dit optreden hebben we wel. 
Uiteraard weten wij van de JeugdBon-
teMiddag dat gek doen en Carnaval 
hand in hand gaat. Veel mensen doen 
hun uiterste best om er grappig of raar 
uit te zien. Maar er verschenen wel erg 
veel witte voetbalshirts met een dikke, 
rode streep van voren en van achteren. 
Dat wij Brabanders daarom lachen is 
niet meer dan terecht, maar zullen we 
afspreken om ze niet meer belache-
lijk te maken op een groot podium. 
(Dat doen ze zelf ook al regelmatig.)
Zo, dit gezegd hebbende is er het besef 
van wederom een dwaalspoor. Het ging 
over livemuziek maken. Fabienne Vos! 
Onthoud die naam!!! Wat een lef en wat 
een talent. Deze chimeid beklom hele-
maal alleen het podium en zong de zaal 
plat. (Sorry daarvoor.) ‘Shut up and 
dance with me’ was haar boodschap en 
een welverdiende ‘Boem, Tadaaa’ haar 
loon na werken. Diep respect voor deze 
jonge dame. En we weten uit ervaring, 
wanneer een Vosje de smaak te pakken 
heeft gaat zo’n Vosje doorgaans nog de-
cennia lang mee. Laten we het hopen.

Jeugdclubs Budel, de leveranciers
van het Jeugdprinsenpaar van cv 
Buulder Buk mogen uiteraard ook niet 
ontbreken op deze middag. Jaarlijks 
zien we twee juniorengroepen die al-
les uit de kast trekken om er een wa-
wa-wa-waanzinige show van te maken. 
Het was zo moo-moo-mooi met die 
Kinderen voor Kinderenmix, terwijl
de andere groep zowel, Kerstmis, 
Pasen, Sinterklaas en een verjaardag 
vierden; maar het meest van al CAR-
NAVAL! En ja, het waren wederom 
alleen de meidengroepen die mee-
deden. Waar zou de JeugdBonteMid-
dag zijn zonder meiden! Girlpower!

(Wat een ijzersterk bruggetje is dit. Als 

De Borgh van een dergelijke kwaliteit 
was geweest stond die nu nog rechtop.)

Ja, Girlpower! De Spicegirls deden 
ook mee aan de JeugdBonteMiddag. 
En ook tijdens hun optreden waren de 
Jeugdprins en Jeugdprinses weer niet 
van het podium te slaan. De Spicegirls 
deden een Carnavalsmix en verkleed-
den zich daarbij vliegensvlug. Voor 
ons ging het soms wat te snel alle-
maal, maar eenmaal bekomen kon je 
terugvallen op de rode draad ‘Zui-
pen met zijn allen’. Het was echt een 
geweldig optreden. Meer van dit!
Waar we ook dolblij mee waren was 
dat we Unity Dance mochten ver-
welkomen. Een naam die we onder-
tussen wel kennen hier in de regio, 
en nu dus ook op de JeugdBonte-
Middag te zien. Ze zagen er gewel-
dig uit. Kleine stoere meisjes met 
het glitterhart op de juiste plaats. 
De dans die ze deden zou ik om-
schrijven met het woord 
‘cool’. Mensen die nog mo-
gen meedoen aan de Jeugd-
BonteMiddag zouden wellicht
kiezen voor ‘spang’ of ‘derm’.

Al deze optredens, wederom 
vloeiend aan elkaar gezeverd 
door Annelie Horst en Jimmy 
Bax, de oude vertrouwde kop-
pen achter de knoppen, Suisse 
Jori erbij, die ondertussen twee 
koppen groter is dan de Suisse 
van de Grote Zittingen en voilà! 
De JeugdBonteMiddag is een 
feit. En wanneer na de grande 
finale de lange Suisse nog een-
maal de kroonluchters van 
het dak af hengst (sorry daar-
voor), wordt de dag afgesloten 
met de Jeugdprinsenrecep-
tie. Doorgaans blijft het nog 
lang onrustig in De Borgh. 
Hoe we het dit jaar gaan 
regelen? cv Buulder Buk 
heeft vast wel een oplos-
sing. Zorg dit keer wel dat 
het een solide plan is, want 
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G&S
G L A S C E N T R A L E
SCHILDERSBEDRIJF

Molenstraat 18

6021 GV Budel

Tel. 0495-491681

Fax 0495-494691

MARKT 1, 6021CD  BUDEL    WWW.VERSPAANDONKMODE.NL

Logo

Flyers

Posters

Banners

Ontwerp en drukwerk
gewoon in Buul!

Beachflags

Roll-up banners

Beursstands

Visitekaartjes

Stickers

Reclameborden

Bellettering

Of iets anders?!

PrintMarket

Dr. Ant. Mathijsenstraat 21

6021 CK Budel

T. +31 6 1052 6556

info@printmarket.nl
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JeugdBonteMiddag 2018

de locatie van de JeugdBonteMid-
dag krijgt flink wat te verduren.

Allemaal van links naar rechts
De Borgh die is gemold!

Oproep aan alle jongeren: De Jeugd-
BonteMiddag is écht bedoeld voor 
iedereen. Natuurlijk is het eenvoudi-
ger met een vereniging of klas, maar 
we zijn ook op zoek naar jongeren 
die op eigen houtje een leuke act kun-
nen opvoeren. Het mag van alles zijn: 
Dans, een buut, een sketch, een liedje, 
een goochelshow…Zie het als Budel’s 
got talent! En denk ook niet snel dat je 
te oud bent voor de JeugdBonteMid-
dag. Er mogen dan wel kinderen van 
een jaar of vijf meedoen, maar dat 
wil niet zeggen dat oudere jeugd niet 
welkom is. Nel van de boerenkapel 
heeft het goede voorbeeld gegeven!

Oproep!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Gezien het aantal deelnemers elk jaar aan de
JeugdBonteMiddag heeft cv Buulder Buk de toe-
komst, echter die moet wel in goede banen worden 
geleid.
Wellicht hier en daar wat bijsturen, aanmoedigen 
en soms ook wat afremmen.

Wij zijn op zoek naar mensen die deze taak op 
zich willen nemen.

Heb je zin om samen met alle kinderen van Buul 
(en omstreken) een fantastische JeugdBonteMid-
dag te maken meld je dan direct aan door een 
mailtje te sturen naar voorzitter@buulderbuk.nl 
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Carnaval met de
Buulder Buk, dat is
samen feest vieren!
Rabobank Weerterland en
Cranendonck

Johan van Seggelenstraat 21 | 6023 CJ 
Budel-Schoot

T: 06-16981425 | 06-21245590
info@pbcreiniging.nl | www.pbcreiniging.nl

GUBBELS
SCHILDERWERKEN

BV MAARHEEZE
Tel. 0495-593435 

www.Gubbelsbv.nl
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Verkiezing Prins, Prinses en Vorst

In groep 8 neemt de spanning na de 
kerstvakantie licht toe… wie gaan de 
scepter zwaaien over de school tijdens 
Carnaval? De kinderen die willen, 
geven zich op en bereiden een mini-
presentatie voor waarin ze duidelijk 
maken waarom juist zij Prins of Prinses 
Carnaval willen worden. De kinderen 
van groep 8 stemmen op degenen 
waarvan zij denken dat ze goed kunnen 
Carnavallen en die daarbij ook geen 
podiumvrees hebben. De 3 jongens en 
meiden met de meeste stemmen gaan 
op ludieke wijze de overige groepen 
rond om het Carnavalsfeest aan te 
kondigen. Alle kinderen van de school 
kunnen zich daarna opgeven om op te 
treden tijdens het Carnavalsfeest.  

Prinsenbal

De week voorafgaand aan het Prin-
senbal wordt gebruikt om onderschei-
dingen te maken, een leus te beden-
ken en foto’s te maken van het drietal 
dat gekozen is. De capes en steken 
komen gladgestreken van zolder en er 
worden afspraken gemaakt over de te 
dragen kleding voor de Raad van 11. 
Een week voor het Carnavalsfeest op 
school is de bekendmaking in de hal. 

De bekendmaking gebeurt ieder jaar op 
een andere manier. Dit jaar stonden ze 
achter een groot doek en werden er vra-
gen gesteld aan het publiek. Bij iedere 
vraag die goed beantwoord werd ging 
het doek een stukje  omhoog en werd 
het nieuwe Prinsenpaar onthuld. In 
2018 waren dit Prins Rowan en Prinses 
Fleur, ondersteund door Vorst Niels.
Na de bekendmaking volgt altijd een 
voorproefje op het grote Carnavals-
feest. Met het Prinsenpaar voorop 
wordt de eerste polonaise gelopen en 
gaat het dak er al een klein beetje af.

Carnavalsfeest 

Een week later is het dan eindelijk 
zover! Alle jongens en meiden van 
school hebben hun best gedaan om er 
zo gaaf mogelijk uit te zien. Schattig, 
grappig, stoer, eng, allerlei creaties 
komen voorbij. De juffen en meesters 
spreken ieder jaar een gezamenlijk the-
ma af en passen hun optreden daarop 
aan. In 2018 waren ze allemaal ver-
kleed als padvinder en het optreden 
heette ‘van de kaart’.  
Het feest wordt uiteraard geopend 
door het Prinsenpaar en hun Vorst en 
na een gezamenlijke polonaise is het 
de beurt aan de andere kinderen om te 
laten zien wat ze ingestudeerd hebben. 

Wat dat betreft zit er genoeg talent op 
de Schatkist, want het programma zit 
altijd bomvol. Tussen de optredens 
door is er regelmatig een feestnum-
mer waarop iedereen lekker mee kan 
dansen, zingen en springen. Aan de 
inwendige mens wordt ook gedacht; 
de ouderraad is er voor een hapje en 
een drankje zodat het energieniveau op 
pijl blijft voor de feestneuzen. Ergens 
tijdens het feest krijgen we als klap 
op de vuurpijl bezoek van cv Buulder 
Buk. Sommige jaren is dit extra bij-
zonder, zo ook dit jaar, want Jeugdprins 
Tim was een leerling van de Schatkist. 
Samen met Jeugdprinses Floor en Prins 
Frank III zetten ze de school in no time 
op zijn kop door superenthousiast bin-
nen te komen met hun Carnavalsjingle. 
De officiële plichtplegingen worden 
ook gedaan, want uiteraard moeten er 
onderscheidingen uitgewisseld worden 
en foto’s worden gemaakt. De ochtend 
vliegt voorbij en voordat we het weten 
is het na 12 uur en wordt het laatste 
nummer aangekondigd. De kinderen 
keren terug naar hun eigen groepen en 
groep 7 heeft ieder jaar opnieuw de on-
dankbare taak om de hal op te ruimen 
i.s.m. de ouderraad en leerkrachten.  

Carnaval op bs. ‘de Schatkist’
Wanneer een basisschool de Jeugdprins levert en een van de juffen is uitgekozen om boerenbruid te zijn is dat 
een reden om eens te zien hoe ze Carnaval vieren op basisschool de Schatkist.
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Bij ons kunt u terecht voor:
 
• Hardware • Vragen
• Software • Reparaties
• Complete systemen • Herinstallatie
• Laptops • Maatwerk
• Inkt • Service aan huis

Voor * Vergaderingen *Koffietafels * Partijen

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

BUDEL TEl. 0495 - 492846
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Commissie Optochten
Neejs rondum d’n Optocht

Eens met de opmerking dat de 
muziek wel wat te hard staat.

Een punt van zorg is het steeds hardere 
geluid van sommige Optochtdeelne-
mers. We snappen dat iedereen in de 
groep het geluid moet kunnen horen om 
in het spel te kunnen blijven. We moe-
ten echter als organisatie ook rekening 
houden met de veiligheid van ons allen. 
Gehoorbeschadiging is immers onher-
stelbaar. Vooral kleine kinderen hebben 
het meeste last van de laag opgestelde 
geluidsboxen. Maar ook volwassenen
hebben hier last van. We willen dan 
ook als commissie Optochten de op-
merkingen vanuit het publiek niet 
simpel wegwuiven. We bespreken het 
al jaren met de Optochtdeelnemers en 
vorig jaar hebben we geluidsmetingen 
gedaan en enkele wagens de volume-
knop wat terug laten draaien.  Dit jaar 
bespreken we onze geluidsmetingen 
met de Optochtdeelnemers op de Op-
tochtvergadering en maken hierover 
afspraken. We zijn het helemaal eens 
met de opmerkingen die we hierover 
de laatste jaren ontvangen. Ook dit jaar 
zullen we er meer dan ooit op toezien 
dat het voor iedereen een veilige Op-
tocht moet zijn.  Ook dit jaar zullen we 
de decibels weer meten en zo nodig 
ingrijpen. We hebben altijd een goed 
overleg met onze deelnemers en heb-
ben er dan ook alle vertrouwen in dat 
we hier gezamenlijk wat aan kunnen 
verbeteren. 
 
Commissie Optochten

Vur ‘t regelen, ‘t organiseren en ‘t in 
goei baonen leiden van d’n Optocht 
moet er veul werk verzet wèren, in ver-
schillende disciplines. Dit werk wurdt 
gedaon dór ós vrijwilligers en dór de 
commissie Optochten. 

De commissie Optochten bestet óch dit 
jaor wer oet Harrie Staals (veurzitter),
John van de Moosdijk en Patrick Ste-
vens. En óch dit jaor wer zien er ‘n 
paor meensen die al ‘n behoorlijk tiedje 
mejdraaien um d’n Optocht goe te 
laoten verloeëpen

Zoe hêmmen we neturluk de discipline 
jurering. Jan Scheepers, Mia Vlassak 
en Rina Kooken vieren dit jaor hiê in 
hun 11- jaorig jubileum. 

Óch Fred van Kessel viert dit jaor zien 
11-jaorig jubileum en wel in de disci-
pline ICT. Allemaol van harte gefeli-
citeerd mej dizze mijlpaol en nogmaals 
dank vur ullie getónde inzet!

Dit lêste geldt neturluk vur alle vrij-
willigers die mej dees dâgen vur ós in 
touw zien

Óch dit jaor is er wer de meugelijkheid 
‘n plaets te reserveren op de ‘tribuun’. 
Vanâf dees verwaermde tribuun op de 
Maerret haaje ‘n geweldig overzicht 
van ‘t spel van ós deelnemers. Vêrder 
zal de umgèving van de tribuun gezel-
lig woren aongekleejd en zien drankjes 
en klen hapjes te verkriêgen. 
Dit jaor zal zêlfs ‘t Prinsenpaar mej 
hun gevolg ‘n plak kriêgen op ‘t Maer-
retplein bie de tribuun. ‘t Wurdt dus 
unne gezellige boel, mej muziek en 
commentaar én oêtleg over de langsko-
mende deelnemers. Griept ow kâns en 
reserveert alvast kartjes, zoedae willie 
ow plak kunnen reserveren. Vur ‘n be-
drag van € 5,- kunde in de veurverkoeëp 
via ós sait kartjes reserveren of ge kunt 
effe bêllen nao Johan Duusters op num-

mer 06-12814040. Mej ‘n plaets op de 
tribuun muchde óch mej jureren vur de 
tribunepriêzen. De netto opbringst van 
de tribuun kumt hellemaol ten goede 
aen ós optochtdeelnemers in de vörm 
van tribunepriêzen. ‘n Neet te missen 
kâns um ozze geweldige Gröte Optocht 
op ‘n biezunder en sfeervolle manier te 
ervaren

Tribune
Mej d’n Preens op de ‘Tribune’
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Ónder ‘n waoterig veurjaorszonnetje 
wâren er óch now wer veul toeschou-
wers nao Buul getogen um te genie-
ten van ozze Jeugdoptocht. Vur veul 
van dees toeschouwers is dae ‘n soort 
van veurproef over wa hun te wâchten 
stet in de Gröte Optocht van Buul.
Óch dit jaor wisten de jeugdige deelne-
mers dees toeschouwers wer enorm te 
boeien en te amuseren. Dit mej hun moi 
creaties, kleurriêke oêtdossing en su-
blieme oêtvoering van hun spel en acts. 
Dit braocht de hân van de toeschouwers 
veelvuldig op mekaar en in dees hoeda-

nigheid duut de jeugd zeker neet ónder 
vur hun collega’s van de Gröte Optocht. 
Op dees manier is neturluk óch de con-
tinuïteit van de Gröte Optocht geluk-
kig gewaarborgd. Moi um te zeen hoe 
de jeugd hiê zoe mej bezig is en wo 
gezónde rivaliteit, maer óch sâmen ge-
zellig Carnaval vieren, hand in hand get.
Rêst ós iederieën, die mej hit gewerkt 
aen dizze schitterende Jeugdoptocht, te 
bedânken en zeker wer oêt te nodigen
vur deelname aen de Jeugdoptocht in 
2019.
Namens de commissie Optochten

De jeugd hit de toekomst!
Jeugdoptocht 2018
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Skelter
1 Kumt Goe 
 Ingewikkeld Bouwen   846
2 cv de Toppers 
 Verstappen    839
 
Individuelen
1 Mooi geklooi
 Slipschool    883
2 de Smileys  
 Halfzusters    861
3 Levi en Amber Meijer 
 Agent in burger    857
 
Kleine groepen
1 Schots en schef   
 Spektakel      927
2 cv Né gek te kriegen   
 Geheime operatie     920
3 cv Op zunne kop 
 Besloten Feestje    911
 
Grote Groepen
1 cv de Béste 
       Feestje bouwen (met onze prinses Floor) 899
 
Wagens
1 cv Ut begin 
        Alles vur un prikkie   913
 
Buulder Buk wisseltrofee 
cv Né gek te kriegen

Jeugdgeinbok
Mooi geklooi

Oetslâg
Jeugdoptocht
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Optochtliefhebbers, zoewel van binnen
as van vaar boêten ós eigen Buul 
belefden dinzigemiddig ‘n schitte-
rende finale van de Optochten 2018. 
Mier as 15.000 bezoekers strómden ós 
Bokkenriêk binnen um ozzen Optocht 
te bewonderen. Unnen Optocht die 
gemakt wurdt dór Carnavalsverieëni-
gingen oet Craonendoonck en ‘n aontal 
vâsde verieënigingen oet umliggende 
gementes. Mej z’n allen op de lêste 
Carnavalsdâg alles gèven vur unne 
fijne middig en unne moie oêtslâg.  
Onder ‘n heerlijk winterzonnetje trok-
ken 20 wâgens, 10 gröte groepen, 10 
klen groepen en 8 individuelen dór 
‘t centrum van ós Bokkenriêk. ‘t Pu-
bliek stoond rijen dik langs de kânt 
van de weg. Óch vanâf veilig opgestel-
de platte karen en neet te vergèten 
de gröte tribune op de Maerret ge-
noot ‘t publiek van ‘t boonte vermâk.
Schitterend hoe de bouwers ‘t vur 
mekaor hêmmen gekregen um in ‘n 
hieël kort seizoen hun idee op tiêd 
âf te kriêgen. En dae óch nog mej ‘n 
schitterende âfwerking. Alles is op al-
les gezet um allerlei soorten materiao-
len in elkaor te knutselen. Tempex- en 
foam-stylisten zien neffe de bekende 
beroepen as lasser, timmerman of 
schilder onmisbare beroepen in dizze 
carnavalistische bedriêfstak geworen. 
En dae allemaol um d’n Optocht van 
ozze Prins Frank III tot ‘n succes te 
mâken. Prins Frank III moet, as ervaren 
wâgenbouwer van cv de Jeugdbuk,
hiê enorm van hêmmen genoten.  
‘n Groeët complimeent aen alle deelne-
mers, maer óch zeker aen de Op-
tochtbegeleiders, de verkeersregelaars 
van de City Riders en de EHBO die 
’t gehieël in ‘n vlot aonieëngesloten 
tempo veilig dór de enorme publieks-
massa lódsden. Vêrder meugen we ós 
gemente, de Rabobank en Eetcafé De 
Brasser dânken vur ‘t realiseren van de 
tribune mej tribunepriêzen op ‘t Maer-

retplein. Och ‘n woord van dânk aen ‘t 
publiek vur de geweldige sfeer langs de 
kânt en de biedrage tijdens de collecte. 
Höst € 7000 was de opbrengst oet de 
collecte. ‘n Bedrag dae haord noeëdig 
is as aanvulling op ‘t priêzengaeld vur 
dizze geweldigen Optocht in ós Bok-
kenriêk. Allieën mej ullie steun pro-
beren willie as Buulder Buk dit niveau 
te bliêven volhawwen. Nogmaals dank!  
De gigantische creatie van de Lol-
makers mej ‘We zetten alles op al-
les’ was goe vur ‘t winnen van ‘t 
fel begeerde Gouwe Getje. Hiêmej 
hêmmen zillie geschiedenis geschre-
ven, dór as urste verieëniging dizze 
hoofdpriês vur de twedde kier mej 
nao hoês te nemen. De vreugde was 
dan óch groeët. Zeker omdae veurig 
jaar hun deelname dór de bekende 
oorzaak in ‘t waoter was gevallen.
Ne Wies, mej ‘Soldaot van Oranje en 
un bietje gel’, wâren de winnaars biej 
de individuelen. De Zuipschuiten mej 
‘Waorzeggers’ wâren de bêste bie de 
klen groepen en tevens winnaar van 
de Buulder Buk Wisseltrofee. Bie de 
gröte groepen hân de Dwarsliggers mej 
‘Wie maakt ons los?’ de meste peunten 
van de jury. De stimuleringspriêzen 
van Jos van Horne en Jos Saes wâren 
vur de Doorzetters en de Feestbeesten. 
De humorpriês was wederom vur 
de Eendagsvlieg die mej ‘Erop 
los scheuren’ ‘n schitterende cre-
atie toonde en de verdiende Gein-
bok in ontvangst mócht nemen.
De organisatie is mier dan dik tevre-
den over de kwaliteit en ‘t per-
fecte verloeëp van dizzen Optocht. 
Willie willen dan óch iederieën 
bedânken vur zien of heur biêdrage.   
 

Schitterende
Finaleoptocht !

Gröte Optocht 2018
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FIJNMETAALBEWERKING b.v.

Dragonder 13b • 5554 GM Valkenswaard
Tel. 040-2218746 • 06-55325940 • Fax 040-2220433

info@mrbfijnmetaal.nl • www.mrbfijnmetaal.nl

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 

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

NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
altijd een ruim aanbod

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

VERHUUR, LEASE & SHORT LEASE
 auto’s, bussen, en lichte vrachtwagens

WERKPLAATS
 voor al het denkbare onderhoud

“VOOR AL UW
AUTOZAKEN

UW PARTNER”
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Individuelen
1 Nè Wies  
 Soldaot van oranje en un bietje gèl 912
2 cv Andere jaore wer wa 
 Out of the box deenke   905
3 bc LastMoment
 Ik heb een steigerplank   884
 
Kleine Groepen
1 cv de Zuipschuiten 
 Waorzeggers    934
2 cv de Eendagsvlieg 
 Erop los scheuren   923
3 cv de Doordraaiers 
 Dit was ‘t     916
 
Grote Groepen
1 cv de Dwarsliggers 
 Wie maakt ons los   954
2 cv de Lollebollen 
 Willie houwen wel fanfare  947
3 cv de Klippels 
 Schokkende Beelden   929
 
Wagens
1 cv de Lolmakers 
 We zetten alles op alles   988
2 cv de Doorzetters 
 Wa’n heerlijk fisje   965
3 cv de Feestbeesten 
 Toneelstuk    963

Jos van Horne Stimuleringsprijs
cv de Doorzetters

Jos Saes Stimuleringsprijs
cv de Feestbeesten
 
Buulder Buk Wisseltrofee
cv de Zuipschuiten
 
De Geinbok
cv de Eendagsvlieg
 
’t Gouwe Getje
cv de Lolmakers

zie pagina 77 voor uitleg prijstoekenning

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

MEN KAN INSCHRIJVEN IN DE VOLGENDE CATEGORIEËN:

   A individuelen  1 t/m 3 personen
   B          skelter categorie 1 t/m 3 personen  (alleen voor Jeugdoptocht)
   C groepen klein  4 t/m 15 personen
   D groepen groot  16 personen of meer
   E wagens   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 2018 t/m donderdag 21 februari 2019. Men dient zich stipt aan deze 
inschrijftermijn te houden omdat op vrijdag 2 februari de Optocht in elkaar wordt gezet zodat de programmaboekjes 

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!

Steun de Collecte !

Um de Gröte Optocht in 
stand te kunnen hawwen is 

er veul gaeld noeëdig.
cv Buulder Buk duun daorum 
tijdens de optocht ’n beroep 
op ullie, um óch ’n ‘duit in ’t 

zakje’ te doeën.
Alle opbrengsten tijdens dees 
collecte gôn rechtstreeks nao 
de deelnemers aon d’n Op-

tocht.
Meugen willie óch op ullie 

rèkenen?

Alvast bedânkt

cv Buulder Buk

“Ich zit hiê kerdju ne 
vur Piet Snot!”
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koos verbeek optiek
Budel - Willem II-straat 2, 6021 EB - Budel
Tel. : 0495-491277

UMANS-WINTERS NV

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

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

Steeds 1e kwaliteit aan de beste prijs met de beste service!
• Benzinestation
• Carwash
• Wasboxen
• Levering 
 petroleumproducten
• Tabakverkoop
• ...enz...

Umans-Winters NV
tegenover GB Supermarkt

BAKKERIJ 

TEEUWEN
 Dagelijks een gevarieerd assortiment  
 in Brood en Banket

Bakkerij Teeuwen
Nieuwstraat 62, Budel, Tel. 0495-491347

De eigenwijze onderwijspraktijk
WIKKELWIJS

Kijk voor meer informatie op www.wikkelwijs.nl

Wikkelwijs maakt leren weer leuk!

Remedial Teaching en 
Orthopedagogiek
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Optochtvergadering 
Op dinsdag 26 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 vo-
rig 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, goedlo-

pende 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 Optochtdeelne-
mer enkele vertegenwoordigers aanwezig 
zijn. Bovendien was het vorig jaar druk, zin-

vol en gezellig. 

Dus niet vergeten 26 februari in je agenda 
te noteren!!!! 

Jeugdoptocht 
cv Buulder Buk 
Zaterdag 2 maart 2019

Ook dit jaar organiseren wij voor onze jeugd, ós klein 
Bukskes en Getjes, weer een Jeugdoptocht en wel op 
zaterdag 2 maart 2019. 

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 Mariën-
burght 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 ge-
maakt. 

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd 
contact opnemen met 

de commissie Optochten. 
Optocht@BuulderBuk.nl 

Patrick Stevens 06-42328263 
John van de Moosdijk  06-22562405

Afhalen 
startnummers van de 

Optochten van 
cv Buulder Buk 

Aan de deelnemers van de Carnavalsoptochten van cv 
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 26 

februari in de Café De Bellevue. 

Startnummers voor de Jeugdoptocht 
Deze kunnen afgehaald worden op dinsdag 26 februari tus-

sen 19.00 uur en 20.00 uur bij Café De Bellevue. 

Gezien ons drukke programma verzoeken wij 
iedereen zich strikt aan deze tijd te houden!!

Optochtreglement 
Het optochtreglement kun je aanvragen bij 

Optocht@Buulderbuk.nl
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BUDELSE  BROUWERIJ  B .V.  |  N IEUWStRaat  9  |  6021 HP BUDEL

t.  +31(0 )  495 49 13 69 |  INfO@BUDELS.NL  |  WWW.BUDELS .NL

g o e i  m e e n s e n 

g o e i  b e e r

v e u l  p l e z e e r !

 
 
 
 
 

   Carry van Rooij, keurslager   
             Nieuwstraat 30, Budel Tel. 0495-430073  
             www.carryvanrooij.keurslager.nl /webshop   
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Op dinsdag 5 maart 2019 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 mo-
gelijk 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:
cv Buulder Buk zorgt dat er reservetrekkers ter beschikking zijn voor het geval dat een deelnemend voertuig door techni-
sche 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.

 Patrick Stevens                  John van de Moosdijk
 06-42328263                                  06-15064285

Route grote Carnavalsoptocht
Carnavalsdinsdag 5 maart, Grote  Optocht in Buul
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Keistoer Interactieve Media

Randweg-Zuid 25a

6021 PT  Budel

+31 (0) 495 430 220

info@keistoer.nl

w w w.keistoer.nl

Al jaren voorop in de polonaise

Als back-end developer 
mee in onze polonaise? 
Neem contact op!

Tip: er mag 
gekleurd worden!
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’t Gouwe Getje
Dit is de hoogste onderscheiding van de 
Grote Optocht. Het is een onderschei-
ding 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 blij-
vende herinnering in deze onderschei-
ding 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 cre-
atie uit het Bokkenrijk, ongeacht de 
categorie van deelname. Om deze be-
ker definitief in het bezit te krijgen moet 
de beker drie opeenvolgende jaren ge-
wonnen worden door dezelfde deelne-
mer. De deelnemer die de beker in to-
taal 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 begin-
nen 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 Saes Stimuleringsprijs
Deze prijs is alleen te winnen door 
optochtdeelnemers uit de gemeente 
Cranendonck.Het betreft een aanmoe-
digingspremie in de vorm van een 
barbecuepakket ter waarde van € 400,- 
voor de creatie met de meeste punten 
ongeacht de categorie van deelname. 
Zie voor verdere informatie de adver-
tentie van Jos Saes elders in dit blad.

Buulder Buk Geinbok
De Buulder Buk Geinbok wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een deelne-
mer uit de Grote Optocht die door 
zijn/haar uitbeelding het publiek het 
meest laat lachen. Het gaat hierbij dus 
duidelijk om een geinige, leuke cre-
atie met hoge amusementswaarde. De

Geinbok kan in iedere categorie val-
len 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 Wisseltro-
fee, te behalen in de Grote Optocht.

Buulder Buk JeugdGeinbok
Vanaf het seizoen 2010 wordt de 
JeugdGeinbok uitgereikt.  Hier-
voor 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 be-
kers 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 Carnavals-
optochten

Om misverstanden te voorkomen en 
vooral het belang van diegenen die voor 
het eerst aan een Optocht deelnemen 
vermelden wij hier nogmaals op wel-
ke 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 be-
halen, gelden de navolgende drem-
pels 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 deelne-
mer 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 1t/m 3 personen;
Groepen klein 4 t/m 15 personen;
Groepen groot 16 personen meer;
Wagens  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 prij-
zen en twee 3e prijzen dan worden 
de bekers uitgereikt aan de wa-
gens in de categorie 1e prijzen en 
aan de twee hoogst geklasseerde 
wagens in de categorie 2e prijzen.

Te behalen Optocht-trofeeën
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www.zo-groen.nl | info@zo-groen.nl | 06 28 971 348

tuinonderhoud

tuinaanleg

tuinontwerp

Wij wensen iedereen een goeie carnaval!

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

Wij wensen u kleurige dagen
Dr. Ant. Mathijsenstraat 63 - 6021 CK Budel - tel. 0495-491252

www.decorettebudel.nl

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

www.partycentrumantoine.nl

Bruiloften
Partijen

All-in arrangementen
Diners

Themafeesten
Buiten activiteiten

Vergaderingen
Catering

Verhuur service

Tijdens het gehele carnaval
is het restaurant geopend:

Carnavalsmenu
3 gangen carnavalsmenu € 15,00

3 gangen keuzemenu € 24,95
Dagactie € 12,50

zondag 3 maart

Kinderbal
Vanaf 16:00 uur

maandag 4 maart

Optochtbal
met

De Gloazekooi DJ’s on tour!
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Voor die deelnemer uit Cranendonck die het 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.

•  De Jos Saes Stimuleringsprijs  •

Ut duurt nog wel effe...mer as allerurste carnavalsvereni-
ging oet Croanendoonk goan de Toeters oet Schoewet op 25 
en 26 mei 2019 hun 66 joarig jubileum viere.

De urste veurbereidinge zien al getroffe um ur deh weekend 
un fantastische heppening van te maake. Gih moet wel un 
bittje gek zien um straks in mei un oktoberfest te organise-
re, mer deh kunde dan och gerust overloate oan die halleve
zoole bie de Toeters.

Zoaterug 25 mei is dus deh oktoberfest met “laaif” on stage 
DIE POWERHOSEN in de tent op ut stationsplein. zoondig 
26 mei wurt ur gefruuhsjopt mej un goei kapel, goei ete, nog 
wah tonproaters en smiddigs un dj-concours wah geregeld 
en verzurgt wert door alle, en deh zien ur veul, jeugdige 
carnavalsgroepe en carnavalliste oet Schoewet.

Dus schrieft de datums alvast in owwe agenda en bewoart 
owwe oktoberfest outfit zeker tot en met mei.

Ut leste nejs kunde volleguh via os faceboek pagina en via 
www.cvdetoeters.nl

Ingezonden stuk van onze zustervereniging  cv de Toeters
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enson.nl 
Enson bv | Ekkersrijt 4406 | 5692 DK  SON  

+31 (0)499 49 19 99 | info@enson.nl

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

Willie hawwen van pepeer, 
Zoewe van vêl of op ’n rol

Wi bedrukken ’t mej plezeer, 
Een dae kost bekant gennen drol

Van ós, dao kunde van op aon, 
Óch mej de carnaval laoten wi nimmet ne staon!

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

INSTALLATIEBEDRIJF
AIRCO • CV • GAS • 

WATER • ZINK • 
RIOOL • DAKBEDEKKING

JOEP PEETERS B.V.
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Op ‘t momeent dae ich dit verslagje 
mâk is ‘t hartje zomer. De baromèter 
geft boêten 37 grâden aon. Vul te hieët 
um óch maer iets te gôn ondernemen 
en dus ‘n oêtgelèzen momeent um aen 
‘t jaarlijkse verzoek van de redactie 
van ‘t Bokkenblaaike te gôn voldoeën.
 
Mej miene leptop op miene schót en de 
ventilator in miene rug probeer ich inspi-
ratie te kriêgen vur ‘n waardig stukske. 

Mien gedachten gôn terug nao de 
kieren dae we bie de Gröte Optocht 
slêcht wèr hân. Langs de kânt toe-
schouwers mej de kop deep in de krâg. 
Deelnemers die er dudelijk de smoor 
in hêmmen umdae ze er genne moie 
show van kunnen mâken. Juryleei die 
hun peuntenliêst neet druuëg hawwen.  
Op die momeenten deenk ich dan aen 
Rio de Janeiro wo de Carnavalsstoet 
langs doêzenden meensen trekt ónder 
‘n strakke zón. ‘n Boont gekleurde 
stoet mej veul muziek, glitter en dâns. 
Moi en veural schaars geklede vrouwen 
zwieren wulps over de straot en laoten 

niks aon de verbeelding over. Ver-
domme, deenk ich dan, worum hêm-
men willie dae neet? Worum organise-
ren willie d’n Optocht neet in de zomer?
Ich stel mich veur dae ‘t vandâg Car-
navalsdinzig is, 7 augustus 2018, tem-
peratuur 37 grâden Celsius. ‘t Is höst 
half ieën. Op de Maarheezerweg zien 
de wâgenbouwers volop bezig um de 
boel op te tuugen. Liters drânk ver-
dwijnen in de kèlen van de deelne-
mers. Willie, juryleei, mâken zoeas 
gebrûkelijk ós wandeling langs de 
wâgens. Korte bóks en op ozze kop
‘n pet of unne stroêie hoeëd. ‘t Zaut 
zwieët van ozze veurkop meandert 
via ós oeëgen, neus, wangen en kin 
wo ‘t gröte druppels vörmt die oetein-
delijk ós jurypaperen doorweken. 
De deelnemers hêmmen dezêlfde 
problemen mej de schmink. Steeds 
mier moet de kwâst er aon te pas 
komen um de schaoi te herstellen.

Klokslâg half twieë geft Harrie Stöls ‘t 
startsein en zet de stoet zich in beweging.
In de bocht bie Van Asten, wo ‘t nor-

maal rijen dik stet, is gennen hoond 
te zeen. Wie get er now in de bran-
nende zón staon. De stoet nadert De 
Borgh, dao wo ‘t ânder jaoren ónder 
de buuëm zwaert stet van de meen-
sen. Now genne boeëm en gen mins te 
zeen. Zoe óch in de Cranendoncklaan.
Leenks en raechts stön nog wel wa 
privétaentjes. Vanwege brandgevaor 
hit de gemente ‘n BBQ-verbod âf-
gekondigd. In zwembadjes wurdt 
geprobeerd ‘t bier koel te hawwen. 
Menigeen waant zich zelf ‘n bier-
flaeske en plónst óch in ‘t waoter.
De deelnemers sloven zich steeds min-
der oêt. Kepot as ze zien duun ze nauwe-
lijks nog hun act. Veul deelnemers haw-
wen veurtijdig d’n Optocht vur gezeen. 

Toch maer bie de weenter bliêven? 

Nâmens mien collega’s van de jury 
weens ich iederieën wer veul succes en 
veural veul plezeer bie de veurberei-
dingen. 

Dré van Gestel 

Optochtjury
Zomercarnaval , is dae wa?

staande v.l.n.r.   Hans Vreijsen, Dré van Gestel, Sep Verdonschot, Jan Scheepers, Rina Kooken, Rob Janssen, 
   Leo Keysers, Piet Neijssen
Knielend v.l.n.r.:  Cees Coppens, Heidi Martens, Mia Vlassak, Joke Rooyakkers, Huub van Dierendonck
Niet op foto:   Jack van Tongerlo
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De AF-erkende 
onderhoudsspecialist

weenst ullie veul plezeer 
mej CARNAVAL!Brasserie - Restaurant 

Feest- en vergaderzalen - Terras
Kempen Airport

Luchthavenweg 16, 6021 PX Budel
Tel. 0495-492014 - Fax 0495-526199

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

Effe terug nao ‘t begin..1997
Dao was ‘s ‘n gruupke van veer jon-
ges, allemaol 11 jaor âwd, dae óch gèr 
van die moi carnavalswâgens wilde 
bouwen. In ‘n schurke op de Buulder-
bêrg woor de urste creatie gerealiseerd, 
womej de spits woor afgebeten in de 
Kinderoptocht van Buul. 

Um echte priêzen binnen te kunnen 
slepen besêfden willie, de mannen, al 
vlug dae dao wa vrouwelijk schoon vur 
noeëdig was. In 2002 was ‘t dan óch 
tiêd um de groep vêrder oêt te breien 
mej ‘n paor dames, die tevens vur moi 
optochtpakken zörgden. Bovendien 
kösten willie dór dees oetbreiding bie 
Opa en Oma in de Meemortel in Buul 
gôn bouwen. 

In de Meemortel woor ‘t al vlug te 
klein en verhoesden willie nao de fami-

lie Berten op Klein-Schoot, wo we tot 
op d’n dâg van vandâg zien bliêven 
‘plaeken’. Urst in de schuur en laoter in 
de Nishut. Nao ‘t spêtterende Nishut-
openingsfest zien er nog diverse edities 
van ‘t Nishutfest gevolgd, die veulen 
van ós zich nog zullen herinneren. Ós 
Nis-hut glittert now nog!

Nao veul leuke creaties en optochten, 
moi priêzen, wo ónder twieë kier de 
Geinbok en ‘t urste Gouwe Getje, ‘n 
geweldig 11-jaorig bestaon en ‘n top-
creatie in 2013 mej ’Surprise Party’ 
kiêken willie mej veul plezeer terug 
op 22 jaor cv de Jeugdbuk. En neet 
te vergèten de Jeugbukkers die de af-
geloeëpen jaor ‘n extra carnavalstitel 
gekregen hêmmen: Boerin Lieke van 
De Toeters (2009), Adjudant Roel van 
Prins Frank II (Buulder Buk, 2015), 
Boerin Anouk van de Roesdonkers 

(2015), Boer Frank van de Buulder 
Buk (2016), Tonpraoter Nieke (2018) 
en neturluk ozze Prins Frank III en 
Adjudant Jeroen (Buulder Buk, 2018)! 
Wa’n fantastische herinneringen hêm-
men willie hiê aen overgehawwen. 

Óch dit jaor hêmmen willie wer wa te 
vieren: Ós 22-jaorig jubileum!

Boêten ‘n druk en gezellig Carnavals-
seizoen vol fesjes en partijen zien wil-
lie inmiddels neturluk óch in de schuur 
actief um wer iets mois te creëren. 
Willie hêmmen er zin in! ‘t Beloft ‘n 
geweldig Carnavalsseizoen te woren! 

Willie weensen iederieën unne helle 
fijne Carnaval!

Winnaar Gouwe Getje 2013

cv de  Jeugdbuk, 22 jaor



Bokkenblaaike 2019 | 84

www.klikkelstein.nlinfo@klikkelstein.nl
Grootschoterweg 10 
6021 KC Budel

0495-496391
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Fexible opvangFexible opvang
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0610498978
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Jubilea Optochtdeelnemers

‘t Was op unne herfstatige dâg in ‘t nao-
jaor van 1997 daeter ‘n stuk of 15 jón-
ges en mechjes oet Len en Lenstriêp bie 
de familie Schoone in Lenstriêp aen de 
keukentoffel zaoten en besloten ‘n Car-
navalsverieëniging te beginnen. Unne 
nâm woor verzonnen, unne kleur vur de 
T-shirtjes woor bepaald en cv De Lol-
makers was ‘n feit. Mej wa hulp van ós 
awwers kósten willie in 1998 vur ‘t urst 
mej doeën mej d’n Optocht van Len. 

Nao ‘n paor jaor op zondug dór Blaos-
doonk te zien getrokken was 2002 ’n 
biezónder jaor. Biezónder umdae we 
vanâf dae jaor óch mej móchten doeën 
in Maores en biezónder umdae we vur ‘t 
urst, 1ste wâren in Len. Dit smakde nao 
mier, wo op willie besloten hêmmen um 
vanâf 2003 óch mej te doeën in Buul.
Willie zien ieder jaor wer blij dae 
we van cv Buulder Buk mej meu-

gen doeën, want mestal is dit toch 
de gezelligste Optocht. De wâgen is 
dan goe ingerejen, alle leei wieëten 
wa ze moeten doeën in ‘t spêl, alle 
groepen komen dao bie mekaor en er 
stet nêrges zoeveul publiek as in Buul. 
Willie zien trots dae we van de 15 kier 
dat we al in Buul mej hêmmen meu-
gen doeën altiêd in de categorie urste 
priêzen zien geëindigd. De keers op de 
târt was neturluk dae willie in 2016 er 
mej zoewel d’n urste priês in Maores, 
Len as Buul vandoor gingen en dae ‘t 
Gouwe Getje mej nao Len geenk. Wil-
lie gingen de geschiedenisbeuk in as 
de urste groep van boêten Craonen-
doonck die ‘t Gouwe Getje won. 
Ondanks dae we in 2017 helaas ne 
mej kósten doeën mej d’n Optocht 
zien we dankbaar dae we óch in Buul 
mej de priêsoêtreiking welkom wâren 
en vur alle steun die we dao ontvin-

gen. Dao neffe willen willie óch cv-
Zurrik bedânken dae ze dae jaor zoe 
goe op ‘t Gouwe Getje hêmmen ge-
pâst, want in 2018 mooch ie wer mej 
nao Len. Getjes zien kuddedieren 
en âfgeloeëpen jaor hêmmen willie 
wederom geschiedenis geschreven 
dór de urste groep te ziên die twieë 
kier ‘t Gouwe Getje hit gewónnen. 

Inmiddels hêmmen er hieël wa wis-
selingen plaets gevónnen binnen de ver-
ieëniging en bestet de groep oet zoe’n 
35 man. Neturluk hêmmen we nog leei 
van ‘t urste uur, maer er zien er óch ‘n 
aontal nog neet ens 22 jaor. Toch vieren 
willie dit seizoen ós 22-jaorig bestaon .

Of willie dit jaor óch wer mej de 
Optochten mejduun en unne wâgen 
bouwen? 
Misschien nog enne dan! 

Winnaar Gouwe Getje 2018

Winnaar Gouwe Getje 2016

cv de Lolmakers, 22 jaor
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Boer Tom van Osch &
Boerin Nieke van Hunsel

Nodigen ullie, mede names cv Buulder Buk,  oêt vur 
de Boerenbrulluft.

Vur diegene die mej d’n optocht mej wil doeën, gèr 
verzamelen bie boer Tom, Nieuwstraot 73a, of bie 
boerin Nieke, Fabrieksstraot 23a, om 18.00 uur.

Op zaoterig 26 januaori 2019 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

www.buulderbuk.nl 
like ós op facebook

•     oetnodiging  •
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Boerenbrulluft 2019
Veurstellen boerenbruidspaor

Willie hêmmen de ier um 
ószêlf aon ullie veur te stellen 
as Boerenbruidspaar van 2019. 
In september bêlde de Commissie ós, 
afzonderlijk van mekaor, op of willie 
Boerenbruidspaar wilden zien. We vro-
gen allebei, wie is dan dien ândere? Dae 
wôn ze neturluk ne zeggen. Nejsgerrig 
as willie zien hêmmen we toch maer jao 
gezigd. Dae’s moi, dan zuukt maer vast 
ullie pap&mam en getuugen bie me-
kaor, want ze zien er wer ’s goe op tiêd biê. 
Op unne dinzigaovund geenk ich, 
Nieke, nao Tom henne um te vraogen 
of dae hij miene vaoder wou zien. 
Nou, zeei Tom, dien dâg goi 
ich zêlf al trouwen en ich 
wou ooch as mooder 
vraogen. Dus mej de 
blind date wâren 
willie er zoe oêt 
van mekaor, wie 
willie waren! 
Nao twieë-en-
un half uur aon-
kloeëten hêm-
men willie toch 
maer opgebiecht 
dae we ’t wisten.

As urste mâg ich mien ei-
gen veurstellen, ich bin Tom 
van Osch, 30 jaor joonk. Zoon van 
Cees van Toon en Bets van Osch en 
van Tineke van Harrie en Dina Ogier. 
In ‘t dâgeluks lèven bin ich getrowd 
mej Steffi Kuipers. Sâmen hêmmen 
willie twieë kiendjes, ós Maud en oz-
zen Ties. Overdâg werk ich bie Up-
stairs. In miene vrije tiêd hêb ich hiê 
wa hobbyvieë zitten, zit ich bie tonieël 
van Zurrik, goi ich gèr nao ‘t voetbal-
len kiêken, en veural kiêken bie PSV 
en ich bin bie cv de Deurzetters, dus 
Carnaval is wel aon meech besteed. 

Tijdens de Boerenbrulluft hêb ich 
de volgende meensen aon mien zij: 
Ozze pap, dae is miene burman Frank 
Coompen. In de zomerdag kumt dien 
altied kiêken as ich mien graos aon 
‘t maaien bin, dreenken we unne pot 
beer en kiêken willie wa daeter vur-
biê kumt. Ós mam is José Èvers, 
de mooder van Tijn en Tijn is unne 
goeie kameraod van meech, dao kan 
ich altiêd teraecht vur ‘n kom koffie! 
D’n enne getuuge is Giel van Ool, dae 
is al jaoren miene maot en willie zitten 

sâmen bie cv de Deurzetters. En d’n ân-
dere is Marcel Vermeulen, willie hêm-
men jaoren sâmen op school gezèten 
en now zien we óch nog collega’s. 

Dan ist now mien beurt, de boerenbruid. 
Al 28 jaor de dôchter van Jan van Toon 
en Truus van Hunsel en van Tonnie van 
Joep en Annie van de Burgt. Ich woon 
sâmen mej Joep van Craonenbrook. 
In ‘t dâgeluks lèven bin ich fitnessin-
structrice, nagelstyliste en begeleid ich 
kinder mej ‘n beperking. Hobby’s hêb 
ich óch zat, Jeugdclubs Budel, ich re-
gisseer tonieëlclub Podium nummer 
zes in Gâstel en âf en tow naai ich gèr 
wa klier in mekaor. Óch zit ich bie cv 
de Jeugdbuk die dit jaor 22 jaor bestön!
De volgende meensen gôn mich bie-

staon um er  ’n geweldig fest van 
te mâken. Mien getuugen 

zien Anouk van Mierlo 
en Mandy Lammers. 

Zillie zien allebei 
hieël goei vrien-

dinnen van 
meech en zitten 
óch allebei bie 
de Jeugdbuk. 
Willie hawwen 
mej z’n drejjen 

wel van ‘n fesje! 
Mien vaoder is 

Stef Bogers. Stef 
is unne goeie ka-

meraod van miene Joep 
en zoe kin ich ‘m óndertus-

sen óch al wer wa jaoren. Mien 
mooder is Mirjam van Hunsel, ‘t jóng-
ste zusje van ozze pap. Óch kan ich 
mich de club ne herinneren zónder 
ós Mir, want die is dao óch leiding. 

Willie hopen er op 26 januaori 
unne grandioze, spectaculaire brul-
luft van te mâken mej ós families, 
vrienden, kennissen en alle Car-
navalsvierders! Tot ziens in Proost. 

Alaaf! Tom en Nieke 
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Different Doors wenst iedereen een 
fantastische carnaval toe!

Different Doors B.V. | ’t Inne 28 | 6021 DA, Budel | T: +31 (0)495 470 000 | E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl

GARAGEDEUREN VOORDEUREN BEDRIJFSDEUREN

Carnaval 2018 - Budel.indd   1 23-10-2018   14:06:18

Instraat 9 • 6021 AC Budel
T 0495-492399 

www.slegerstegelwerken.nl
info@slegerstegelwerken.nl
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Stad 50 | Hamont-Achel

tel. 011/44.89.83
 www.hoteldeklok.be

voor alle feesten, partijen, diners en overnachtingen

SCHOOLVERVOER NAAR MAASEIK

WWW.MAASEIKVERVOER.NL

T E L .  + 3 2  -  1 1  -  6 6  7 4  1 6

W W W . H E U V E L M A N S . B E

I N F O @ H E U V E L M A N S . B E
Heeft u vervoer nodig voor:

Uw bedrijf, vereniging, buurtschap, gilde, voetbalploeg,...

DAN BENT U BIJ HEUVELMANS AAN HET GOEDE ADRES!

 

Wilt u ook gratis gaan sparen met uw smartphone? 

Download de Piggy app 

Volg De poelier Th. Cox op facebook.com  

Kies voor mij 

TANTE DOOR 
Antibiotica vrij 

FABRIEKSSTRAAT 106C • 6021RE BUDEL
TEL. 0495-495893 • FAX 0495-497744

WWW.AUTOSCHADEAARTS.NL
E-MAIL: INFO@AUTOSCHADEAARTS.NL

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     

 FR   NS 
 AARTS

AUTOSCHADEBEDRIJF

Willie bouwen mier  
as ‘n moj fesje 
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Boerenbrulluft 2018
Impressie Brulluft 
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www.autoschadeschrurs.nl

De kapper voor jou.......

INDIVIDU

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!
Dorpsstraat 43 • 6027 PE Soerendonk • T 0495-593188 

T bestellingen 0495-697373 • F 084-8376359
 Info@slagerijvanmeijl.nl • www.slagerijvanmeijl.nl
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‘t Afgeloeëpen Carnavalsseizoen 
móchten willie ‘t Boerenbruidspaar 
zien van cv Buulder Buk. Wat ós pre-
cies te wâchten stoond wisten we neet 
vurdae we ‘jao’ gezigd hân, maer wil-
lie hân er allebei genóg vertrouwen in 
um ‘t avontuur aon te gaon. Daoneffe 
hâw de Commissie Boerenbal gezörgd 
vur unne goei match, want gelöft maer 
dae ‘t spannend is as ge neet wet wie 
ow wederhelft get zien. Vermoedens 
wâren er wel, want ós eigen partners 
zaoten al vrij snel op ‘t juuste spoor. 

Os boerenfamilies hân willie zoewe bie 
mekaor en tijdens ‘t foto’s mâken bie 
’t Openluchtmuseum Eynderhoof was 
’t al mej unne dolle boel. De periode 
tót aon de bekendmâking hâw zoe-
wiezoewe iets hieël biezunders, want 
willie hân plannen gemakt en uitjes 
georganiseerd mej de Commissie en 
boerenfamilies um er ‘n hieël moi fest 
van te gôn mâken. ‘Ut get Beginne!’ 
was hieël spannend, want onopval-
lend op ‘t festterrein verschiênen mej 
de hieël boerenfamilie was êrg lâstig. 
En dan umklejen in ‘t kantoer van Gert 
wo we zoe lang moesten wâchten dae 
we epp-jes kregen van meensen op ‘t 
plein die in de gaoten kregen dae dit 
wel ‘n hieël lang wc-bezoekje was. 
Op ‘t podium woren we aongekondigd 
dór Gert, stelden willie zêlf ós boeren-
families veur en daonao kós ‘t festen 
beginnen. De reacties tijdens ‘Ut get 
Beginne!’ en de wèk daonao wâren 
geweldig um te lèzen, willie vuulden 
ós vur hieël effe Bekende Buullanders.  

‘t Vrijgezellenfest in december woor 
unnen aovund um nöit te vergèten. Mej 
de Commissie, ós boerenfamilies en 
aonhang fietsden willie nao de Végtes 
in Hamunt. D’n aovund begós reustig, 
maer zoeas zoe dikwuls in boerenfami-
lies eindigde ‘t chaotisch mej spijker-
slaon, polonaises, veul drânk, caprio-
len in de nok van ‘t dâk en truukjes mej 
barkrukken. ‘t Eindstation bie Marc 
bleek neet vur iederieën haalbaar… 

In dien tiêd was óch de bekendmâking 
van Preens Frank en aongezeen dae 
dae d’n overburman is van Jessy woor 
d’r steeds mier gefest in de Wolfswin-
kel. Zoe belandden willie as Boeren-
bruidspaar bij Frank oppe eier nao ‘n 
aovundje ‘Gloazen kooi’. Marc woor 
dao al höst benuumd tot volgende 
Preens van cv Buulder Buk en Jessy 
leep roond mej de steek en scepter van 
Frank; wa hum eigeluk unne bak beer 
zou kósten, ware ‘t neet dae niemund 
van cv Buulder Buk ‘t gezeen hâw… 
In de wèken vur ‘t Boerenbal 
wâren willie druk mej de veurbe-
reidingen vur de preparty’s die bie                                                                                                                                              
   

ós allebei zôn plaets-
vinnen. Tevens woren de bórden in d’n 
hoof geplaetst en braocht Marc nog 
‘n bezoekje aen de klas van Jessy op 
de Schatkist. De kids wilden toch wel 
hieël gèr wieëten mej wie de juf geenk 
trouwen vur de nêp en vrogen hum ‘t 
him van zien liêf. 

D’n dâg zêlf was ‘n aonieënriêging van 
hogtepeunten en unnen dâg um nöit te 
vergèten. Marc begós mej zien familie 
mej ’n boerendiner, wo nao ‘t dâk van de 
carport erâf geenk tijdens ‘t fesje veurâf. 
D’n optocht begós in de Leeuwebek
 en mej unnen hoeëp boerenvolk geenk 
‘t richting Wolfswinkel. Óch dao was 
‘t fesje al in volle gang. DJ Jens hâw 
er vur gezörgd daeter fleenk gedânst, 
gesprongen en gehôst woor. Nao ‘t 
overhandigen van ‘t boeket en de noeë-

dige foto’s van DeMeus klómmen wil-
lie veur op de wâgen en geenk ‘t reech-
ting Proost. Vur ós was ‘t geweldig um 
te zeen hoeveul familie en vrienden 
mej ós mej lepen! 

Tijdens ‘t officiële gedelte hêmmen 
willie genoten van Boy en Tom die 
unnen hoeëp flauwekul verkondigden, 
maer toch óch tot ‘t mest serieuze ge-
delte van d’n aovund wisten te komen. 
De receptie was unne lange stoet van 
bekenden, moi woorden en vul te veul 
cadeaus. Ongeluuëfelijk wa d’r unnen 
dâg laoter allemaol in de kêlder van 
Proost stoond. Nao alle plichtplegingen
 woor ‘t hoeëg tiêd um ‘t fest te hervat-
ten en dae hoefde ós gen twieë kier te 
zeggen, want ‘n fest was ‘t! Alle aon-
wezigen makden ‘t onvergètelijk en 
‘t optreden van Knalluh, wobie willie 
zêlf de microfoon óch in ós hân ge-
drukt kregen, was top. Tót in de laote 
uurkes bleef ‘t gezellig… 

Via deze weg willen willie de Com-
missie Boerbrulluft bedânken vur de 
prachtige tiêd en ‘t organiseren van 
‘t hieël gebeuren. Fantastisch gedaon 
mannen! 

As lêste ‘n woord van dank aon ós 
boerenfamilies en eigen families. Zil-
lie hêmmen er vur gezörgd dae willie 
altiêd mej unnen hoeëp volk op paod 
gingen. Daodoor wisten willie al bie 
voorbaat dae iedere gelegenheid ge-
zellig zou wèren. Zónder hun steun 
en aonwezigheid was ‘t lang ne zoe 
gaaf gewist! (Afgeloeëpen zomer zien 
we nog 2x mej de hieël club op paod 
gewist, âfsloêten is moeilijk…) NOG-
MAALS: BEDÂNKT VUR ALLES!!!

Willie drâgen ‘t stökske over aon Tom 
en Nieke as ‘t volgende Boerenbruids-
paar en gôn er vanoêt dae zillie nêt zoe-
veul lol zullen belèven as dae willie 
gedaon hêmmen. 

Marc en Jessy

Boerenbrulluft 2018
Boerenbruidspaar, wa’n prachtige ervaring 
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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 houbraken.arie@outlook.com
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    DifferentDoors wenst 
iedereen een 

’t Inne 28  6021 DA Budel  T  0495 470 000  

GARAGEDEUREN   HOUTEN SECTIONAALDEUREN  
BEDRIJFSDEUREN   OPENSLAANDE DEUREN  
POORTEN   ALUMINIUM LAMELLENDEUREN  

tijdens de carnaval 

alles even los

www.martiniquelingerie.nl
Markt 16  -  6021 CE Budel

TIJDENS DE CARNAVAL GESLOTEN

Instraat 9 • 6021 AC Budel
T 0495-492399 

www.slegerstegelwerken.nl
info@slegerstegelwerken.nl

Grootschoterweg 127a
6023 AR Budel-Schoot

0495 495 402

Willie bouwen mier as  

‘u moj festje 

 

tijdens de carnaval 

alles even los

www.martiniquelingerie.nl
Markt 16  -  6021 CE Budel

TIJDENS DE CARNAVAL GESLOTEN
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Mini Boerenbal
Boer Guus en Boerin Loeky nep-echt getrouwd! 

Zaterdag 20 januari was het eindelijk 
zover. Na weken van voorbereidingen, 
in het begin nog allemaal in het geheim, 
was de grote dag voor boer Guus van 
Schijndel en boerin Loeky Brom aange-
broken: hun eigen miniboerenbruiloft, 
voor de derde keer georganiseerd door 
Scouting Budel en dit jaar onder-
steund door Que Mas Fun Orchestra.

Vroeg in de, helaas re-
genachtige, middag werd 
boer Guus met de trac-
tor van Peter Soers thuis 
opgehaald, waarna hij ver-
trok naar het Schepenhuis, 
waar boerin Loeky al een 
klein beetje zenuwachtig 
boven op het bordes op 
hem stond te wachten. 
Que Mas verwelkomde 
het “verliefde” paar, alle 
genodigden en de nieuws-
gierige voorbijgangers, wat 
het geheel natuurlijk direct 
sfeer gaf! Boer Guus ging 
midden op de Markt in Bu-
del op de knieën en vroeg 
zijn meisje ten huwelijk. 
Natuurlijk wilde boerin 
Loeky wel met hem trouwen! Op de 
trappen van het Schepenhuis over-
handigde boer Guus aan boerin 
Loeky een heus boerenbruidsboeket 
gemaakt door de oma van Loeky. 

In een grote stoet, begeleid door de 
dames en heren van Kindervakan-
tiewerk Budel, vertrok het hele ge-
zelschap te voet naar Café-zaal De 
Wielerbaan, de trouw- en feestlo-
catie voor deze bijzondere dag. Bij 
de Wielerbaan aangekomen, stond 
Truijke de Trouwvrouw (Wies Bax) 
al op het verliefde paar te wachten. 

Hier werd het bruidspaar samen met 
hun getuigen Jessie, Daan, Tim en 
Lars binnengehaald op de toepasselijke
bruidsmars. De ceremonie volgde en 
onder toezien van de getuigen en de 
ouders van de boer en de boerin, zei-

den Guus en Loeky volmondig “JA” 
op de vraag of zij in de nep-echt aan 
elkaar verbonden wilden worden. Het 
kersverse miniboerenbruidspaar werd 
flink in het zonnetje gezet tijdens een 
drukbezochte receptie, die geopend 
werd door Jeugdprins Tim, jeugdprin-
ses Floor en Prins Frank III van cv Buul-
der Buk met hun gevolg. En natuur-
lijk maakten boer Marc en boerin 

Jessy van de gelegen-
heid gebruik om al-
vast te spieken hoe 
het er bij hen aan 
toe zou gaan tijdens 
hun boerenbrulluft.

Inmiddels zijn boer 
Guus en boerin 
Loeky bekomen van 
hun feestje en wil-
len nogmaals ieder-
een bedanken die hen 
heeft geholpen een 
onvergetelijke dag te 
beleven! 

Het nieuwe mini-
b o e r e n b r u i d s p a a r 
staat alweer te trap-

pelen van ongeduld en zal elkaar op 
zaterdag 9 februari 2019 het nep-echte 
JA-woord gaan geven. Wie het zijn 
blijft nog even geheim, maar ieder-
een wordt weer van harte uitgenodigd 
om dit feest met hen mee te vieren!

Eerdere 
mini-boerenbruidsparen

2016:         Bram Kemkens &
                  Donna van Deurzen
2017          Ruben Lammers & 
                  Jessie van Moorsel
2018          Guus van Schijndel & 
                  Loeky Brom 
2019          ?????? & ??????
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KNIP HET MASKER UIT EN ZET ‘M OP! 
KOMEN WIJ JE ZO TEGEN MET DE CARNAVAL TRAKTEREN WIJ OP EEN LEKKER PILSJE! 

TEXTILES & PROMOTIONS
BORDUREN - BEDRUKKEN - GRAVEREN

Fabrieksstraat 75, 6021 RC Budel

GSM: 06 - 23 101 301 / 06 - 23 100 303

E-mail: info@totaalbouwbudel.nl

BOUWEN
VERBOUWEN

AANBOUW
RENOVATIE

OOK HÈT ADRES
VOOR DE VERKOOP

VAN AL UW BOUW-
MATERIALEN!

Als ge noa de carnaval nog dorst 
hèt, dan goië noa  

Paul van de Scholt. 
Dien hit zoe veul drànk,  

daet ie um verkopt. 
 

Slijterij Scholten Nieuwstraat 12  6021 HS  BUDEL 
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VOOR AL UW verf, behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en zonwering 

Wij wensen u kleurige dagen
Dr. Ant. Mathijsenstraat 63 - 6021 CK Budel - tel. 0495-491252

www.decorettebudel.nl

van deursen B.V.

Verkoop en service, levering en leasing van alle merken

APK Keuringen

Hamonterweg 31 | 6023 AJ Budel-Schoot

Tel. 0495-493064 | Fax 0495-496310
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Bókverbranding
En dan is ‘t wer vurbiê.

Bouwhallen (SBCC)
1 Jaar Bouwhallen in Cranendonck

Op Carnavalsdinzig, midden in de nacht, wurdt de Bók 
aongestoken ten tèken dae ‘t Carnaval wer vurbiê is. Vanâf 
11 november tot die bewuste nâcht wâren de dâg gevuld 
mej Carnavalsactiviteiten, maer die zien now definitief 
vurbiê. 

Wa rêst vur de Hoogheden is ‘n geweldige ervaring die hun 
hieël lèven biê bliêft. 

De klussers van de diverse verenigin-
gen die in de hallen zitten zijn ook dit 
jaar al weer bezig met de voorberei-
dingen van de optochten in de regio. 
Na een jaar van aftasten op de geza-
menlijke bouwlocatie voor carnavals-
verenigingen kunnen we stellen dat 
het een groot succes is. Mede dankzij 
de voortreffelijke onderlinge samen-
werking en discipline is het eerste
bouwjaar in de hallen prima verlopen.
In goed overleg zijn de ruimtes in de 
hallen dan ook optimaal benut. Dat 
blijft ook voor dit jaar de uitdaging. 
De stichting heeft meer aanmeldingen 
ontvangen om plaats te mogen hebben 
in de hallen. In Soerendonk bleven de 
gebruikers veelal dezelfde bouwers 
waar dus ook dit jaar weer mooie wa-
gens gemaakt worden. 
In Budel kwam er een loopgroep bij en 
aangezien ook de Flaussmausse plots-
klaps op de straat stonden vroegen ook 

zij om ruimte in de hal. 
Dankzij ieders medewerking is dat in-
middels gelukt, betekent wel dat er nu 
efficiënt moet worden omgegaan met 
elke meter ruimte. En er zal vooral 
meer aandacht moeten gaan naar het 
opruimen van afval. Daarmee houden 
we ruimtes vrij die nodig zijn voor het 
bouwen en het af en toe verplaatsen 
van alles wat gemaakt is. 
De stichting is in ieder geval meer dan 
tevreden over de fijne samenwerking 
tussen alle groepen. Ook het gebruik 
van de hallen in de zomerperiode heeft 
mooie initiatieven laten zien.
We kijken als stichting al vooruit naar 
de aandachtspunten voor komend jaar, 
welke vooral zullen liggen op het hoe 
om te gaan met afval en het duurzame 
karakter van de hallen. Het energiever-
bruik zal daarin centraal staan.

Voor nu alvast veel plezier met het 

bouwen en bij de feestjes.
Alle prinselijke hoogheden en hun 
gevolg een geweldig seizoen gewenst. 
Laat het vooral een fantastisch, gezel-
lig carnavalsseizoen worden samen!

Alaaf!

Noud van Leeuwen
Stichting Bouwhallen Carnaval Cra-
nendonck
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Iedere bladzIjde een eIgen verhaal

DE BESTE BOEkHaNDEL OOk ONLINE!

 

 

GRATIS THUISBEZORGD!

RUIM 89.000 TITELS
VOOR UUR  BESTELD, 
MORGEN IN HUIS!

www.boekhandelsprankenis.nl
23.00

Smits van Oyenlaan 2e
6026 CP  MAARHEEZE

0495-594705

vanaf 15 euro*

sebutegelwerken@upcmail.nl  tel.0653719820

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie
van uw toilet, badkamer of tegelvloer.

Tevens verzorgen wij de aanleg van
vloerverwarming en smeervloeren.

SEBU
TEGELWERKENBUDEL
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De eerste zaterdag van september staat 
jaarlijks in het teken van het Prin-
senschieten. Een organisatie van het 
Budelse Sint Jorisgilde op het gilde-
terrein bij hun onderkomen aan de 
Poelderstraat. Men nodigt alle Prin-
selijke Hoogheden uit van de Buulder 
Buk, de Toeters, de Heiknuuters, de 
Teutepeuters, de Pintenwippers, de 
Roesdonkers, de Muuzevangers, de 
Ossedrijvers en de Lindse Blaos. Zij 
worden gastvrij ontvangen door het 
Koningspaar en de gildebroeders en 
gildezusters van het gilde. Het weer zat 
de voorbije jaren iedere keer mee, zo 
ook in 2018. Blijkens de aanwezigheid 
van vrijwel alle Hoogheden uit de regio 
mag je stellen dat dit unieke gebeuren 
een vaste plek heeft gekregen op de 

agenda bij de Carnavalshoogheden 
uit Cranendonck en de directe regio. 

In 2018 was wethouder Lemmen na-
mens de gemeente Cranendonck aan-
wezig om het startschot te geven voor 
de strijd om de titel Koning der Prinsen. 
Bij het 112e schot was het opnieuw KS 
De Heiknuuters die de titel Koning der 
Prinsen meenam door een voltreffer 
van Prins Joey I. Hij is daarmee al de 
derde Carnavalshoogheid die deze titel 
wist te veroveren voor Dorplein. Bij 
de jeugd schoten in totaal 17 deelne-
mers mee om de titel. De Jeugdprinsen 
en Jeugdprinsessen mochten zich laten  
bijstaan door hun Adjudant of Vorst die 
ook mocht meedingen naar de Konings-
titel. Bij de bekendmaking waren het 
opnieuw de Jeugdprinsessen die lieten 
blijken over grote schietvaardigheden te 
beschikken. Jeugdprinses Yana van de 
Pintenwippers werd tweede en Jeugd-
prinses Naomi van de Toeters was 
de winnaar van de titel bij de jeugd. 

De zesde editie van het Prinsenschie-
ten zal plaats gaan vinden op zater-
dag 7 september. Op de website van 

het Sint Jorisgilde Budel staan onder 
meer foto’s van dit eerste lustrum: 
www.sintjorisgildebudel.nl. Ook kun je 
er zien wie al eerder Koning der Prinsen 
mochten zijn in de voorgaande edities.

 
 

 
 
 

In de voetsporen van een levende traditie. 

 

Prinsenschieten
Prinsenschieten heeft vaste plek op Carnavalsagenda in september.

De winnaars Joey I (de Heiknuuters) 
en Jeugdprinses Naomi (de Toeters)

Alle (jeugd-) Prinsenparen, Koning van het Gilde en wethouder Lemmen
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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
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Ut get Beginne!
Ut neej seizoen is wer begonnen.

Op zaoterigenaovund 10 november en zón-
digemörgen 11 november woor ‘t Capucij-
nerplein ‘bie ós Moen’ umgetoverd tot ‘n 
‘feestplein’ vur de opening van ‘t neej Car-
navalsseizoen, 2018-2019. Dit jaor wâren 
willie vruug van start gegaon tot halver-
wege d’n aovund. Um 14.11 uur opende 
Burgemester Henri de Wijkerslooth sâmen 
mej Preens Frank III en Vorst Martin, Ad-
judant Jeroen en Johan, Jeugdprins Tim en 
Jeugdprinses Floor sâmen mej hun Jeugd-
raad de 5de boêteneditie van Ut get Be-
ginne! De feestband ‘De Spikekids’ was 
dan óch speciaal vur de kinder oêtgenodigd, 
zoedae óch de kinder mej hêmmen kunnen
genieten van dit geweldige fest. Dao neffe 
was er óch ‘Dj Ganzz’ en ‘Dj Jerome’ die 

tussen de optredens van ‘De Spikes’ en ‘De 
Lawineboys’ oet ós eigen BUUL de stemming 
er goe in hêmmen gehawwen. De stemming 
zaot er al vruug in. En vanoet de regio wâren 
dan óch de Preensen en Prinsessen aonwezig 
die vur de lêste kier nog sâmen op ‘t po-
dium hun eigen fesje hêmmen kunnen vie-
ren vur dae ze âf moesten treden, wa vur 
veulen unne moie âfsloêter was. Willie, as 
organisatie, zien dan óch trots op alle vrij-
willigers, Raod van Elf en hun Dames. Maer 
veural gillie as publiek haet er sâmen mej 
Prins Frank III, Jeugdprins Tim en Jeugd-
prinses Floor ‘n geweldig fest van gemakt.
Namens de Commissie Ut get Beginne! 
Bedânkt en tot volgend jaor.

 Van Deurzen Heftrucks
Randweg Zuid 3 BUDEL
Tel. +31 (0) 495 49 35 47
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Instraat 11  6021 AC Budel  Tel.: +31 495 497045  
Mail: Info@goversmetaaltechniek.nl  Internet:  www.goversmetaaltechniek.nl 

  

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

www.bruna.nl     •     altijd actueel

Markt 9    6021 CD Budel
Tel./fax 0495-494978

 
       
 

 
 
 
              MITSUBISHI VORKHEFTRUCKS 

 
       MERLO VERREIKERS 

  
            AISLE MASTER KNIKHEFTRUCKS 
 
  
            VERKOOP – NIEUW EN GEBRUIKT 
         VERHUUR – PER DAG, WEEK, MAAND 

             REPARATIE, ONDERHOUD EN KEURING 
 

     WWW.LIMA-GROUP.NL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

’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 ’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

www.vaneyckshuuers.com
Fijne carnaval allemaal! 
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In Memoriam
Jan Smolders  1937-2017                       Bèr van der Steen  1933-2018

Op 10 december 2017 overleed Jan 
Smolders op 80-jarige leeftijd.

Jan  was de 28e Prins van cv Buul-
der Buk. Toen hij in januari 1982 
Prins Carnaval werd had Jan zijn 
sporen in de vereniging in feite 
reeds verdiend. Hij was namelijk 
de eerste voorzitter nieuwe stijl 
en een van de stuwende krachten 
achter de reorganisatie van de ver-
eniging. Ook durfde Jan het aan 
om als presentator aan de zittingen 
mee te werken.

Hofkapel de Bloasbuk
Muzikanten in hart en nieren.

Boven v.l.n.r. Koen Meusen, Teun van Lierop, Oliver Bartman, Rob Lenders, Marijn Derks, Willem Govers,   
  Thijs Scheffers, Hugo de Greef, Gerard Noten
Onder v.l.n.r. Gijs van Hunsel, Nellie Meurkens, Bas van Buul, Willem van Lierop, Pierre Roost, Guido Pouwels, 
  Bjorn Looymans, Anouk Verhees, Rob Meusen
Niet op foto: Sander Derks, Robert van den Broek

Op 11 februari 2018 overleed Bèr 
van der Steen op 85-jarige leeftijd.

Bèr was de 18e Prins van cv Buul-
der Buk. Hij was een typische ex-
ponent van de groep die in de jaren 
zeventig ontstond. Bèr was een 
van de mensen uit deze groep die 
jarenlang actief gebleven is. In het 
jaar dat Bèr Prins was werden ook 
de eerste statuten van de vereni-
ging opgesteld.
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Stad 50 | Hamont-Achel
tel. 011/44.89.83

hoteldeklok@hotmail.com
voor alle feesten, partijen, diners en overnachtingen

 

Wilt u ook gratis gaan sparen met uw smartphone? 

Download de Piggy app 

Volg De poelier Th. Cox op facebook.com  

Kies voor mij 

TANTE DOOR 
Antibiotica vrij 
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Gouden Bok
Hoogste onderscheiding  cv Buulder Buk toegekend aan 
Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck

Op zaoterig 27 januaori tijdens de lêste aovund van de Buulse 
Zittingen woor de Orde van Verdiensten van cv Buulder Buk 
dór veurzitter Jean-Pierre Bax oêtgereikt aon Erik van Ham.

Erik is neet eenkel Preens gewist van cv Buulder Buk, maer hit 
zich gedurende veul jaoren bestuurlijk ingezet vur de verieëniging.

Onder zien veurzitterschap en aonvoering is Ut get Beginne! 
oêtgegruijd tot ‘n moi openluchtspektakel wo neet eenkel 
Buul, maer de helle regio ‘t Carnavalsseizoen opent op d’n 
Elfde van d’n Elfde.

Nao de overdracht van zien functie as veurzitter hit 
hij de redactie van ‘t Bokkenblaaike opgepakt. ‘t Re-
sultaat van de veul uren hiê aon besteed ligt vur ullie.

Orde van Verdienste
Orde van Verdienste toegekend aan  Erik van Ham

‘t Was ‘n gröte oêtdâging. Zou ‘t te 
regelen zien um in Craonendoonck 
ieën of mierdere bouwhallen te bou-
wen vur de Carnavalsgroepen die van 
de ieën winderige schuur nao ‘t vol-
gende lekkende âfdâk trokken? Dae 
was de gröte vraog en oêtdâging. 

De Stichting Bouwhallen Carnaval 

Cranendonck hit dees oêtdâging opge-
pakt en is hiê vol enthousiasme mej 
aon de slag gegaon. 
Mej inbreng vanoêt alle Craonen-
doonckse kernen is er haord aon 
getrokken en veural óch gewerkt. 

Diverse meensen van allerlei Carna-
valsverieënigingen hêmmen zich geza-

menlijk ingezet um tot realisatie van 
maer liefst twieje bouwhallen te komen. 
Hiê vinnen now diverse groepen en 
wâgenbouwers ‘n onderdâk en kan 
er nao hartenlust gebouwd wèren. 
Neffe de meensen oet de Stich-
ting zien er bie dit initiatief 
veul vrijwilligers, bestuurders, 
bedriêven en sponsoren betrokken. 

‘t Bestuur van cv Buulder Buk wil dit 
initiatief en alle vrijwilligers die er bie 
betrokken zien gèr feliciteren, maer 
zeker óch ieren mej de towkenning 
van de hogste Carnavalsonderschei-
ding die cv Buulder Buk kan oêtrei-
ken, namelijk de Gouden Bok 2018. 

De Gouden Bok woor op zaoterig 13 
januaori 2018 bie de officiële ope-
ning van de bouwhal in Buul dór 
veurzitter Jean-Pierre Bax, en in ‘t 
biêzien van Prins Frank III overhan-
digd aon ‘t bestuur van de Stichting 
Bouwhallen Carnaval Cranendonck.



Bokkenblaaike 2019 | 104

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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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 2018 werd deze orde toegekend aan Erik van Ham.

 Fons Duisters
1975 Thieu van der Steen
1976 Jules Gresel
1979 Ruud Wiesen
1980 Jan van Cranenbroek
 Johan Mathijssen
1981 Joop van Halteren
1982 Henk Toemen
1983 Frans van Beek
1985 Jan Mennen
1986 Jo Knoups
1987 Joos Smolenaars
1988 Harrie Reemers
1989 Herman Govers
 Martien van Lisdonk
 Charles Brandts
1992 Math Roost
1993 Anneke te Raaij
1994 Gerard Noten
1995 Ton van de Laar
1996 Bart Janssen
 Jan Meeuwissen
1997 Jos van Horne
1998 Jos Kuipers
1999 Frans Teeuwen
2000 Bart Meeuwissen
2001 Huub van Winkel
 Harry van de Moosdijk
2002 Jan van Moorsel
 Theo Vlassak
2003 Paul Neeskens
2004 Mia Hoeben
2005 John de Laat
2006 Pierre van Meijl
2007 Leon Slaats
2009 Diel Feijen
2011 Jos Meusen
2012 Martin Horst
2013 Anthony Roost
2014 Bert Duisters
2015 Jos Saes
2016 Tjeu Nijssen
2017 Harrie Staals
2018 Erik van Ham

Orde van 
VerdiensteDe 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 onder-
scheiding van carnavalsvereniging  “Buulder Buk” 
en wordt ten hoogste één maal per jaar toegekend.

In 2018 werd de Gouden Bok uitgereikt aan 
Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck.

1976 Piet van Beveren
1977 Vliegclub de Kempen
1978 Lieske van den Eynden-Meusen
1979 Farce Malheur
1980 Diel Feijen
1981 Jan van Cranenbroek
1982 Mia van Beek – Berckmans
1983 Harrie Sprankenis
1985 cv de Lolboksen
 cv de Schoemhappers
1986 Leo Jacobs
1987 Jan Mennen
1988 Ton van de Laar
1989 Joop van Halteren
1990 Frans Teeuwen
1991 Hofkapel de Bloasbuk
1992 Rammel Maar Raak Band
1993 Elmary Zusjes
1994 Herman Govers
1995 Henk Toemen
1996 Versleten Werk
1997 Harry van de Moosdijk
1998 cv de Broekkant
1999 De Buulse Gemeenschap
2000 Anneke te Raaij
2001 Bart Janssen
2002 Leo van den Langenberg
2003 cv Onbesnut
2004 Johan Mathijssen
2005 De Buulse Blèèrköp
2006 Tinus Kissen
2007 cv de Knuppels
2008 Markus en Truus Zappe
2009 Piet Fransen
2010 Math Roost
2011 Mia Hoeben
2012 Jeugdclubs Budel
2014 Familie Neeskens, De Bonte Os
2016 SPLASH!
2017 Leon Slaats 
2018 Stichting Bouwhallen Carnaval 
 Cranendonck 

Gouden Bok
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Deken van Baarsstraat 11

6021 BG Budel

Tel. 0495-491381

S L ENDER S

Nieuwedijk 59
6021 RL Budel

Tel. 0495-491586
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Carnavalsmis
Een moment van bezinning, 28 Januari 2018

cv 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 zaterdag  23 februari 2019 om 19.00 uur.

Deze dienst zal worden 
opgeluisterd door Hofka-
pel de Bloasbuk o.l.v. 
Koen Meusen, 
het meerstemmig koor 
o.l.v. 
dirigent Theo Quanten en 
organist Jos van de Laar.

Pastor Sip
Pastoor Sip preekt over geschiedenis Carnaval 

Wat goed is moet je goed houden. En 
dat geldt ook voor het bijwonen van de 
H. Mis door de Prinselijke Hoogheden 
en het gevolg van cv Buulder Buk. 

Het was als vanouds een goed bezochte 
viering bij de Carnavalsmis van cv 
Buulder Buk op zondag 28 januari 
2018. Ondanks het feit dat de Buulse 
Zittingen op de zaterdag ervoor zeker 
niet vroeg waren afgelopen was ieder-
een weer present op de zondagoch-
tend. De Bloasbuk hadden tot in de 
kleine uurtjes de muzikale omlijsting 
verzorgd bij de Buulse Zittingen en 
waren er deze ochtend ook weer vroeg 
bij. Met de klanken van de kapel en 

de aankleding van de kerk in de juiste 
sfeer kwam er de stemming bij Prins 
Frank III en zijn gevolg ook snel in. 

In zijn preek haalde pastoor Sip het 
ontstaan van de Carnaval aan. Voor 
vertrek uit de kerk werd Prins Frank 
III door de pastoor uitgenodigd om 
op de kansel bij hem te komen staan. 
Daarbij werd het ontstaan van de 
steek ook nog uit de doeken gedaan. 

Na de dienst was er een gastvrije ont-
vangst in de pastorie waarbij het in-
middels traditionele bokkenpootje 
bij de koffie niet mag ontbreken.

.
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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

• Verkoop   • Taxaties 
• Verhuur   • Aankoopbegeleiding

Nieuwstraat 28 b, 6021 HS Budel - Tel: (0495)-497117
          Lid van:

www.huijersvastgoed.nl

Huijersvastgoed
makelaard i j
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Verbroederingsbal
Cranendoncks Verbroederingsbal viert  feest op een nieuwe locatie!

Zaterdag 24 november heeft alweer de zesde editie van het Cranendoncks Ver-
broederingsbal plaatsgevonden. Dit jaar op een nieuwe locatie: aan de Maarhee-
zerweg/Burgskensstraat in Budel. Een nog groter terrein heeft plaats geboden 
voor een nog grotere tent en nog meer feestgangers. . 

Elk jaar vinden meer en meer feest-
vierders uit de wijde omgeving hun 
weg naar het Cranendoncks Verbroe-
deringsbal. We kunnen het vol trots het 
grootste en gezelligste Carnavalsbal 
van Brabant noemen. Met een grote 
tent van maar liefst 104 meter lang kon 
het gehele festijn onder één dak ge-

houden worden. 
Samen met duizenden feestvierders 
én optredens van De Alpenzusjes, het 
Feestteam, Partyfriex, Bonte Carlo en 
DJ Hardy hebben we er tot in de late 
uurtjes een onvergetelijk feest van ge-
maakt. Het feest begon dit jaar al om 
19.00 uur, een half uur eerder dan voor-

gaande jaren, wat voor velen een half 
uur langer feestvieren betekende.
Diverse feestvierders waren al vanaf de 
allereerste minuut present!
Het Cranendoncks Verbroederingsbal 
was weer een gigantisch succes. Bo-
vendien proberen we elk jaar in de 
vorm van extra prijzengeld een steentje 
bij te dragen aan de prachtige Op-
tochtcreaties van onder andere Budel, 
Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Gastel, 
Soerendonk en Maarheeze. Ook dit 
jaar is dat weer gelukt! 

Als organisatie kijken we terug op een 
te gekke zesde editie van het Cranen-
doncks Verbroederingsbal en wensen 
we iedereen een geweldige Carnaval 
toe. Noteer alvast voor volgend jaar.. 
de laatste zaterdag van november: 
Cranendoncks Verbroederingsbal!

Aon toffel !
Carnavalsontbijt

Ontbijten moeten willie allemaol. Zeker op carnavalszaoterig, as ‘t echte carnavallen get begin-
nen, 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 Tijn d´n Urste, Prinses Astrid, 
Jeugdprins Niek en Jeugdprinses Yara aonschuûven aon 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!

Aonmelden:
Vur:  27 fibruaori 2019

Hoe:   ontbijt@buulderbuk.nl
Kösten:   € 11, 11 de man

Zaoterig 2 maert in 
De Boonte Os.
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Buulder Buk
Dank voor uw donatie:

 
Vonken administratiekantoor

Voor houdingstherapie, bewegingstherapie 
en zwangerschapstherapie

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

Voor houdingstherapie, bewegingstherapie 
en zwangerschapstherapie

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

Voor houdingstherapie, bewegingstherapie 
en zwangerschapstherapie

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

Voor houdingstherapie, bewegingstherapie 
en zwangerschapstherapie

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

Voor houdingstherapie, bewegingstherapie 
en zwangerschapstherapie

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

Rudi Vlassak
06-53441813
rudi@totaalautobudel.nl

www.totaalautobudel.nl

Bezoekadres:
Fabrieksstraat 75
6021 RC  Budel

Postadres:
Treurenburgstraat 11
6021 BE  Budel

Rudi Vlassak
06-53441813
rudi@totaalautobudel.nl

www.totaalautobudel.nl

Bezoekadres:
Fabrieksstraat 75
6021 RC  Budel

Postadres:
Treurenburgstraat 11
6021 BE  Budel

Postadres: 
Treurenburgstraat 11
6021 BE Budel 

Bezoekadres:
Fabrieksstraat 75
6021 RC Budel

Bezoek alleen na telefonische afspraak!
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Carnavalskalender
4 Ut get Beginne!

Zondag 11 november 2018, Capucijnerplein, 14.11 uur

4 Prinsenbal
Zaterdag 15 december 2018, Partycentrum Proost, 

21.00 uur

Receptie Prinsenpaar
Zaterdag 12 januari, Partycentrum Proost, 18.30 uur

Boerenbrulluft
Zaterdag 26 januari, Partycentrum Proost, 19.00 uur

Kaartverkoop Zittingen (voor leden)
Vrijdag 1 februari, De Borgh, 19.30 uur – 21.00 uur

Kaartverkoop Zittingen (vrije verkoop)
Vrijdag 1 februari, De Borgh, 21.00 uur – 22.00 uur

Seniorenzitting
Zondag 3 februari, De Borgh 13.30 uur

Zittingen
Vrijdag 8 februari
Zaterdag 9 februari
Vrijdag 15 februari
Zaterdag 16 februari
De Borgh, 20.11 uur

Carnavalsmis
Zaterdag 23 februari, parochiekerk O.L.V. Visitatie, 

19.00 uur

JeugdBonteMiddag
Zondag 24 februari, De Borgh, 14.00 uur

Receptie Jeugdprinsenpaar
Zondag 24 februari, De Borgh, 16.30 uur

Optochtvergadering
Dinsdag 26 februari, De Bellevue, 20.30 uur

Sleuteloverdracht
Donderdag 28 februari, Gastel, 19.30uur

3 Uurkes Vuraf
Vrijdag 1 maart, De Bonte Os, 17.00 uur

Carnavalsontbijt
Zaterdag 2 maart, De Bonte Os, 10.30 uur

Jeugdoptocht
Zaterdag 2 maart

Aanvang Optocht 14.11 uur

Frühshoppen
Zondag 3 maart, De Bellevue, 11.00 uur 

m.m.v. Hofkapel de Bloasbuk

Grote Optocht
Dinsdag 5 maart

Aanvang Optocht 13.30 uur

Bokverbranding
Woensdag 6 maart, vóór de Bonte Os, 01.00uur

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

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

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
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Wij zijn blij dat het ons is gelukt om deze kleurrijke Carnavalskrant gratis te verspreiden. 

Dit is ons mogelijk gemaakt door de vele adverteerders die ons ook dit jaar niet in de steek 

hebben gelaten. Zonder hun medewerking was het voor ons onmogelijk geweest om het 

Bokkenblaaike uit te brengen. 

Daarom:
Hulde aan alle adverteerders en onze welgemeende hartelijke dank. 

cv  Buulder Buk 

• Dank aan alle adverteerders!! •

cv Buulder Buk bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan dit Bokkenblaaike en in het bijzonder: 

 Advertenties: Math Roost en Herman Govers
 Foto’s: Jos Meusen,  Bart Lijten, Mirthe Rutjens,
  Fred van Kessel, Michel Achten, Monique   
  Duisters, foto Hammie
 Cover en beeldbewerking: Nande van Ham
 Redactionele bijdrage: Johan Mathijssen, Diel Feijen, 
  Erik van Ham
 Redactie en realisatie: Diel Feijen en Erik van Ham
 Eindredactie: Erik van Ham 

Allemaol bedânkt

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



Wij wensen alle bokken en geiten 
een te gekke carnaval toe.

ASWOENSDAG = VISDAG
Op het Capucijnerplein bij jumbo van 09.00-18.00 uur.

Tel. 0032-11448259

of 06-53291321

DE DRIE 

STERREN

Wij verkleden ook uw trap!
w w w. u p s t a i r s . c o m




