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Aan het Woord:
Burgemeester van Kessel
gelopen jaar mocht ik als kersverse
burgemeester kennis maken met carnaval in Cranendonck. In Budel heb
ik genoten van de Zittingsavond en
ook de Sleuteloverdracht was dankzij
jullie aanwezigheid een mooie avond.
Carnaval is een prachtige traditie die
het meer dan waard is om te behouden.
In iedere stad, elk dorp of kern met eigen gewoontes, tradities en manieren.
Wat echter overal gelijk is, is dat het
gaat om het samen zijn, het loskomen
van de waan van alledag. Carnaval
biedt het podium om elkaar te leren
kennen, om elkaar op de hak te nemen
en om elkaar te ontmoeten. Een traditie
die niet verloren mag gaan. Vernieuwen? Jazeker, mits met respect voor het
verleden biedt het ook de kans om nieuwe tradities geboren te laten worden.
Dit jaar aan mij als burgemeester van
Cranendonck de eer om een voorwoord te schrijven voor de carnavalskrant van cv Buulder Buk. Af-

In het Bokkenriêk is er veel aandacht
voor de jeugd en met succes. Complimenten, want het voortbestaan van tradities kan alleen als we ze doorgeven.

Als we zorgen dat jongeren de tradities leren kennen en leren waarderen.
Met activiteiten als Ut get Beginne,
de Zittingsavonden, het Jeugdprinsenpaar en de verbinding met andere
activiteiten en initiatieven in Budel, dragen jullie daar jullie steentje
aan bij. Doorgeven en vernieuwen,
dat is wat in Budel volop gebeurt.
Komend carnavalsseizoen draag ik met
plezier tijdens de overdracht de sleutel over aan de carnavalshoogheden.
De carnavalsdagen zelf staan voor
mij in het teken van vieren. Feest vieren met familie, vrienden én bekende
en
onbekende
carnavalsvierders.
Even geen werk en verplichtingen,
weg van de waan van de dag. Ik kijk
uit naar een muzikaal, vrolijk en gezellig carnavalsseizoen en hoop jullie tijdens het seizoen te ontmoeten.
Alaaf!

Aon ‘t Woord:
Vorst Martin
Met recht trots op 66 jaor carnaval in Buul

De tiêden veranderen en …óch de
manier wo op willie mej elkaor in Buul
vörm gèven aen carnaval is bêst wel wa
verânderd dór de jaoren henne. Sinds
‘t oêtroêpen van de allerurste Hoogheid van cv Buulder Buk móchten 65
opvolgers in de voetsporen treden van
Prins Jan I. Allemaol hêmmen zillie op
hun eigen manier biêgedrâgen aen de
riêke traditie die carnaval inmiddels is
geworen. Allemaol móchten ze óndersteuning óndervinnen van Vorsten,
Adjudanten en mannen en vrouwen
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van de Raod van Elf. Samen mej iederieën oet Buul ‘n moi festje mâken
is al 66 jaor ‘n vertrouwd thema bie
de Bokken en Geiten van ós club.
As Vorst moog ich ‘t afgeloeëpen jaor
Prins Tijn I en Prinses Astrid sâmen
mej hun Adjudanten Giel en Frank
biêstaon. Neffe ‘n geweldig enthousiast Prinsenpaar stonnen Jeugdprins
Niek en Jeugdprinses Yara er óch
elke kier superenthousiast biê. ‘n Enthousiasme dae mede gedrâgen woor
dór alle mannen en vrouwen van ós huidige Raod van Elf. En wa te deenken
van iederieën die ge achter de scher-

Aon ‘t Woord:
Veurzitter Jean-Pierre
Beste Carnavalisten,
As veurzitter komen er ieder jaor wer
leuke oêtdagingen vurbiê. Maer dit
carnavalsseizoen hêmmen willie wel
‘n hieël special evenement, namelijk ‘t
66-jaorig bestaon van cv Buulder Buk.
Dae bringt extra activiteiten en werk
mej zich mej. Gelukkig hoêf ich dit neet
allemaol allieën te regelen. Dit duun
we sâmen mej ‘t Bestuur en de leden
van de Raod van Elf en hun Dames,
maer óch mej diverse commissies en
hieël veul vrijwilligers, die achter de
schermen veul werk verreechten um er
vur te zörgen dae ‘t óch dit jaor wer ‘n
geweldig carnavalsseizoen get woren.
Dao zien willie iederieën dan óch erg
dankbaar veur. Op dees manier kunnen
we diverse activiteiten organiseren, en
dan deenk ich bevórbeld aen de Gröte

men bezig ziet mej van alles en nog
wa dae mej carnaval te mâken hit. Dan
bliekt dae ‘t neet eenkel bie ‘t Prinsenpaar Hop Tjop Gas erop is gewist,
maer aen alle fronten zaot dae gas er
op in ‘t âfgeloeëpen seizoen. Maer
óch komend jaor gôn willie volle gas
vêrder, want ‘t wurdt ‘n biezónder jaor.
Óch now hêmmen willie wer ‘n enthousiaste club meensen in de startblokken
staon um er mej z’n allen in ‘t komende
seizoen ‘n waardig carnavalsjubileum
van te mâken. Want 66 jaor cv Buulder
Buk, dao meugen willie met recht trots
op zien. Ich weens dan óch Preens Bart
I sâmen mej zien Prinses Ingrid profi-

ciat mej de oêtverkiezing tot 66ste
Hoogheden van cv
Buulder Buk. Sâmen
mej de Adjudanten
Toon en Tijn, hun
echtgenotes
Willemien en Astrid en
neturlijk de kersverse Jeugdprins Kes
en Jeugdprinses Mara weens ich ullie en alle Bokken en Geiten van Buul
unne moie tiêd tow. Sâmen mej de
Raod van Elf en hun Dames zullen willie dao óch ós steentje aen bijdrâgen.
Dan wurdt óch dit 66ste seizoen er
ieën mej ‘n Goei Gevuul van Buul wo

Optocht en de Zittingen. Grandioos!
Ós jubileumjaor begint neturlijk op 11
november, maer ‘t Bokkenfest is op 2
& 3 mei 2020 in de tênt aen de Poelderstraot. Noteert dit maer alvast in owwen
agenda. ‘t Jubileum zal as unne roeëie
draod dór ‘t hieël seizoen loeëpen.
Ich hoop ullie dan óch zeker êrgens te
trêffen tijdens ieën of meerdere activiteiten van cv Buulder Buk. Want carnaval dae vierde neet allieën, maer dae
vierde sâmen. Carnaval verbroedert!
Rêst mich allieën nog ullie ‘n geweldig en festelijk carnavalsseizoen tow te
weensen.
Jean-Pierre Bax
Veurzitter cv Buulder Buk
Buul Alaaf!

willie allemaol trots op meugen zien.
Buul Alaaf, en mej de woorden
van ós Jubileumprinsenpaar 2020:
Springt op de stuul mej Preens
Bart d’n Urste oet Buul
Martin Horst
Vorst cv Buulder Buk
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VTV COMPUTERS
Voor al uw Reparaties, Software,
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Acer, Asus, HP, Samsung

Openingstijden :
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di en do avond 19-21 h
za 14-17 h
Grootschoterweg 71
6023 AP Budel-Schoot
0495-430169
www.vtv.nl
info@vtv.nl

en nog vele andere merken.

Hondenpension

Pc Traag ! Laat hem door ons nakijken.

“de Bergakkers” v.o.f.

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

Kijk voor actuele aanbiedingen op
WWW.REALPC.NL
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Jolanda Bouwer
Huidverzorging en permanente
make-up

6-9-2011 11:58:07

Molenhof 13 6021 DX Budel
Tel. 06-23 88 28 68
www.jolanda-beauty-concepts.nl

Voor * Vergaderingen *Koffietafels * Partijen

JOZEF FRIEDERICHS

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

Aannemersbedrijf
van der Kampen
Weenst iederieën unne schonne carnaval!

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

www.autofirst-vandenbroek.nl
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-nieuwbouw

-verbouw

-aanbouw

De Hoogheden 2020
Prinsenpaar met Adjudanten en Jeugdprinsenpaar

“Springt op de stuul,
mej Preens Bart d’n Urste oet Buul !”

“Kes en Mara als Jeugdprinsenpaar,
dat wordt een super carnavalsjaar!”
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Prins Bart d’n Urste
en Prinses Ingrid
Effe veurstellen
Laoten willie ós urst effe veurstellen.
Ich bin Bart van Steenbergen, zooën
van Karel en Mary van Steenbergen
en jóngere bruur van Koen. Ich bin geboren in Buul in de Kardinaal de Jóngstraot en werk bie Johnson Controls
Beveiliging. Ruum 17 jaor getrouwd
mej Ingrid Veugelers. Sâmen hêmmen willie twieë kinder, ozze zooën
Stan, die op ‘t veurtgezet onderwiês zit
in Wert en dôchter Lynn, die ge kunt
vinnen in groep 7 van basisschool De
Boogurt in Buul.
Hobby’s? Jaozeker, die hêmmen willie
óch. Ichzêlf hêb in ‘t verleden óngeveer
10 jaor gevoetbald, toendertiêd biê
Gastel-Vooruit, die laoter fuseerde en
FC Cranendonck woor. Óch wielrennen en mountainbiken hêb ich jaorenlang gedaon bie fietsclub “Snelzat”.
Umdae ‘t niveau steeds hoeëger woor
en de tiêd die daomej gemoeid get,
mich dikwijls ontbrekt, zit ich de mannen now neet mier in ’t wiel, maer bin
ich verantwoordelijk vur o.a. de financiële taken van de Club. Uiteraard bin
ich er wel gèr biê as er ‘n festje te vieren is en dae valt tiggeworig sóms óch
wel ‘s ónder topsport.
Mej Buul hêmmen mien vrouw en
eech hieël veul. Ge vrogt ow eigen
dan eigelijk wel âf hoe ‘t dan kan zien
dae ich neet ‘n Buulse Geit, maer ‘n
Brökwachterinneke as vrouw gekozen
hêb. Now, dae kumt eigelijk zoewe:
In de tiêd dae willie nog wel ‘n pilske
kósten pakken toen we nog minderjaorig wâren en mej regelmaat te vinnen
wâren in de “Donkey” in Buul, hêb ich
mej ‘n paor vâsde vrienden ‘n uitstapje
gemakt nao Nederwert, wo ich Ingrid
ontmoet hêb en nao eenkele jaoren dit
op ‘n vâst ritme volgehawwen te hêmmen, hêmmen willie besloëten um te
gôn sâmenwonen in Buul. Ós urste
hoês hêmmen we gekôcht midden in
‘t centrum van Buul. Raecht tiggenover Paultje van de Schôlt en de Buulse

Brouwerij, moier
kunde ‘t eigelijk
neet trêffen.Toendertiêd werkde
Ingrid nog in
Wert in ’t
bejaardenh o ê s ,
maer
dór
d e

sterke binding mej Buul is ze bie Bakkerij Roymans gôn werken. Veul Buullanders zullen Ingrid dao vâst wel van
kennen. Momenteel werkt Ingrid bie
Zuidzorg.
Miene bând mej Buul, de carnaval en
Buulder Buk is hieël groeët. Eigelijk
bin ich altied wel te vinnen êrges in
‘t verieënigingslèven in Buul. Dit zit,
deenk ich, wel ‘n bitje in de genen.
Mien moeder Mary was in ‘t verleden
óch altiêd druk mej regelen en organiseren. Zoe was zij jaorenlang secretaris
bie cv Buulder Buk en hit volges meech
zoe’n 11 jaor in ‘t bestuur gezèten. Vader Karel hâw bemoeienis mej de Optocht en mien bruur Koen hit zich in het

verleden ingezet bie de techniek van
de Zittingen. Op enig momeent kwâmp
Leon Slaats mich vraogen ziene Adjudant te zien in zien Preensenjaor
2010. Vanâf dae momeent bin ich
eigelijk neet mier weg te slaon bie cv
Buulder Buk en hêb ich mich de âfgeloeëpen jaren brieëd ingezet bie verschillende commissies, wo ónder Balls
en Zittingen.
Uiteraard hoopde altiêd daeter ‘n momeent kumt daeter ‘n bestuurslid bie
ooch aen de deur kumt mej de ultieme vraog: “WILDE GI PREENS
WOREN?” Dit gebeurde op dinzig
7 mei 2019. Jack Hendriks, die toch
al mej enige regelmaat over de vloer
Bokkenblaaike 2020| 7
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Effe veurstellen
kwâmp, hâw now unnen ândere instèk van ‘t bezeuk en kwâmp eigelijk
direct mej de vraog of willie hiê over
wilden naodeenken. Ingrid was op dae
momeent neet thoês, dus ich zeei maer
direct JAO! Uiteraard ónder veurbehâwd dae Ingrid óch aen mien zijde
moest staon en meech de jubileumperiode zou gôn steunen. “Jack, ich laot
‘t uch dees wèk wieëten,” wâren mien
woorden. Op dae momeent gódde zitten naedeenken van, “hoe goi ich dae
now subtiel aonpakken?” Now gewoon
zeggen, was mienen instèk. Dus toen
Ingrid kwalijk binnen was hêb ich mej
gezigd: “gi wórdt de 66ste én Jubileumprinses van Buul! Wo op direct ‘t
antwoord al kwâmp. “Jao, dit gôn we
doeën. Maer toch wil ich gèr nog wa
bedeenktiêd….” Tsja en dan… Ich hêb
Jack laoten wieëten dae we ‘n aovundje moesten inplannen (etentje of zoe).
Zoe geschiedde en hêmmen willie ‘t
definitieve besloêt genomen. Of willie
trots zien? Jao, dae zien willie! Zeker
umdae cv Buulder Buk ós hit oêtgekozen ‘t Preensenpaar te meugen zien
tijdens ‘t 66-jaorig Jubileum en dae
willie ós komend jaor “hét” Preensenpaor van BUUL meugen nuumen. Wil-

lie hêmmen er enorm veul zin in. Now
de veurbereidingen, de leus, liefst ‘n
leuk openingslied en neturlijk unne
goeien Adjudant. Tijn en Astrid stön as
veurmalig Preensenpaor aen ós zijde.
Zillie hêmmen laoten zeen wa carnaval
vieren is, dus dit kumt zeker goe.
Unne twedde Adjudant was gen moeilijke keus. Toen ich in 2010 biê de
Raod van Elf kwâmp hâw ich direct
unne klik mej de Raod, in ‘t biezónder
mej Toon Saonen. Toon hit veul jaor
zien haert bie cv Buulder Buk geligd
en hâw aongegèven dae âfgeloeëpen
jaor zien lêste jaor was as Raodslid. Ich
dâcht dae kan en mâg toch ni gebeuren,
‘n Jubileumjaor mej ós as Preensenpaor zónder Toon, dae kan echt neet.
Dus dao woor ‘n afspraak gepland um
bie ós op bezuuk te komen. Nao wa
gesproken te hêmmen over Bokken
en Getjes moes toch unne kier ‘t hoge
woord komen. Willie hêmmen Toon en
Mien gevrogd um aon os zijde te staon
en willie zien trots dae zillie dees taak
op zich willen nemen. Afgeloeëpen
jaor hêmmen Tijn en Astrid ‘n hieël
succesvol jaor afgesloëten mej tevens
unne knaller van unne leus “Hop Tjop
Gas erop”. Óch ‘t openingslied was

unne knaller en cv Buulder Buk kwamen lêkker opgewaermd binnen. Sâmen mej mien bruur Koen zien willie
in de pen gekropen en hêmmen vur
komend jaor ‘n neej lied geschreven
“Ziedde van BUUL, dan spring maer
op de stuul”. Vanwege ‘t 66ste Jubileum was dit lied vur ‘t urst te huren
in de moie, neeje Borgh tijdens de
Preensengalazitting, wo Preens Bart
I en Prinses Ingrid van carnavalsvereniging Buulder Buk bekend gemakt
woren. Willie hêmmen er verschrikkelijk veul zin in. Dus, kómt maer
achter Preens Bart I, Prinses Ingrid,
Stan, Lynn, Jeugdpreens Kes en Jeugdprinses Mara, Adjudant Tijn, Astrid,
Adjudant Toon, Mien en de Raod van
Buul aon, ónder miene leus:
SPRINGT OP DE STUUL MEJ
PREENS BART D’N URSTE OET
BUUL!
BUUL ALAAF!

“Springt op de stuul,
mej Preens Bart d’n Urste
oet Buul !”
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Toon en Tijn:
de Adjudanten
Willie, Toon en Tijn zullen dit jaor as
Adjudanten ozze Jubileumpreens Bart I
en Prinses Ingrid mej veul raod en daod
biê staon. Dae duun willie vanne jaor
óch wer sâmen mej ós vröllie Astrid en
Willemien.
Adjudant Toon:
Willie, ós Mien en ich, wâren dit jaor
eigelijk al gestopt mej de Raod van
Elf. Maer op unne moie zomeraovund
vroog Bart en Ingrid ós um nao hun
neej hoês te komen kiêken en nao ‘n
róndleiding dór hun hoês woren willie
nao ‘n kóm koffie en ‘n paor pilskes
verrâst mej de vraog um toch nog ‘n
jaor door te gaon mej de Raod van Elf,
maer dan as Adjudantenpaor.
Dae kósten willie eigelijk neet
weigeren, maer we hân toch nog ‘n
paor dâgen bedeenktiêd gevraogd, want
willie zien de jóngste ne mier en zullen dan óch ‘t Preensenpaor iets mier
op d’n âchtergroond mej raod en daod

biestaon
um er ‘n
prachtig
jubileum
en carnavalsseizoen
van te mâken.
Adjudant Tijn:
Óch Tijn mag dit jaor
de rol van Adjudant
aonnemen van Preens Bart I en Prinses
Ingrid.
Mej ‘n jaor ervaring as Preens kiêk ich
terug op ‘n geweldig carnavalsseizoen.
Maer zónder mien Adjudanten hâw
ich ‘t er veurig jaor neet zoe makkelijk vanâf gebraocht. Dit jaor is ‘t mien
taak um Preens Bart I en Prinses Ingrid
sâmen mej Adjudant Toon te óndersteunen tijdens hun seizoen. Moi um
óch dees rol te kunnen gôn ervaren. Dao
hêb ich óntzettend veul zin in en hoop
dae nêt zoe goe te kunnen oetvoeren as

mien Adjudanten dae veurig jaor hêmmen gedaon. Willie gôn er ‘n moi
seizoen van mâken.
BUUL ALAAF!

• oetnodiging •
Ziene dorstlustige Hoogheden

Preens Bart d’n Urste
en Prinses Ingrid
zullen zaoterig 11 januaori 2020
hun Receptie hawwen in
Partycentrum “Proost”,
Deken van Baarsstraot 3 in Buul
van half zeuven tot negen uur.
Sâmen mej hun Adjudanten Toon en Tijn
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 Kes en
Jeugdprinses Mara
nodigen jullie uit op hun

Receptie
op zondag 16 februari 2020, aanvang
na afloop van de JeugdBonteMiddag
in MFC De Borgh.

Ingezonden stuk van onze zustervereniging cv de Pintenwippers

Pinksterweekend 2020
Zaterdag 30 mei 2020

66 Jaar

19:30
Ontvangst Prinsen & Prinsessen
20:00
Het grote Prinsen & Prinsessen
spel
21:00 Feestavond
met band

despikes
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Zondag 31 mei 2020
13:00
heerlijke lunch
voor
inwoners Gastel
Rest van de dag
groot feest,
spelletjes en
goede muziek.
(ook als je niet
van Gastel komt)

Jeugdprins Kes &
Jeugdprinses Mara
Bukskes en Getjes!
Mag ik jullie voorstellen aan het jeugdprinsenpaar van 2020, Jeugdprins Kes en Jeugdprinses Mara!
Zij zullen ervoor gaan zorgen dat carnaval 2020 fantastisch wordt!
Jeugdprins Kes is de oudste zoon van
Dennis en Ascha van Hunsel. Kes heeft
ook nog een broertje Jor en samen
zetten ze de Fazantlaan op zijn kop!
Kes is 11 jaar oud en zit op OBS De
Triolier in groep 8. Daar wordt hij door
meester Remco klaargestoomd om naar
het voortgezet onderwijs te gaan. Kes
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 FIFA.
Zo was onze Jeugdprins dit jaar al van
plan om flink carnaval te gaan vieren,
want Kes had dit jaar met zijn vriendjes
grote plannen om met de Jeugdoptocht mee te doen. Helaas zullen zijn
vriendjes het dit jaar zonder Kes moeten doen, want dit wordt namelijk zijn

Optocht!
Verder kun je onze Jeugdprins nog blij
maken met een lekkere pizza, dit is
dan ook zijn lievelingseten. Spruitjes
en ovenschotel is toch wel iets wat hij
liever laat liggen.
Jeugdprinses Mara is de jongste
dochter van André en Bianca Vasen.
Mara heeft ook nog een grote broer en
zus, genaamd Tijl en Silke. Met zijn
vijven wonen ze lekker rustig in de
Buulder Bosch in Budel.
Mara is 11 jaar oud en zit in groep 8 van
BS De Boogurt. Daar zullen meester
Roel en juf Marlijn wel staan te kijken dat ook onze Jeugdprinses na een
druk weekend moe kan worden. Mara
spreekt graag met vriendinnen af en is
ook wekelijks te vinden bij Jeugdclubs
Budel. Naast afspreken en de club is ze
ook fanatiek aanwezig bij Ledub om

een balletje te slaan.
Mara hoefde natuurlijk ook geen moment te twijfelen toen ze gevraagd
werd om Jeugdprinses van cv Buulder
Buk te worden. Ze is namelijk een
groot feestbeest en niet de flauwste om
een polonaise te lopen. Zo heeft ze ook
al deelgenomen aan de Jeugdoptocht in
Buul.
Je kan Mara ‘s nachts wakker maken
voor frietjes en een lekkere pizza. Voor
olijven moet je haar niet wakker maken, want dat lust ze echt niet!
Ons Jeugdprinsenpaar gaat er in het
66ste jubileumjaar samen met hun
Jeugdraad van 12 een fantastisch
seizoen van maken onder hun leus:
Kes en Mara als Jeugdprinsenpaar,
dat wordt een super carnavalsjaar!
Alaaf!!

“Kes en Mara als Jeugdprinsenpaar,
dat wordt een super carnavalsjaar!”
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VACATURES
SCHOONMAKERS (MV)
Vakantie- en weekendkrachten
•
•
•
•

Werken in een gezellige sfeer
Een goed salaris conform CAO
Flexibele beschikbaarheid
Werken met leeftijdsgenoten

SCHOONMAKERS (MV)
Vaste krachten
• Werken in een gezellige sfeer
• Een goed salaris conform CAO
• Vaste uren en projecten

KANTOREN

SCHOLEN

WINKELS

SANITAIR

BUNGALOWS

HORECA

MEER INFORMATIE?
www.multi-service.nl
frauke@multi-service.nl
0495-494434

Grootschoterweg 102 • 6023 AV Budel-Schoot • +31 (0)495 49 44 34 • info@multi-service.nl • www.multi-service.nl

BUDEL

Buulder
Buk
Dank voor uw
donatie:
Vonken
administratiekantoor

TEl. 0495 - 492846

WASSTRAAT & CARCLEANING

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

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

“VOOR AL UW
AUTOZAKEN
UW PARTNER”

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

v.l.n.r.
achterste rij:
middelste rij:
onderste rij:
niet op foto:

Toon Saanen, Gert Hegge, Math Roost, Ruben Bouma, Adrie Duisters, Tijn Evers, Bart van Steenbergen
René van den Heuvel, Johan Duisters, Patrick Stevens, Jack Hendriks, Joost van Rooij, Johan Schenkels
Martin Horst, Frank de Haas, Harrie Staals, Leon Slaats, Jean-Pierre Bax
Jos Saes, Henny van Moorsel, Leo Verhees

Dames van de Raod van Elf

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

We kijken graag met u mee.
Loop gerust even binnen,
of bel (0495) 49 12 26

Assurantiekantoor Van Hunsel en Govers B.V.
Capucijnerplein 20, 6021 CB Budel
mail@vanhunselengovers.nl

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

Al ruim 10 jaar het vertrouwde adres voor:
loodgieterswerk

Bokkenblaaike
2020en
16
cv-installatie

onderhoud

SPORTPRIJZEN

Graveer-, laser- en ponstechniek
Nieuwstraat 92 A
Tel. 0495-491032

6021 HV Budel
Fax 0495-496830

Organisatie van cv Buulder Buk

bestuur cv Buulder Buk
v.l.n.r: Jean-Pierre Bax, Harrie Staals, Jos Vlassak, Paul Adriaens, Harry van de Moosdijk,
Martin Horst en Herman Govers. Niet op foto Jos Saes.
Voorzitter
Jean-Pierre Bax
Akenstraat 1
6021 GC Budel
M 06-23127081
voorzitter@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

Bestuurslid
Harrie Staals
Fabriekstraat 13
6021 RB Budel
T 495184 M 06-15273877

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

Bestuurslid
Jos Vlassak
Broekkant 23
6021 CR Budel
T 492248 M 06-22444514

Penningmeester
Paul Adriaens
Fazantlaan 119
6021 ZD Budel
M 06-14309081
penningmeester@buulderbuk.nl

Bestuurslid
Jos Saes
‘t Inne 26
6021 DA Budel
M 06-53234010
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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

ARCODEX
—— van Ham Budel ——

Architectuur
Grootformaat Repro

Bokkenblaaike 2017 | 56

Cranendoncklaan 86 6021 JV BUDEL
tel. 0495 – 491574
info@arcodex.nl
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VOO

De 33 Prinsessen van
cv Buulder Buk
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Voorheen
Piet van Mierlo

Aandacht en zorg
We bouwen projecten alsof ze van onszelf zijn.

Korte communicatielijnen
Samen houden we grip op de planning en het budget.

Gewoon zoals het is
Niet moeilijker, mooier of sterker.

Een huis bouwen
of verbouwen?
Bel 040 - 206 26 74
of kijk op stempelbv.nl

Strijperstraat 1a | 5595 GA Leende | 040 - 206 26 74 | info@stempelbv.nl | stempelbv.nl
Bokkenblaaike 2020 20

‘Poef Paf - Gas Eraf’
Terugblik Preens Tijn I en Prinses Astrid
Wa hêmmen willie ‘n prachtig jaor
achter de rug. En jao, alle clichés
zien waor! Vurdae willie op 15 december 2018 bekend wórden gemakt
as Preensenpaor van cv Buulder Buk
wisten we bie God neet wo we aon
zouwen beginnen.
Nao unne onzekere en spannende tiêd
was d’n dâg van de bekendmâking
eindelijk in zicht. Willie hêmmen pas
tót de lêste dâg gewâcht um ‘t tigge iederieën te vertellen, zoedae ‘t zeker ‘n
goei bewaord geheim zou bliêven. De
reacties wâren fantastisch, vol ongeluuëf en direct enthousiasme. Dit ziên
leuke momeenten gewist die we ne
vlug zullen vergèten.
Alle vrienden, femilie en Deurzetters
hêmmen zich in ‘t geheim “verstopt” in ‘t
Bruin Café. ‘t Momeent
dae willie bie Proost van
de trap nao benejen kwâmen
geloeëpen, of jae gevlogen,
makde Buul kennis mej ós
en de leus “Hop tjop gas
erop” ozze lijfspreuk, die
willie tijdens ‘t hieël carnavalsseizoen hêmmen naogelefd en oêtgedrâgen.
De bekendmâking was vur
veul ‘n gröte verrassing,
wa ‘t fest extra moi
makde. ‘t Was al
snel
duudelijk
dae we bie de
Buulder Buk
in ‘n waerm
bad wâren

beland en nao dizzen urste aovund vol
moie reacties stoond d’n dâg daonao
um 13.00 uur hieël de carport en garage
vol mej bekenden um de Bok te plaetsen. Gelukkig hâw ozzen Adjudant Giel
de móndig daonao vrij, zoedae dien ‘t
hoês ‘n bitje oêt kós vègen. ‘n Fantastisch begin van ‘t carnavalsseizoen wo
op nog ontiegelijk veul festen zouden
volgen.
Nao ‘n avontuurlijk uitstapje nao
Loenhout, dae woor afgesloëten bie
De Gloaze Kooi wo vur ‘n prikje ‘n
moi schilderij op de kop woor getikt,
kwâmp ós receptie al snel in zicht. ‘n
Fantastische ervaring mej ongeluuëfelijk veul meensen die dao nao tow
kwâmen. Unnen aovund die willie sâmen mej ’t Jeugdpreensenpaar en hun
ouders intens hêmmen beleefd. Unnen
aovund wo ‘t podium-vérspringen is
begónnen, maer óch unnen aovund wo
de preensenvèren vur ‘t urst ‘n zwaor
gevecht mej de deurportier verloren.
Unne moie vriendschap mej ós Jeugdprinsenpaar en ouders was geboren.
E rg
leuk en biezónder
knap hoe enthousiast Niek en
Yara elke kier
wer en-

thousiast en vol energie mej hêmmen
gefest.
Lankzâmerhând lierden willie óch
de ânder Preensenparen kennen, die
afgeloeëpen jaor in de umliggende
dörpen de scepter móchten zwaaien.
De verbroedering mej de Hoogheden
van umliggende kernen is verrassend
moi. Ge delt ‘n ervaring terwiel ieder
dörp ‘t op zien eigen manier invult. Dae
de agenda van ‘n Preensenpaar van cv
Buulder Buk behoorlijk gevuld is, dao
kwâmen we óch al vlug âchter. Vanâf
de jaorwisseling zien we höst gennen
aovund mier thoês gewist. Dórdeweks
de bouwschuren âf mej de Adjudanten
tót in de laote uurkes. Moi um op zoeveul plaetsen te komen en te zeen hoe er
gewerkt wurdt um aen d’n optocht mej
te doeën. As ervaren bouwers wieëten
willie wa ‘t inhawt um ‘n creatie te
bouwen, maer ‘t plezeer, geouwehoer
en stêrke verhalen dao um henne in al
die bouwschuren en bouwhallen zien
zeker zoe moi um te huren. Iedere
groep makt altiêd wel iets biezónders
mej en die verhalen woren op ‘n kratje
bier maer al te gèr verteld.
Tijdens ‘t seizoen woren we mej van
alles getrakteerd, ‘n roondvlucht over
Buul, ‘n ritje nao Den Bosch mej 10
Ex-preensen, 5 fantastische Zittingsaovunden die gen momeent gingen
vervèlen, ‘n bezoekje aen Bavaria,
nog unne kier nao Den Bosch mej
alle Hoogheden en tussendoor nog
veul ânder jubileumfesten en recepties. Overdag werken en ‘s aovuns vlogen we van de ieën bouwschuur nao ‘t
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Uw partner in: autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen

Onze merken:

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

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

ânder fest.
Tussendoor was ‘t âf en tow ‘n hieël
karwaai um de onderscheidingen nog
oet de knoeëp te kriêgen. Sâmen mej ós
Adjudanten Giel en Frank, hun dâmes
en ‘t Jeugdprinsenpaar wâren willie
‘n moi clubke um op pad te gaon. De
Vorst en Raod van 11 mej hun Dames
makden dit elke kier wer gezellig complieët en of dae nog neet genog was
hân we de vrienden en Deurzetters die
er wel vur zörgden dae de bus en polonaise goe gevuld was. Kippenvel um
mej unne gröte groep êrges binnen te
komen en ‘n fest te mâken. Ieën van
de verrassend moi aovunden wâren
de spontaan festjes die dan zoe maer
ontstonnen êrges in ’n kroegje, laot op
d’n aovund.
De tiêd vloog vurbiê en vur we ‘t wisten
was ‘t inens carnaval. Dónderigaovund
woor er mej de Sleuteloverdracht in
Gastel mej moi spêllekes fleenk gestreden vur ‘n urste plaets. De bus woor
vur de zoevulste kier ‘n extra róndje
roond de kerk gestuurd, umdae willie
nog neet nao hoês wilden gaon. Vriddig de scholen bezeuken, bezeuk aen
de ouderen en ‘s aovuns fest in eigen
dörp. Op zaoterig woren we êrg verrâst
dór de kwaliteit van de Jeugdoptocht.
Dórdae we zêlf altiêd optocht loeëpen
hêmmen we die al jaoren neet ge-

zeen. ‘t Is fantastisch um te zeen hoeveul potentie er in de jeugd zit. Dae
beloft veul goeds, en dae is óch noeëdig as ge dinziggemörregen over de
Maarheezerweg lopt bie de opstelling.
Wa blieft dae toch fantastisch en in de
hoedanigheid van âfgeloeëpen jaor kan
dae allieën maer kippenvel opleveren.
De weergoden wâren ós goe gezind en
de sfeer vur de optocht is altied al fantasties in Buul. Moi um al die creaties
van de individuen, groepen en wâgens
vanoet de Preensenwâgen te bekiêken.
As ge dan de eigen vrienden, carnavalsgroep en femilie vurbiê ziet komen
mej ‘n biêdrage vur ós as Preensenpaar
in de optocht, duut uch dae echt goe!
As kers op de taart is dan óch dae dien
moie optocht dór Buul trok mej mèters
dikke rijen publiek langs de kânt. Dit
is ‘n ervaring die willie nöit zullen
vergèten. Toen ‘s aovuns de Bok woor
verbrând was ‘t dan inens vurbiê. ‘n
Emotioneel momeent wa ‘t einde van
‘n supermoie tiêd en ervaring symboliseert.
Nao ‘t hèringhappen woor ‘t tiêd um
ós normaal lèven wer op te pakken en
ós wer volledig op ‘t werk te focussen.
Wo biê we neturlijk mej regelmaat terugkiêken nao dees periode, gaaf dae
willie dae mej hêmmen kunnen mâken.
Now is ‘t nao de start van ‘t neej car-

navalsseizoen op 11-11 al vul te snel
tiêd um de scepter in te leveren vur ós
opvolgers. ‘t Beloft óch dit jaor wer ‘n
moi jaor te woren wo willie óch wer
hieël êrg nao oêtkiêken.
Willie willen iederieën echt enorm
bedânken die, op wa vur manier dan
óch, hit mejgewerkt aen ’n fantastisch
Carnaval.
Adjudanten, bedânkt vur ‘t oberen,
chauffeuren, koken, poetsen, de laote
urkes wakker bliêven, lachen um
ós slêchte grappen, bewaken van de
scepter, meuntjes haolen….enz. enz.
Sanne, Joyce, Niek en Yara mej hun
‘team’, cv Buulder Buk mej Raod van
11 en Dames van de Raod, Deurzetters,
vrienden en femilie, Bokken en Geiten,
bedânkt vur ullie enthousiasme, ‘t mej
festen en t fantastisch jaor!!
HOP TJOP GAS EROP!
ex-Preens Tijn I en ex-Prinses Astrid

“HOP TJOP, GAS EROP!”
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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

woa zit ie?
och mej carnaval
In de city!

Doe het ‘grondig’ met Kuppens

Buul

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

drankje | hapje | praatje

Markt 19, 6021 CE Budel
0495 491 431
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Hoogheden cv Buulder Buk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Seizoen
1955		Prins Jan I †							Rooymans
1956		
Prins Frans I †		
Prinses Annie †		
Sprankenis
1957		
Prins Jan II †			
Prinses Tonny		
de Werdt
1958		
Prins Jan III †			
Prinses Mien			
de Laat
1959		
Prins Pierre I †		
Prinses Trees †		
Lambers
1960		Prins Melchior I †						Brugmans
1961		Prins Frans II †						Stevens
1962		Prins Bert I							Vlassak
1963		Prins Wiel I							Vonken
1964		Prins Nic I †							Lammers
1965		Prins Leo I							Mikkers
1966		Prins Jan IV †						Hacken
1967		Prins Jan V †							Noten
1968		Prins Karel I							Kwaspen
1969		Prins Harrie I			Prinses Netty			Huybens
1970		Prins Bert II †							Zegveld
1971		Prins Leo II							Kwaspen
1972		Prins Bèr I †							van der Steen
1973		Prins Tiny I							Hoens
1974		Prins Lau I							Jacobs
1975		Prins Fons I							Duisters
1976		Prins Frans III †						van Beek
1977		Prins Rob I							van Sprang
1978		Prins Wim I †							Stevens
1979		Prins Jac I †							Hendriks
1980		Prins Jos I			Prinses Riek			van Horne
1981		Prins Driek I							Broers
1982		Prins Jan VI †						Smolders
1983		Prins Hennie I						Lammers
1984		Prins Jos II †							Derks
1985		Prins Jan VII †		Prinses Alice			Vlassak
1986		Prink Henk I †						Toemen
1987		
Prins Harry II			
Prinses Annie		
van de Moosdijk
1988		Prins Dave I							Schellekens
1989		Prins Leon I							Rutten
1990		
Prins Pierre II			
Prinses Tonny		
van Meijl
1991		Prins Frank I			Prinses Mia			Hoeben
1992		Prins Jo I			Prinses Riny			Vlassak
1993		Prins Hans I †						Vunderink
1994		Prins Jack II			Prinses Marita		Noten
1995		Prins Jan VIII			Prinses Leny			Umans
1996		Prins Jos III			Prinses Jeanne		Vlassak
1997		Prins Marcel I			Prinses Harriët		Lammers
1998		Prins Piet I			Prinses Gerda		Cox
1999		Prins Piet II			Prinses Jeannie		Fransen
2000		Prins Gerard I						Feijen
2001		
Prins Markus I		
Prinses Truus		
Zappe
2002		
Prins Frans IV		
Prinses Lian			
van Moorsel
2003		Prins Niek I			Prinses Dorien		Goyens
2004		
Prins Gerard II		
Prinses Stella		
Neeskens
2005		Prins Ed I			Prinses Gerrie		Hensen
2006		Prins Harrie III		Prinses Anny			Staals
2007		Prins Jos IV			Prinses Marjo		Saes
2008		Prins Tjeu I			Prinses Elly			Nijssen
2009		Prins Erik I			Prinses Ine			van Ham
2010		Prins Leon II							Slaats
2011		Prins Patrick I						Stevens
2012		Prins Gerard III		Prinses Carla			Staals
2013		Prins Jack III			Prinses Ingrid		Hendriks
2014		
Prins Jean-Pierre I		
Prinses Harriëtte		
Bax
2015		Prins Frank II							de Haas
2016		Prins Martin I			Prinses Saskia		Horst
2017		Prins Johan I			Prinses Monique		Duisters
2018		Prins Frank III						Beerten
2019		Prins Tijn I			Prinses Astrid		Evers
2020		
Prins Bart I			
Prinses Ingrid		
van Steenbergen
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Prinsengarde cv Buulder Buk
Buulder Buk en Buulder Getjes,

’t Kumt er aon: zesenzestig jaor
Buulder Buk! Achter de schermen zien
veul commissies al wèr bezig um dao
‘n moi fest van te mâken.
De leden van de Preensengarde hêmmen hun seizoen al wer ingezet mej
unne moie Prinsjesdâg. Ex-prins Tjeu
I en Ex-prins Gerard III wâren wer de
meensen die ‘t goe vur mekaor hân.
Urst de koffie mej vlaoi bie Helmi’s
Kafee en toen ‘n schon rondleiding dór
‘t centrum van Buul en de kerk, mej as
gidsen Diel Feijen en Jan Jakobi. Iedere
kier lierde dan toch wer iets biê over
Buul. Óch de kerk was echt interessânt:
de verhaolen bie de doeëpvoont en de
heiligenbelden, de geheime ruumtes
achter ‘t altaar, de klim nao boven, de
gewelven in en hoeëg de toren in um
wiêd weg te kiêken over Buul en nog
vêrder.
Teruggekomen bie Helmi’s Kafee unne
gezelligen aovund mej ‘n lêkker pilske, ‘n wijntje of ânder draankske en ‘n
smâkeluk kâwd en waerm buffet van
Jos Saes. ‘t Kós ni op! De Preensen-
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garde was wer goe van start gegaon.
‘n Neej onderscheiding bie de
Preensengarde: Julian Wyczisk hit
de “Âwwe Bok” gemakt. Julian makt
en sponsort dees onderscheiding.
Ozze dânk git neturluk oet nao Julian
Wyczisk. De “Âwwe Bok” zal binnen
de Preensengarde oetgegèven woren
aon iemund die zich extra vur dees
club inzet, op welke menier dan óch.
D’n urste Âwwe Bok is dór Julian symbolisch oetgereikt aon Ex-prins Bert I,
umdae hij as awste lid nog tot veurig
jaor steeds aonwezig was bie diverse
activiteiten.
As Ex-preensen kiêken willie neturluk
efkes terug op ’t veurig seizoen. Prins
Tijn I en Prinses Astrid wâren ‘t boegbeld van cv Buulder Buk en sâmen mej
hun Adjudanten, de Vorst en de Raod
van Elluf mej hun vröllie hêmmen zillie ‘t goe gedaon. Prins Tijn, Prinses
Astrid en iederieën, bedânkt dae gillie
er zoe’n moi seizoen van haet gemakt.

Niek en Jeugdprinses Yara te bedânken,
want die hêmmen mej hunne Raod van
Elluf en de Jeugdclubs achter hun,
laoten zeen dae carneval left bie de
jeugd. Geweldig, want wie de jeugd
hit, hit de toekomst.
In ‘t jubileumjaor zulde de leden van
de Preensengarde óch wer bie allerlei
activiteiten zeen. Die willen neturluk
gèr ‘t 66-jaorig jubileum mej vieren en
óch wer gôn oêtmâken wie de Jeugdgeinbok en de Geinbok verdient in
de optochten, dus welke creatie hit ’t
moiste, ludieke contact mej ‘t publiek
en kriegt de meensen aon ‘t lachen.
Blieft nog over um Preens Bart en
Prinses Ingrid ‘n prachtig moi jubileumjaor tow te weensen. Óch ‘t neej
Jeugdpreensenpaor, Jeugdpreens Kes
en Jeugdprinses Mara hieël veul plezeer, fijne carneval.
Vur alle Buk en Getjes: ‘n Schon jubileumjaor, 66 jaor Buulder Buk, Buul
Alaaf!

Óch moeten we ni vergèten Jeugdprins

De Preensengarde van cv Buulder Buk

Vanaf achteren:
1ste rij v.l.n.r.: Frank de Haas, Erik van Ham, Jos Vlassak, Gerrie en Ed Hensen, Harriëtte en Jean-Pierre Bax,Tonny
		
en Pierre van Meijl.
2de rij v.l.n.r.: Jack en Ingrid Hendriks, Frank Beerten, Tijn en Astrid Evers, Tjeu en Elly Nijssen, Piet en Jeannie
		Fransen.
3de rij v.l.n.r.: Anny en Harrie Staals, Saskia en Martin Horst, Mia en Frank Hoeben, Monique en Johan Duisters,
		
Stella en Gerard Neeskens.
4de rij v.l.n.r.: Harry en Annie van de Moosdijk, Gerard Feijen, Carla en Gerard Staals, Dave Schellekens, Jack en
		
Marita Noten, Jos en Riek van Horne.
5de rij v.l.n.r.: Jo en Riny Vlassak, Leon Slaats, Hennie Lammers, Bert Vlassak, Patrick Stevens, Frans van Moorsel,
		
Truus en Markus Zappe.
Niet op de foto: Rob van Sprang, Zus Hendriks, Leon Rutten, Jeanne Vlassak, Piet en Gerda Cox, Jos en Marjo Saes,
		
Ine van Ham.
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Voor service, onderhoud
en reparatie aan al uw
witgoed apparatuur.
Bel Frank van Moorsel:

06-24729670
Broekkant 10 - Budel

Verkoop van nieuwe apparatuur

wassen - drogen - koken - koelen - vriezen
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In memoriam
Jac Hendriks

Op 25 februari 2019 overleed, op
zeventigjarige leeftijd, Jac Hendriks.
Jac was een echte Buullander. Hij
kwam graag onder de mensen. Bijna
iedereen van zijn generatie kende hem.
Jac was een pure persoonlijkheid. Hij
deed zich voor zoals hij was en dat was
zijn kracht. Jac heeft met zijn vrouw
Zus een mooi, maar ook een zwaar leven gehad. Zijn levenspad ging, al
vanaf zijn jonge jaren, niet altijd over
rozen. Gelukkig waren er ook heel veel
gelukkige en goede tijden waar aan terug gedacht kan worden.
Jac was al lid van de Raad van Elf toen
hij op 4 januari 1979 door toenmalig

voorzitter Jan Smolders gevraagd werd
om Prins te worden. Jac begreep de nood
en wilde de vereniging helpen. Slechts
twee weken later werd hij uitgeroepen
tot de 25e Prins van cv Buulder Buk.
En daar heeft hij van genoten! Hij vond
het een fantastische ervaring. Jan Mennen was zijn Adjudant. Twee jaar later
was Jac de Adjudant van Prins Driek
I. Inmiddels was hij toegetreden tot
de Prinsengarde die hij tot het einde
van zijn leven trouw bleef. Na 33 jaar
lidmaatschap werd hij daarvoor uitgebreid gehuldigd. Behalve de onmisbare
steun van zijn vrouw Zus bleek ook
de hele Cranendoncklaan achter hem
te staan. Het zijn de bewoners van de
Cranendoncklaan die tijdens het carnaval nog steeds van deur tot deur de
carnavalsvlag uitsteken.
Jac heeft zich binnen het carnaval op
veel manieren verdienstelijk gemaakt.
In 1977 stond hij tijdens de Zittingen
voor de eerste keer in de ton. Daarin
bleek hij een kanjer, want dat zou hij 13
jaar volhouden. Onsterfelijk werd zijn
buut “Iedewiedewietske Stik Maar Mej
Ow Fietske”. Ook van het tonpraten
heeft Jac genoten. Het betekende pure

ontspanning voor hem. Vanaf het begin
dat ‘De Geinbok’ werd uitgereikt was
hij onafgebroken jurylid.
Jac was ook iemand die, als hij kon,
klaar stond om verenigingen te helpen.
Zijn vrachtwagen werd regelmatig ingezet voor transport voor materialen
als daar door verenigingen om werd
gevraagd. Een bekende uitspraak van
hem was:
“As ge iets gedaon wilt hêmmen dan
moeie dae vraogen aen meensen die ’t
druk hêmmen”.
Buul is unne fijne Buullander kwiêt
gerakt.

Prinsmobiel

Een mooie traditie, Prinsmobiel ter beschikking gesteld door Auto Vlassak en voorzien van passende versiering
door Slenders Reclameprodukties
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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

Different Doors wenst iedereen
een fantastische carnaval toe!

T. 0495 - 491465

www.beerten.info

Autobedrijf

Hompes

GARAGEDEUREN

Verkoop - nieuw en gebruikt
APK + onderhoud alle merken • Airco service
Tel. 0495-49 23 66 • Budel
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www.autobedrijf-hompes.nl
Different Doors B.V. | ’t Inne 28 | 6021 DA, Budel
T: +31 (0)495 470 000
E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl
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JeugdCarnaval 2019
Terugblik Jeugdprins Niek en Jeugdprinses Yara
Eind september ging de telefoon, het
was Bas van de Jeugdclub. Even dacht
ons Mam dat ik wat had uitgevreten
bij de club. Maar dat was het niet. Bas
vroeg aan ons Mam of ik aankomend
carnavalsseizoen Jeugdprins zou willen worden. Ons Mam die schrok er wel
een beetje van! Ze vertelde het tegen
onze Pap, hij was meteen kei enthousiast. De volgende ochtend vroegen ze
het aan mij, natuurlijk hoefde ik niet na
te denken. Dat was een vette JA!
Op 27 september ging ook de telefoon
bij ons thuis. Het was Karin, die vroeg
aan mijn ouders of ik Jeugdprinses

wilde worden met carnaval. Toen mijn
ouders het aan mij vroegen hoefde ik
er ook niet over na te denken. Superblij
was ik!
Het was wel heel spannend, met wie ga
je samen het carnavalsseizoen in. We
moesten tot de herfstvakantie wachten,
dan zouden we foto´s gaan maken en
voor het eerst kennis maken met elkaar.
Eindelijk was het dan zover, wat grappig! We zaten gewoon bij elkaar in de
klas en kenden elkaar dus kei goed.

Ook onze moeders waren blij, die kenden elkaar natuurlijk ook al. Nu moesten we het nog geheim houden tot 14
december, en dat is niet makkelijk als
je bij elkaar in de klas zit.
Op 14 december werden we bekend
gemaakt bij de Jeugdclub, het feesten
kon beginnen. De volgende dag was
ook heel spannend, want Prins Tijn I
en Prinses Astrid werden bekend gemaakt. Wij mochten meteen mee op
het podium, samen feesten. HOP TJOP
GAS EROP!!
Vanaf
toen hebben we zoveel
meegemaakt, het was bijna ieder weekend feest. Het
bezoeken van de
bouwschuren,
het jubileumfeest
van de Jeugdbuk,
de recepties van
omliggende dorpen, het Prinsvliegen, onze eigen Receptie, de
Jeugdbontemiddag, een bezoek
aan het Provinciehuis in Den
Bosch en nog
zooooovééééél
meer.
De vrijdag voor
dat carnaval echt
gaat beginnen,
gingen we de basisscholen in Budel
bezoeken. Wat je natuurlijk niet kunt
gebruiken als je Jeugdprins en Jeugdprinses bent is dat je ziek wordt. Maar
wat een pech die vrijdag. We waren allebei heel erg ziek! De moeders naar
de dokter voor een ´cocktailtje` van
medicijnen. Tussen de polonaises op
de scholen en de optredens van de kinderen mochten we in de lerarenkamers
even uitrusten.
En voordat je het weet is het carna-

valszaterdag en mochten we op onze
eigen Prinsenwagen. Wat ontzettend
gaaf was dat, al die mensen die langs de
kant stonden te kijken naar de Jeugdoptocht en naar ons, iedereen had zo
zijn best gedaan. Het was geweldig!!
Prins Tijn I en Prinses Astrid hadden
ons uitgenodigd om carnavalsdinsdag
bij hun op de grote Prinsenwagen te
komen feesten tijdens de Grote Optocht. Nou een feest, dat was het zeker!! Het was een hele mooie optocht,
zoveel mooie wagens, leuke groepen
en grappige individuele deelnemers.
Maar met de Bokverbranding komt
aan al dit moois dan toch een einde…..
Jammer!
Maar de herinneringen die wij samen
hebben mogen maken met Prins Tijn
I en Prinses Astrid nemen ze ons niet
meer af, het blijft een vriendschap voor
het leven.
Later hadden we nog een heel gezellige
BBQ met alle leden van de Raad van
Elf, het Prinsenschieten en natuurlijk
niet te vergeten die hele leuke dag naar
Walibi met Tijn en Astrid.
Tijn en Astrid bedankt dat we dit mooie avontuur hebben mogen meemaken.
Ook willen we Giel en Sanne, Frank en
Joyce, Vorst Martin en alle leden van
de Raad van Elf en de Dames hartelijk
bedanken voor dit geweldige carnavalsseizoen. In het bijzonder Ingrid en
Mieke die ons tijdens het carnavalsseizoen de weg hebben gewezen en
antwoord hadden op al onze vragen.
Karin en Bas, jullie bedankt dat jullie
onze namen hebben gegrabbeld.
Wij wensen Jeugdprins Kes en Jeugdprinses Mara tijdens dit jubileumjaar
ook de tijd van hun leven, die hebben
wij ook gehad vanaf de eerste minuut
tot de laatste.
Groetjes ex-Jeugdprins Niek en
ex-Jeugdprinses Yara.

“Allebei van de Triolier,
dat belooft veel plezier!”
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Jeugdprinsenparen
cv Buulder Buk
				Buurtvereniging Midbuul
			Seizoen
			
			
			
			
			
			
			
			
			

1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		

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

				Jeugdclubs Budel
			Seizoen
			
			

1984		
Herman Vlassak & Wendy van Berlo
1985		
Teun de Werdt & Jacqueline Kursten
1986
Jeffrey Vlassak & Irma Bax
			
1987		
Jochem Vlassak & Marieke Mathijssen
			
1988		
Mark van Bree & Patricia van Cranenbroek
			
1989		
Ruud Govers & Heidi van Kessel
			
1990		
Jos Roosen & Jannemieke van Mierlo
			
1991		
Marco Vlassak & Jolanda Stam
			
1992		
Wouter Mathijssen & Miriam van Doorn
			
1993		
Pascal Strik & Gertie Lammers
			1994		Leon Saanen & Wendy Adams
			
1995		
Joost Kuipers & Hanneke Lammers
			
1996		
Paul Verhoeven & Linda van Veldhoven
			
1997		
Jelle Smits & 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
			
2020		
Kes van Hunsel & Mara Vasen
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WILLIE WEENSEN ULLIE
VEUL PLEZEER!

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

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Dhr. J. Umans
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Commissie Bouw
Druk, druk, druk....
Normaal stet er óch ‘n stukske
over de Commissie Bouw in ‘t
Bokkenblaaike, maer ne dit jaor.
Nieje, Jos en zien mannen hân ‘t
vulste druk mej ‘t aonpassen van
alle decorstukken vur de Zittingen,
umdae ze de Borgh geliêk overhoeëp hêmmen gehaeld. Gènne
tiêd vur ‘n foto of verhaaltje. Toch
wel aondacht vur ieën van de leden
van de Commssie Bouw, te wieëten Joost Neeskens. Hij kreeg van
de veurzitter Jean-Pierre Bax ‘n
moi onderscheiding, omdae hij 11
jaor actief is gewist in de Commissie Bouw. Joost hit besloëten um ‘t
now wa reustiger aon te gôn doeën.

Ontwerpwedstrijd
Nande van Ham , winnaar ontwerp Gadgets
Nande van Ham
Dag Allemaol,
Jean-Pierre Bax, de veurzitter van cv
Buulder Buk hâw mich gevrogd um ‘n
stukske te schriêven vur in ‘t Bokkenblaaike, dus bij deze!
Miene nâm is Nande van Ham en ich
bin vrij creatief bezig, zoedoende hêb
ich diploma’s vur Concept artist, 3D
artist en visual effects artist behaeld.
Op zeuk nao passend werk, werk
ich tijdelijk in de logistieke sector.
Boeten mien werk bin ich in miene
vrije tiêd höst altiêd wel mej ieën of
mier creatieve projecten bezig, grafisch
ontwerp, digitaal of traditioneel, makt
allemaol neet oêt, zoelang ich mien
creativiteit maer kwiêt kan.

versie en ‘n normaal versie. ‘t Is enorm
leuk um te zeen dae oeteindelijk allebei
de ideeën gebruukt zien, en dae ich óch
nog de sjaal hêb meugen ontwerpen.
Vur ‘t ieën design bin ich gestart vanoet ‘t peunt van ‘n wapenschild, wo in
de bok centraal stet, mej ‘t getal 66 er
âchter in unne contrasterende kleur. As
opvulling, um ‘t gehieël wa mier festelijk te mâken, hêb ich er diverse formaten cirkels aon tow gevoegd.

ovaal get de aandacht óch dudelijk
nao de bok en hêmmen de vörmen de
kleuren van cv Buulder Buk um in
enne oeëgopslag dudelijk te mâken wo
van ‘t logo is.
cv Buulder Buk, ‘n geweldig 66-jaorig
bestaon geweenst! En dae ‘t ‘n super
festjaor wurdt!
Groetjes,
Nande

‘t Twedde design hêb ich vur mier
róndere vörmen gekozen, dór de witte

De oproep in de Grenskoerier um mej
te doeën aon de ontwerpwedstrijd vur
‘n jubileumlogo leek mich dan óch wel
leuk um mien tân in te zetten.
Nao wa experimenteren, kwâmen twieë
designs tot stând; van ieder ‘n jubileum
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Hoe houdt u ongewenst bezoek buiten de deur?

We wensen iedereen
een ﬁjne carnaval!
ABC Hekwerk Brabant
(0495) 495 859 | www.abchekwerk.nl/brabant
abc.brabant@abchekwerk.nl
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prowise.com

Laat onderwijs spreken

Ontwerpwedstrijd
John Engelen , winnaar ontwerp Vlaggen
John Engelen
Aon alle Buk en Getjes,
Oorspronkelijk ´oet Lind´, maer nao
dreiëntwintig moi jaor in Buul mâg ich
mien eigen toch wel vurzichtig ´Buullander’ nuumen?
Laot ich beginnen mej mien eigen effe
veur te stellen.
Ich bin John Engelen, getrouwd mej
Marjo en ich priês mien eigen gelukkig mej drei beeldschón döchter. Um
de veer klenkinderen neturlijk neet te
vergèten. In december kumt er dao nog
enne biê. Unnen enorme rijkdom as ge
‘t meech vrogt.
Van beroep bin ik beheerder van gemenschapshoês de Meent in Len, wo
ich roond de moiste tiêd van ‘t jaor ‘t
centrum van de carnaval mâg runnen.
Ich bin creatief aongelegd en in miene
vrije tiêd haw ich mich gèr bezig mej
‘t ontwêrpen van logo’s en poosters en
tèkenen in vectoren. Sinds kort bin ich
óch aen potloeëdtèkenen begónnen,
mej ónder andere ‘t tèkenen van portretten.
Afgeloeëpen zomer zâg ich unnen
oproep vurbiê komen in de Grenskoerier en op Facebook van cv Buulder
Buk um mej te doeën aen de ontwerpwedstrijd vur ónder andere ‘n vlag en ‘n

jubileumlogo vur ‘t 66-jaorig bestaon.
‘n Geweldig initiatief van de verieëniging um op zuuk te gaon nao talent binnen de gement. Ich drâg ‘n waerm haert
tow aon ‘t verieënigingslèven en as inwoner van Buul wou ich hiê gèr mien
stentje aon biêdrâgen. Dae hêb ich
gedaon op mien eigen creatieve manier; mien ontwerp is dór de commissie nâmelijk gekozen um op de vlaggen
af te drukken. ‘n Hieël ier, want dees
vlaggen gôn willie binnenkort op gröte
schaol in Buul tegenkomen!
In ‘t ontwerp vur de vlag hêb ich de
bók en de kerk centraal gezet. De bók
sprekt vur zich en de kerk… moet ich
dao nog wa over zeggen? Zuukde ‘n
centrum dan hoefde allieën maer nao
de kerktoren te kiêken. Dan stödde
midden in ‘t dörp wo alle activiteiten
plaetsvinnen.
De kleur blauw stet vur sympathie en
vriendelijkheid. ‘t Waerm goudgèl dae
ge in de letters terugziet, is ‘n festelijk symbool; hieël toepasselijk vur dit
biezónder jubileumjaor vur cv Buulder
Buk.
Ich bin zeer vereerd mej ‘t resultaat en
hoop dae gillie dae óch ziet. Vur meech
in ieder geval alle redenen um dit jaor
éxtra oêt te kiêken nao carnaval; nao
alle wapperende vlaggen die tijdens

Gadgets Buulder Buk
(Nande van Ham)
C.V.
BUULDER BUK

de carnavalsperiode en festiviteiten
boêten woren gehangen!
Ich weens cv Buulder Buk ‘n prachtig
66-jaorig bestaon tow. Laoten willie
er mej z’n allen ‘n moi festjaor van
mâken.
Veul groeten,
John Engelen

Vlaggen Buulder Buk
(John Engelen)
C.V.
BUULDER BUK
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NYRSTAR BUDEL
is een van de grootste
zinksmelters
ter wereld.
Samen met onze
meer dan 450
medewerkers
produceerden we
in 2017 maar liefst
248.000 ton zink, van
zeer hoge kwaliteit.
De zinksmelter in
Budel kan trouwens
bogen op meer dan
125 jaar kennis
en ervaring.
WE ZIJN ECHT ZINKEXPERTEN DUS!

WAAR KOM JE ZINK TEGEN?
Iedereen komt dagelijks in aanraking met zink, alleen besef je dat niet
altijd. Zink zit bijvoorbeeld in je tandpasta, in de ritssluiting van je broek,
in vlees en in vangrails.
Wist je trouwens dat zink enorm duurzaam is, en het de levensduur van
staal verhoogt tot wel twaalf keer? Een laagje zink beschermt op die
manier gebouwen, auto’s, schepen en staalconstructies tegen corrosie.
Daarnaast is zink ook nog eens eindeloos recyclebaar.
Zink is ook een onmisbaar onderdeel van ons milieu.
Het vormt een essentiële bouwstof voor alle levende organismen,
en is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier.

NYRSTAR BUDEL

Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein
Postbus 2001 • 6020 AA Budel
T +31 (0)495 512 911

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

Cafetaria De Palfenier

HOUT E N R A M E N

Nieuwstraat 61, 6021 HR Budel
Telefoon 0495-493378

DEUREN
KO Z I J N E N
SCHUIFPUIEN

!

U bent welkom

VOU W WA N D E N
G E TO O G D W E R K
L I C H T ST R AT E N
P R E FA B

OPEN: ma - di 16u30-21u30 &
wo t/m zo 12u00-21u30

DA K K A P E L L E N

sen
Willie weemnao
l
le
al
ullie
e
ij
o
m
e
n
n
u
st!!
carnaval! Proo

A. DAMEN
MACHINAAL TIMMERWERKEN

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

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk
T 0495 594175 | F 0495 594154
E info@adamen.nl
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Met Carnaval teveel bloemetjes
buitengezet? Na carnaval bij ons
keuze genoeg!
www.beckersmeesterbloembinders.nl
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Veurafgegaon dór de Seniorenzitting
op 26 januaori, vónden op 31 januaori en 1, 7 en 8 fibbruaori 2019 de 50e
Zittingen van cv Buulder Buk plaets.
Unne moie mijlpaol, maer niks te vieren, want 50 is gen veelvoud van 11.
Toch hân dees Zittingen ‘n speciaal
tintje. Zoe makden willie kennis mej
neej talent en nâmen we afscheid van
vâste waardes. Bovendien wâren ‘t de
lêste Zittingen in de âw Borgh.

Stipt om 20.11 uur trapde Hofkapel de
Bloasbuk âf mej ‘t openingsthema. De
meensen gingen staon en de stem van
presentator Johan Kuûpers schalde dór
de speakers: “Van harte welkom hie
in de zaol, hallo hoe ist now, dag allemaol”. ‘t Welbekende welkomstlied
wurdt dór de kapel moeiteloos aon ieën
geregen mej ‘t Buulse volkslied van
de Carnaval de ‘Buulder Buk Mars’,
wo op Prins Tijn, Prinses Astrid, Adjudanten Giel en Frank, Vorst Martin
en de Raod van Elf ‘t podium betreden.
Naodae ‘t Preensengevolg op gepâste
wijze is geïntroduceerd en zillie plaets
hêmmen genomen in de bak, kunnen
de Zittingen echt beginnen. ‘t Publiek
stet op ‘t peunt getrakteerd te woren
op ‘n aovundvullend programma vol
tonpraoten, cabaret, dans en muziek.
‘n Programma dae lovende kritieken
mâg ontvangen in hieël de regio; ‘n

programma wo Buul trots op mâg zien.
‘t Is aen dansgroep Exchange um ‘t programma te openen mej de traditionele
Gardedans. Onder leiding van Tobias
Sanders en ondersteund dór prachtige
belden van Joachim Cox bringen zij
dit op niveau. Zónder afbreuk te doeën
aen traditie wieëten zij ‘t genre mej talent en humor, op ‘n modêrne manier
te brengen. ‘t Bewiês dae carnaval van
alle tijden is, vur iederieën en toekomst
bestendig. Dames en heren: ... Hulde!

Vervolgens is ‘t de beurt aen neej
ontdekt, lokaal talent. Klaas Bex,
bekend van ónder mier CV Eendagsvlieg, makt zijn tonpraotersdebuut.
Maer niks get vanzêlf en alle begin is
moeilijk. In ‘t begin is ‘t maer de vraog
of Klaas zien type ‘De Kabouter’ wel
boven de ton oêtkumt. Maer gelukkig
hêmmen de tonieëlmesters overal aen
gedâcht en ‘n traepke klaorgezet, zoedae de buut van Buuls klenste artiest
toch echt kan beginnen. ‘t Sterke optreden van Klaas wurdt mej veul gelach
en applaus ontvangen. Mej grappen
zoe schuuns as zien peuntmuts wet hij
aon ‘t begin van d’n aovund al ‘n fleenk
aontal kier te scoren. ‘t Is óch lierzaam.
Zoe liert ‘t publiek bevorbeld over de
pottenbakkerij. Al mej bliekt Klaas
niks te klein vur de ton, stêrker nog:
pâst precies! Willie hopen nog veul
jaor te kunnen genieten van zien grappen en zien beneejd wa hij nog ónder
de peuntmuts vandaon wet te toveren.
Hie nao is ‘t de beurt aen talent van
boêtenâf. Ondanks wa technische
mankemeenten aen ziene ieënwieler
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bereikt circuskloon Jeroen van Nunen
‘t podium. Zien zaol zaot los, maer gelukkig zaot de bêl vrij hoeëg; ‘n geluk
bie ‘n ongeluk! Jeroen van Nunen oet
Wintelre is spaarzaam mej optredens
boêten zien eigen gemente, maer hij

wilde zêlf gèr in Buul optreden. Wo op
de Commissie hum van harte welkom
hedde. En teraecht. Mej zien grappig
verhaal over ‘t circus en de biezónder
meensen die hij dao hit lieren kennen
hâw hij ‘t publiek in zien greep. Met
name ‘t verhaal over de vuurspugende
Fiet kós rèkenen op unne lachsalvo.
In 2018 makden willie al kennis mej
de humor van Nieke van Hunsel, âfgeloeëpen jaor was ‘t dubbel lachen
geblaozen, want sâmen mej heur bruur
Joep braochten zillie ‘n komische goochelact ónder de nâm Zoer en Brus. Dit

is aon ‘t tweetal echte carnavalisten
wel besteed. Er woor veul gelachen,
zeker wannier mej enige regelmaat onbedoeld, een kijkje in de keuken wurdt
gegèven van de gröte illusionisten ter
aarde. Wannier dit gehieël óch nog ‘s
muzikaal wurdt ondersteund mej ‘n
leejke, hêmmen dees Zoer en Brus al

Zittingen 2019
Verslag van de Zittingen 2019
mej ‘n volwaardige act te pakken, die
ze op ‘n leuke manier neerzetten. De
ervaring die zillie mej c.v. de Jeugdbuk
opdejen in de Gröte Optocht van Buul
wurdt dus goe benut. Willie zien beneejd wa de komende jaoren nog wurdt
gebraocht dór dit veulbelovende duo!

Toen was ‘t de beurt vur de groep mej
vêrreweg de meste ervaring; de Buulse
Blèèrköp, bestönde oet “de Vosjes” aongevuld mej ‘n aontal live muzikanten.
As ge êrgens van op aon kunt is ‘t dae
dees mannen, precies zoe as ‘t typetje
Zalandoman van René, kier op kier wer
kwaliteit leveren. We woren in hun act
mejgenomen op reis langs alle festdâg
die ge gedurende ’t jaor in Buul tegen
komt. Eindigend mej carnaval, maer
dan gôn ze skiën. Mej grappige teksten en pakkende leejkes woor er volop gelachen, mejgezóngen en geklapt.
De drei bruurs wieëten inmiddels wel
wa ‘t Buulse publiek wil. “Dae is nie
leuk”, aldus de Zalandoman. Maer
jaowel, ...dae was ‘t zeker wel!
Nao de pauze, wo in zoe as altiêd fantastische priêzen te winnen wâren mej
de loterij, verzörgd dór de Dames van
de Raod van Elf, is ‘t tiêd vur de twedde act van dansgroep Exchange. Hiê
in verwisselen ze de Gardedans vur

unne Showdans. Mej veul spektakel en
wederom prachtige Visuals brengen ze
óch now wer hun optreden, ‘n ‘ware
lust voor oog en oor’.
Tom van Osch stoond alwer vur de
dêrde kier op ‘t podium van de Buulse
Zittingen. Dizze kier mej zien typetje
‘Boer zoekt vrouw’. ‘n Bitje unne mis-

leidende titel, want al vrij snel wekde
hij de indruk dae dizze boer eigelijk
hellemaol neet op zuuk was nao ‘n
vrouw. Um te beginnen begreep hij al
neet dae hij mej ‘n vrimde vrouw moes
trouwen, terwiel de familie mej elkaor
is getrouwd. ‘n Duitse hoefde hij al
hellemaol neet en iëen ding is duudelijk: dór neet te trouwen hawde unnen
hoeëp gaeld over! ‘n Leuke buut mej
goei grappen, maer Tom is eigelijk
zêlfs al grappig op de momeenten dae
hij niks zigt. Unne ware komiek van
Buulse bodem!
De dâmes en heer van Pluche Toelie
zien al jaoren ‘n vâst gegèven op de
Zittingen in Buul. Óch dit jaor kwâmen
ze ‘t podium wer onveilig mâken….

Letterlijk! Hun sketch over ‘n asociaal
gezin, dae zêlf eigelijk óch ne precies
wet vur hoeveul ‘jong’ zillie aen oêtkeringen ontvangen, maer er in ieder
geval unne goeie pot goeiekoeëp beer
van kunnen dreenken is hilarisch. Madeleine Kruysen, Petra Martens en Jack
Meijer zetten ‘n formule van cabaret
neer, ondersteund dór unne grappige
video en muziek, die zörgt vur ‘n vermakelijk, afwisselend gehieël, wa goe
in elkaor zit. De reacties zien dan óch
hieël positief en ze hêmmen de lachers op hun hand. Zêlfs nao jaoren aen
acts liekt de koek nog lang neet op, of
eigelijk de biertray nog lang neet leeg.
Willie hopen dan óch nog jaoren van
Pluche Toelie te meugen genieten.
‘t Muzikale slot woor verzörgd dór De
Knoterbèhren, bestönde oet Mirthe Cox

op toetsen, Maarten Leijssen op drums,
Danny Steijvers op basgitaar, Rob
Geven op mandoline en Bas Kusters
op gitaar en zang. Nao ‘t succes van ‘t
jaor erveur zien zillie gevraogd um nog
unne kier ‘t toetje van de Zittingen te
verzörgen. Mej unne medley van muzikaal genot roondum ‘t thema ‘èten’
wisten de viêf muzikanten ‘t publiek
op de stuul en toffels te kriêgen. Althans, viêf... vur de lêste twieë nummers voegde zich unne zesde Knoterbèhr tow in de persoeën van Kevin van
Moorsel op trompet. Via mejzingers,
mejdeiners, inhökers, mejklappers en
festknallers bereikde de sfeer in de zaol
‘n hogtepeunt;’n moi âfsloêting van de
Zittingen...maer is ‘t dae wel? ...
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Johan van Seggelenstraat 21 | 6023 CJ
Budel-Schoot
T: 06-16981425 | 06-21245590
info@pbcreiniging.nl | www.pbcreiniging.nl
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Nao ‘t eigen optreden van de Knoterbèhren is ‘t, helaas, tiêd um op ‘n gepâsde manier afscheid te nemen van
Johan ‘De Kuup’ Kuipers. Vur de elfde
kier presenteerde hij dit jaor de Zittingen van de cv Buulder Buk. ‘n Oêtgebreid prötje wou hij neet. De melodie
van ‘t nummer ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis woor ingezet. Johan hâw hiê
vur de gelegenheid wa ânder woorden
op papeer gezet, die hij zêlf, zingend
en begeleid dór de band, op zien eigen,
prachtige manier vol overgave ten gehure braocht. Complieët mej vaandeldragers op de toffels eindigde hiê mej
‘n periode van 11 jaor. Zingend ‘t podium op, zingend ‘t podium âf. Johan:
bedânkt vur de elf jaor Zittingen en
succes vur degene die volgend jaor ow
schoên mâg vullen!
Kortum: ‘n moi programma wa muzikaal omlijst woor dór Hofkapel De
Bloasbuk onder leiding van Koen
Meusen. ‘n Speciaal bedankje vur
Hoofdsponsor WSS, die óch dit jaor wer
vur prachtig geluid en licht hit gezörgd.

Dankjewel Commissie Bouw, de heren
van de techniek: Anthony Roost, Martien Linders en Mattie Roost. Bedânkt
tenieëlmesters Math Roost, Adrie
Duisters, Tobias Neijssen en Bert Duisters en ‘n speciaal bedankje vur “Stuc
en Plamuur”, oftewel Mara Goijens en
Lenny Meeuwissen-Vermeulen mej de
mest oetdagende taak van d’n aovund:

iederieën er ‘n bitje fesoenlijk oêt
laoten zeen.
Sâmen mej ‘t hieël team zien er wer
prachtige Zittingen neergezet. Op nao
volgend jaor en dan toch echt in de
neeje Borgh!
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Onze polonaise
mag wel wa langer!
Komma heeft o.a. de volgende vacatures:

Designer

voor web & print

Developer

full-stack

Kijk voor meer informatie
en alle vacatures op
komma.pro
of bel direct met Tim
+31 (0)495 59 94 11
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Else Thijssens
Ich bin Else Thijssens, getrouwd mej
Jürgen en willie hêmmen sâmen drei
klen carnavalsvierdertjes: Veerle, Pepijn en Jelle. Ich bin ‘n dôchter van
Harrie en Nelly Lammers, oftewel
Harrie van Wim van Tinusse en Nel
Tiês oet de Buulder Bosch. Gillie kunt
meech kennen van de optochten, want
die loeëp ich al hieël wa jaor mej bie
cv de Zuipschuiten. Komende carnaval
wurdt ‘t de 22e en lêste optocht vur ós
as groep.
Gelukkig hoêf ich ne bang te zien um
mich daonao te gôn vervèlen, want ich

bin lid geworen van de Commissie Zittingen en mâg de Buulse Zittingen gôn
presenteren! ‘t Liekt mich superleuk en
óch ‘n bitje spannend um al die schitterende artiesten aon te kondigen. Mej
mien werk as docent op Fontys in Eindhoven hêb ich wel wa ervaring um
vur ‘n zaol vol meensen te staon. De
verwachtingen zien allieën wa ânders
neturlijk.
Ich hêb superveul zin in mien neej rol
as presentatrice en hoop ullie allemaol
te zeen bie de Zittingen in Buul!
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INDIVIDU
Dè Kapper voor jou…….

een te gekke
CARNAVAL!

L’ANZA Healing haircare
Haarverzorging die staat voor wat het beloofd
INSTAGRAM/FACEBOOK: KAPPERINDIVIDU
TEL:0495430043

WWW.INDIVIDU-BUDEL.NL

Nieuwedijk 59
6021 RL Budel
Tel. 0495-491586

www.kissen.be

3D ontwerp op maat gemaakt.

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot.
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Watertorenstraat 24
3930 Hamont (België) +32(0)11-66 88 80
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Klaas Bex
‘t Veurig carnavalsseizoen hêb ich vur ‘t urst in de ton gestaon,
as Kabouter Kebs. Ich moet zeggen dae ‘t urste optreden
spannend was. Dao stöje dan, allieën vur ‘n vol zaol mej ‘n
publiek van 400 meensen die allemaol nao ooch kiêken. As
de buut emmel begónnen is en ‘t publiek reageert goe, dan
löpt ’t höst vanzêlf en dan kunde zêlf óch genieten van ow
optreden. Ich voond ‘t zêlfs zoe leuk dae ich dit jaor wer in de
ton goi staon, uiteraard as ‘n hieël ânder personage.
Haaje gee óch zin in carnaval, zieje beneejd nao de neeje
Borgh en nao ‘t optreden van de artiesten, kómt dan zeker
nao de Zittingen. Ich hêb er zin in, gillie óch?

Jeroen van Nunen
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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.

66 jaar Buulder Buk
Gefeliciteerd!
"Unne goeie carnaval"
Kom maar op met die toekomst
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Knotherbèhren
Bokken en Getjes van Buul,
Alwer ‘n jaor vurbiê. Terwiel de veurige Zittingen nog vers in ‘t geheugen liggen, is ‘t neej seizoen alwer van start gegaon.
Willie nâmen veurig jaor afscheid van de Borgh en van ozze presentator, maer makden kennis mej neej collega's. Óch ‘n
hoogtepeunt was ‘t feit dae willie nogmaals âf móchten sloêten en ullie reacties wâren fantastisch, woveur dank! Dae is wo
we ‘t vur doeën.
Komend seizoen zien de Zittingen in ’n gehieël verneejde Borgh. Dao hêmmen willie neturlijk ontzettend veul zin in. Verneejde Zittingen mej âw en neej artiesten, ‘n neej podium en âwverwetsde gezelligheid. Want dao draait ‘t neturlijk allemaol
um. Dae zien de Zittingen van Buul: unnen aovund onbezörgd op stap en genieten. Vandao óch dae willie dit seizoen ‘t
'avondje uit' gôn bezingen in ós muzikale
bijdrage aon de Zittingen van 2020. Óch
introduceren we dit jaor ‘n gehieël neej
drankje!
Zieje gillie neejsgèrig nao dit drankje en
welke nummers de revue gôn passeren?
Dan meugen willie ullie hopelijk allemaol van harte welkom heiten op de Zittingen van Buul. Tot dan!
Haddich,
Knoterbèhren

Ronald van der Lee
Ronald van der Lee kumt live zingen bie cv
Buulder Buk!
Dizzen Amsterdamse rasartiest, inmiddels al
jaoren woonachtig in Brabant, wet wel hoe hij
live ‘n festje moet bouwen! Neet zoe gêk dae
hij in stad en land de festgangers op de bânken
kriegt.
Hij hit ‘n repertoire vol mejzingers. Ronald
stet vur Oer-Hollandse Gezelligheid!
Ronald is gevraogd um de âfsloêtende act te
zien op alle Zittingsavonden tijdens ‘t 66-jaorig jubileum van cv Buulder Buk, mej zêlfs
dao nao nog ‘n vervolg in de Foyer van de
Borgh.
Dus Buk & Getjes; dae wurdt lêkker mej mêkkeren mej Ronald van der Lee!
Hij hit er in ieder geval zin an!
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Wij wensen iedereen een goeie carnaval!

tuinontwerp
tuinaanleg

tuinonderhoud
www.zo-groen.nl | info@zo-groen.nl | 06 28 971 348

FIJNMETAALBEWERKING b.v.
Dragonder 23 • 5554 GM Valkenswaard
Tel. 040-2218746 • 06-55325940 • Fax 040-2220433
info@mrbfijnmetaal.nl • www.mrbfijnmetaal.nl

TWAN BIERINGS TRANSPORT
DYNAMISCH, INNOVATIEF EN FLEXIBEL

INTERNATIONAAL TRANSPORT
met talrijke logistieke diensten
• EXCEPTIONEEL TRANSPORT/
DIEPLADERTRANSPORT
• HUIFTRANSPORT
• KLEINTRANSPORT
• KOERIERSDIENSTEN
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RONDVEN 25 MAARHEEZE +31 (0)6 50 21 51 08

TWANBIERINGSTRANSPORT.NL
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Zoer en Brus
‘t Carnavalsseizoen is wer begónnen, en willie hêmmen er
zin in!
Dae betèkent dae willie wer kunnen gôn bouwen in de
schuur, en de optochtpakken kunnen gôn mâken.
Maer neturluk óch dae de Zittingen er wer aon komen!
Veurig jaor stónnen willie vur ‘t urst as Zoer&Brus op ‘t
podium. In de coeliesen hêmmen willie hieël wa peentjes
gezwet, maer wa hêmmen we genoëten op ‘t podium!
Willie hoefden dus óch neet lang nao te deenken of we dit
jaor wer mej gingen doeën; neturluk! Wa we gôn doeën
hawwen we nog effe geheim, maer willie hopen dae gillie er nêt as willie wer van gôt genieten en willie hêmmen
ontzettend veul zin in de Proms van dit jaor, euhh Zittingen!

Tom van Osch
Effe veurstellen
Miene nâm is Tom van Osch.
Sâmen mej mien Steffi hêb ich óndertussen twieë kientjes,
ozze Maud en ozze Ties en d’n dêrde is óch ónderweg.
Afgeloeëpen jaor stoond ich vur de 3de kier in de ton as
‘Boer zoekt vrouw’. Ich hêb er volop van genoëten!
Óch dit jaor bin ich wer van de partij. Maer hoe ich de ton in
goi, dae goi ich neturlijk nog ne verraoien. Sâmen mej alle
artiesten, en mej ullie as geweldig publiek, gôn we er wer ‘n
paor schon aovunden van mâken mej de Zittingen. Ich hoop
ullie dit jaor allemaol wer te zeen! Tot dan!
Groeten, Tom

Exchange
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Di Trento is een fysieke herenmode winkel gelegen in
het centrum van Budel. Betaalbare mannenmode voor
jong en oud, met een diversiteit in stijlen en merken.
Ervaar de gastvrijheid van Di Trento Fashion.

Di Trento Fashion, Nieuwstraat 20A
6021 HS Budel, Tel. +31 (0)495- 62 36 42
Volg ons op Facebook
of Instagram
___________________________________________________________________________
Di Trento beauty, werkt met de modernste
apparatuur en de medewerkers zijn geschoold
volgend de recentste opleidingen.
Definitieve ontharing d.m.v. OPT, dit is een
verbeterde versie van IPL. Geen irritaties na
het scheren, geschikt voor zowel een lichte als
donkere huid. Voor een blijvend resultaat.
Tanden bleken, is niet schadelijk voor de
tanden/tandvlees. Geen peroxide behandeling.
Tanden worden natuurlijk wit. Stralend witte
tanden, een mooie lach.
Di Trento Beauty, Nieuwstraat 20A
6021 HS Budel, Tel. +31 (0)495- 62 36 42
Volg ons op Facebook
of Instagram
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Commissie Zittingen, v.l.n.r.:
				

Joost van Rooij, Paul Adriaens, Herman Govers, Johan Kuipers, Else Thijssens,
Bart van Steenbergen, Leon Slaats

Medewerkers Zittingen 2020
			Grimeuse		Mara Goijens
			Hairstyliste		Lenny Vermeulen
			
Toneelmeesters
Math Roost en Adrie Duisters
			Belichting		WSS Sound&Light, Martin Linders
			
Geluid en Techniek
WSS Sound&Light, Bert Duisters,
						Anthony Roost en Tobias Neijssen
			
Commissie Bouw
Jos Vlassak (voorzitter), Ger Barents, Jèn Adams,
						
Henny Lammers, Jan Snelders, Jan Bax, Pieter Slenders,		
						
Wiel van Leeuwen, Frans Bots, Harry van de Moosdijk,
						Niek Goyens, Chris van de Voort
			
Commissie Zittingen Bart van Steenbergen (voorzitter), Leon Slaats,
						Paul Adriaens, Herman Govers, Johan Kuipers,
						Else Thijssens-Lammers, Joost van Rooij
			Presentatrice		Else Thijssens-Lammers
			Suisse 			Martin Horst
			Gastvrouw		Saskia Horst
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Waar en Wanneer

Voorverkoop

Zittingen cv Buulder Buk
MFC De Borgh

MFC De Borgh

Seniorenzitting
Aanvang 13.30 uur
Zondag 26 januari
Prijs per entreekaart € 10,00
(geen voorverkoop)
Zittingen
Aanvang: 20.11 uur
Vrijdag 31 januari
Zaterdag 1 februari
Vrijdag 7 februari
Zaterdag 8 februari

Leden:
Vrijdag 24 januari 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 lidmaatschapskaarten per persoon.
Prijs per entreekaart € 14,00

Niet-leden:
Vrijdag 24 januari van 21.00 uur tot 22.00
uur.
Aantal kaarten per persoon onbeperkt.
Prijs per kaart € 16,00

JeugdBonteMiddag
MFC De Borgh
Zondag 16 februari
Aanvang 14.00 uur met aansluitend Receptie
van het Jeugdprinsenpaar

Hoofdsponsor Zittingen

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

(geen voorverkoop)

info: 0495-599095
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www.vlassak.nl

	
  

Willie weensen
ullie allemaol unne
moije carnaval!!!

www.autoschadeschrurs.nl

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

II dd nieuww zaaa!
Grandd nall mee Surpriss-acc!
AAerpartt ii dd Foyer!

26 31 1

7

8

JANUARI EN FEBRUARI 2020
DE BORGH BUDEL

KAARTVERKOOP 24 JANUARI IN DE BORGH
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Zes maal Elf is ....
oprichting - prinsen - zittingen - optochten - organisatie
Een groep kameraden, die elkaar regelmatig ontmoette in het cafégedeelte
van het toenmalige ‘Hotel Den Arend’
op De Markt in Budel, vond in 1953 dat
er ook in Budel een carnavalsvereniging moest komen, compleet met Prins,
Adjudant, Vorst en Raad van Elf. Maar
toen in de nacht van zaterdag 31 januari
op zondag 1 februari van dat jaar die
verschrikkelijke watersnoodramp zich
over Nederland voltrok en aan bijna
2000 mensen het leven kostte werden
de voorbereidingen gestopt.
Een jaar later, in 1954 waren ze er
klaar voor: ‘Carnavalsvereniging
Buulder Buk’ werd opgericht. Wat volgde was een lange reeks van hoogteen dieptepunten. Wanneer men in het
verleden van de vereniging gaat zoeken
naar allerlei gebeurtenissen die zich
hebben afgespeeld, dan is het goed om
dat tegen de achtergrond van die tijd te
plaatsen. Sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw is er in Budel veel veranderd. Zo ook het carnaval.
Prinsen
Jan Rooijmans zwaaide als eerste Prins
de scepter over het Buulse Bokkenrijk.
Verhalen uit het verleden vertellen ons
dat dit kwam omdat Jan Rooijmans
toen de enige vrijgezel van het gezelschap was en als zodanig niet gehinderd werd door een vrouw of verloofde.

Eerste prins: Jan I
Een jaar later werd Frans Sprankenis
de 2e Prins van cv Buulder Buk en
werd zijn vrouw Annie tevens de eerste
Prinses. Het is niet altijd zo geweest dat
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de echtgenote van de Prins ook Prinses
werd. Nu, met de 66ste Prins is Prinses
Ingrid de 33ste Prinses van cv Buulder
Buk.
Precies de helft dus!
Het was niet altijd eenvoudig om elk
jaar iemand te vinden die Prins Carnaval wilde worden. Er zijn zelfs jaren
geweest dat er niemand gevonden werd
en er iemand uiteindelijk maar Prins
werd om het Buulse carnaval te redden. Maar het omgekeerde kwam ook
voor! In de eerste jaren van cv Buulder
Buk kwam de Prins uit de Raad van
Elf. Later was het meestal de voorzitter
die op zoek ging naar een Prins. Nadat uit eigen gelederen niemand meer
gevonden werd zocht men verder. Vaak
kwam men dan uit bij een middenstander of een fabrikant. Er werd dan
van de veronderstelling uitgegaan dat
die meer te besteden had. Tijdens de
receptie van deze Prinsen stonden de
Budelse middenstanders in een lange
rij om de Prins te feliciteren en een envelop met mooie inhoud achter te laten.
Dat is al lang niet meer. De mooie taak
van Prins vervullen betekende toch een
aanslag op de portemonnee van ‘Zijne
Dorstlustige Hoogheid’. In sommige
gevallen, indien het bestuur dacht dat
het nodig was, ontving de Prins een financiële ondersteuning van de vereniging. Natuurlijk gebeurde dat in het
diepste geheim.
Als toenmalig voorzitter heeft Ton van
de Laar jarenlang rondgekeken, op zoek
naar een Prins. Maar omdat hij zichzelf
daar niet zo goed in vond droeg hij dat
graag over aan anderen. Zo heeft Harry
van de Moosdijk (Moosje) heel veel
mensen bezocht met de vraag of ze
Prins wilden worden. Logisch dat hij
dikwijls uitkwam bij personen met wie
hij tijdens zijn werk regelmatig contact
had. Maar ook kwam de Prins vaak
voort uit zijn vriendenkring in de voetbalkantine. Nu, in deze tijd is er een
commissie van drie die elk jaar op zoek
gaat naar een, in hun ogen, geschikte
kandidaat. Wellicht bellen ze binnenkort bij u aan! Zeg dan geen ‘nee’, want

iedereen die ooit Prins geweest is zegt
dat het een fantastische ervaring was
die ze nooit zouden hebben willen missen.
Zittingen
Op dinsdag 14 januari 1969 werd door
cv Buulder Buk de eerste Zitting georganiseerd. In 1975 werden dat twee
Zittingen, op donderdag 9 en vrijdag
10 januari. Tijdens de Zitting op 10
januari werd de Prins gepresenteerd.
Buulse artiesten uit de beginjaren
waren de Elmaryzusjes, Gerry Lambers, De Frano’s en het Buuls Gemengd
Koor. Maar voor het merendeel waren
het toch artiesten van buiten Budel die
op het podium stonden. We herinneren
ons Harrie Wolters, de Limburgse kampioen in de ton. De Limburgse troubadour Sjef Diederen. Maar ook De
Globetrotters en De Sjawi’s stonden
in Budel op het podium. De Zittingen
vonden plaats in ‘Zaal RIVA’ van toenmalig uitbater Tini Hoens aan de Deken van Baarsstraat. Later werden de
Zittingen gehouden in een grote tent
bij ‘Café De Wielerbaan’. Uiteindelijk
werd er gekozen voor het gemeenschapshuis ‘De Borgh’.
De belangstelling voor de Zittingen
groeide explosief toen meer Buulse
artiesten mee gingen doen. Nadat Diel
Feijen voor de eerste keer als Driekske
in de ton had gestaan, maakte zij in 1976
haar opwachting als Junt, een oud wijf
dat op een humoristische en ludieke
wijze haar visie op de Buulse samenleving kenbaar maakte. Ze schuwde niet man en paard te noemen, soms
balancerend op ’t randje van het aanvaardbare. Even later kwamen er meer
Buulse tonpraoters zoals Giel Stollman, Jac Hendriks, Harrie Hegge en
Johan Gerlag. Maar ook Petra Martens uit Soerendonk wist jaar na jaar,
steeds in een andere creatie, de zaal
plat te spelen. Nu is zij al vele jaren
niet meer weg te denken in de cabaretgroep Pluche Toelie. Buulse cabaretgroepen als Farce Malleur, Wa Zot,
Het Sextet Van De Kluus, De Ram-

66 jaar Buulder Buk!
mel Maar Raakband, De Blèèrköp en
Versleten Werk waren jarenlang de
hoogtepunten van de Buulse Zittingen.
In die tijd waren de Zittingen verplichte kost voor alle Buullanders. Op het
programma van de Zittingen stond ook
altijd een dansgroep vermeld. In het
begin De KPJ Tanzmariechen uit Budel. Later kwamen er ook dansgroepen
van elders. De Huppelepupkes uit Hamont hebben vele jaren meegedaan.
Later noemde deze groep zich Splash.
Vijf avonden waren nog niet genoeg
om te voldoen aan de belangstelling
want alle vijf avonden waren stijf uitverkocht. Daarom werd er een extra seniorenmiddag aan toegevoegd.
Vanaf 1977 ondersteunt Hofkapel ‘De
Bloasbuk’ op muzikaal gebied de Zittingen. En dat op een ongekend, hoog
muzikaal niveau.
Artiesten kwamen, maar ook veel artiesten gingen. Het kon gebeuren dat
mensen zich opgaven om bv. als tonpraoter mee te doen met de Zittingen
maar, naar later bleek, er niet echt geschikt voor waren. Dan was het een
moeilijke missie voor de organisatie
om dat, de persoon in kwestie, thuis
duidelijk te gaan maken.
De artiesten werden vaak geroemd en
geprezen, maar de medewerkers achter
de schermen veel minder. En toch was
hun bijdrage net zo belangrijk en onmisbaar!

suisse Henk Toemen met Junt
(Diel Feijen)

Terugkijkend op de Zittingen in het
verleden mogen we de naam Henk
Toemen niet vergeten. Onder zijn
bezielende leiding groeiden de Zittingen uit tot grote hoogte en een begrip
in de regio.
Optochten
Ondanks dat pastoor Panis mordicus
tegen carnaval en een optocht was,
besloot de Sint Aloysiusschool in 1956
(Prins Frans I en Prinses Annie) zelf
maar een optocht te houden. Leraren
en leerlingen trokken in een winters
landschap naar de markt. Pastoor Panis
gaf aan het schoolhoofd de instucties:
Houdt uw kinderen vast want het duivels gedoe is onderweg. Toch sloten
enkele meisjes aan. De eerste carnavalsoptocht was een feit!
Door de jaren heen ontwikkelde zich
de optocht. Na enkele jaren reden de
eerste wagens mee. Veel stelde dat
toen niet voor. Enkele dennenbomen
op een platte kar met een grote dampende pot waar een missionaris in zat
en waar omheen tot donkere Afrikanen
geschminkte Buullanders stonden te
dansen.
Maar al vlug werd het allemaal groter
en mooier. Ieder jaar kwamen er wagens bij en ook ontstonden er groepen
die indruk maakten. Vooral in de jaren
zeventig en tachtig ontwikkelden de
optochten zich in versneld tempo. Uit
die tijd herinneren wij ons de jaarlijkse
tweestrijd tussen De Lolboksen en de
Schoêmhappers. Elk jaar opnieuw de
vraag; Wie wint de eerste prijs? Fantastische creaties trokken er aan het
publiek voorbij. Toen al dacht iedereen
dat het onmogelijk mooier en groter
kon worden. Maar dat kon wél! De optocht van cv Buulder Buk groeide uit
tot de grootste uit de regio. Ook werd
De Gouden Rog van De Rogstèkers uit
Weert meegevoerd, die door deelnemers uit Cranendonck was veroverd.
Dat de Buulse carnavalsoptocht zo
uit kon groeien kwam natuurlijk ook
doordat deze op carnavalsdinsdag werd
georganiseerd. Concurrentie uit andere

plaatsen was er nauwelijks. Maar
vooral het ongekend hoge niveau van
alle creaties; individuelen, kleine en
grote groepen en de wagens maken
de optocht tot een gebeurtenis die niemand wil missen.

Deelnemer optocht Buulder Buk
Organisatie
Wat opvalt is dat zich tijdens de zesenzestig jaar dat de vereniging bestaat ook
de kwaliteit van de organisatie sterk is
toegenomen. Vooral eind jaren zeventig kwam er een merkbare ommekeer.
Het toenmalige bestuur, onder voorzitterschap van Ton van de Laar, besloot
om commissies in te stellen die zich
bezig hielden met delen van de uitvoering. Zo kwam er een Commissie Zittingen, een Commissie Bals, een Commissie Bouw enz. Zo werd voorkomen
dat alle goedbedoelde werkzaamheden
niet door elkaar heen liepen. En die
strakke en ook noodzakelijke manier
van werken is gebleven tot op de dag
van vandaag.
Proficiat cv Buulder Buk! We hopen
dat we van het Buulse Carnaval kunnen blijven genieten.
Tot in lengte van jaren…..
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Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!

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

GUBBELS

SCHILDERWERKEN
BV MAARHEEZE
Tel. 0495-593435
www.Gubbelsbv.nl

RudiVlassak
Vlassak
Rudi
06-53441813
06-53441813
rudi@totaalautobudel.nl
rudi@totaalautobudel.nl

Bezoekadres:
Postadres:
Bezoekadres:
Fabrieksstraat1175
75
Treurenburgstraat
Fabrieksstraat
6021
Budel
6021BERC
Budel

6021 RC Budel

Bezoekadres:
Postadres:75
Fabrieksstraat
Postadres:
6021
RC Budel
Treurenburgstraat

Treurenburgstraat 11
11
6021 BE Budel

Bezoek
telefonische afspraak!
6021alleen
BE na
Budel

www.totaalautobudel.nl
www.totaalautobudel.nl
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JeugdBonteMiddag 2019
verslag van de leukste activiteit
1952
De kleine Johannes en zijn vrindje
Frederik lopen huiswaarts na wat
wederom een vruchtbare dag was
geweest. Pastoor Panis had den kinderen overhoord op de catechismus en
Johannes behaalde tien op tien!
Eenmaal thuis aan de eettafel zetelde
vader zich aan het hoofd. Hij sneed
het door moeder reeds bruingebakken
vlees en vroeg onderwijl diens oudsten
telg: “Johannes, jong mensch, wat wilt
ge later worden?”
Zonder een moment van aarzeling
diende de belhamel zijn vader van de
volgende repliek: ”Later wil ik in de
bakkerij werken vader, gelijk mijn
vader, mijn grootvader, mijn overgrootvader en diens vader … vader.” Vader
en moeder schonken elkaar een zwart
witte glimlach en het bleef nog lang
rustig en benepen in huizen weltevree,
alwaar men niet vloekt!
1974
Monique komt thuis en hoort Robert
Long op de radio met “Jezus redt.” Ze
klopt haar bruin oranje, door moeder
zelfgebreide lange jurk uit en gaat op
zoek naar haar ouders. Die zitten in de
tuin en delen een te lange sigaret met
ome Ben en tante Esther.
Voor Monique is het een belangrijke dag, want ze weet wat ze later wil
worden!
“Pap, mam, Ik wil zangeres worden en
mezelf begeleiden op de gitaar!” Haar
ouders keken haar met een brede glimlach aan en zeiden zoiets als: “Geluk en
vrede … goed man.”
1996
Sanne komt thuis en zet haar nieuwe
thunderdome CD op. Ze kijkt in de
spiegel, legt haar staart indien mogelijk
nog strakker achterover en aanschouwt
haar nieuwe Cavello. Ze moet haar situps nog doen vandaag.
Haar moeder doet voorzichtig de deur
open, verwacht een woedeaanval van

haar puberende dochter; of de muziek
wat zachter mag?
Dat mag en Sanne heeft een vraag: “Ik
wil naar de designacademie. Dankzij
de computer hoef je ook niet meer te
kunnen tekenen.”
2020
Jayden komt thuis en trekt het niet
meer. Hij pleurt zichzelf op bed, checkt
even zijn insta (Rover heeft nieuwe
pata’s, Rachel heeft botox, Daan is
zijn iPhone 11 kwijt (WTF!!!) en op
# ME TOO klaagt de Jeugdprinses
over de volgorde van de namen.
Hij zet zijn X-Box aan om Fortnite te
spelen wanneer zijn moeder op Skype verschijnt: ”He, ik kom een uurtje
later. Je hoeft niet te wachten met
eten, als je wil kan je iets op Netflix
kijken. Vergeet niet om oma te appen, ze is jarig vandaag. Je gesprek
met de zorgbegeleider van school is
verzet naar half zeven en vergeet je
traktatie niet voor de breakdanceles, die staat in de gang…Oh ja,
denk eraan, je slaapt bij Pappa en
Sandra vanavond.
Dan zegt Jayden: “Mam, ik moet
je iets vertellen; ik wil tonprater
worden!”
Een van de bovenstaande fragmenten is erg onwaarschijnlijk.
Kijk maar wat je ermee doet.
JEUGDBONTEMIDDAG
2019
Het is namelijk de bedoeling
dat we hier een verslag schrijven van de Jeugdbontemiddag
2019 en geen rare verzonnen
verhaaltjes. Dat begint dus niet
echt lekker.
We blijven het zeggen de
Jeugdbontemiddag is echt
waar een van de leukste activiteiten die carnaval te bieden
heeft.
Gewoonlijk volgt nu een uitBokkenblaaike 2020| 61

JeugdBonteMiddag 2019
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JeugdBonteMiddag 2019
verslag van de leukste activiteit
voerige omschrijving van de verschillende acts. Dit jaar doen we het even
anders. De mooie sfeerfoto’s die Bart
Leijten elk jaar voor ons maakt vertellen meer dan die lappen tekst en we
willen graag nog een ander punt aanstippen dit jaar.
Daarom behandelen we de acts in vogelvlucht dit jaar:
Zoals altijd is het een genot om de meiden van Dance Vision en Unity Dance
aan het werk te zien. Samen goed voor
maar liefst acht optredens!
Schattig? Ja. Lief? Ja. Knuffelbaar?
Ja. Shimmer en shine? Ja. Maar hiermee doen we deze meiden te kort. Wat
ze zo goed maakt is niet hun aangeboren aaibaarheidsfactor, maar dat ze
door hard te oefenen een fantastisch
strakke act neerzetten! Zoals je op de
foto’s ziet, veel dansende meisjes, en
de meesten daarvan zijn afkomstig uit
deze groepen.
Maar niet allemaal!
Een andere vaste klant is tevens de leverancier van het Jeugdprinsenpaar
Yara en Niek. Jeugdclubs Budel bracht
weer drie fantastische mixen ten tonele.
Anders van aard, maar zeker niet minder! De chaos en het plezier slaan je
om de oren wanneer deze -doorgaans
ietwat ongepolijste- meiden de zaal
overnemen.
Kijk, zo heb je al 11 fantastische
groepen gehad. Dat gaat lekker!
Goed, we hebben veel dans en muziek
gehad. Zijn we er dan?
Neen! Want we hebben nog meer dans
in de aanbieding. De Mix Chicks.
De naam zegt alles. Het was ook een
geweldig optreden. Ontzettend leuk om
ook meiden te zien die niet vanuit een
vereniging handelen, maar op eigen
initiatief een prachtoptreden in elkaar
flansen. Meer van dit!
We worden op onze wenken bediend.
Hein – Ferre – Siem – Milan. Vier car-

navalsvierders die de eer van de
mannen hooghielden. Op muziek van ‘De Snollebollekes’
braken zij de tent ouderwets
af, zoals het een goed carnavalsfeest betaamt. Meer van dit!
Drumline Budel tapt uit een ander vaatje. Geen dans, wel ritme.
Heerlijk voor de afwisseling en
een mooie performance! En ook
de Jeugdharmonie blies alles
weer feilloos aan elkaar. Wat is
het toch heerlijk om zulke bloeiende verenigingen te hebben.
Van de basisscholen was de Triolier dit jaar de gelukkige! Zowel
Yara als Niek zijn afkomstig van
deze school, en dus kon een optreden uit deze hoek niet uitblijven.
En dat heeft heel mooi uitgepakt.
Live zang! Een traditie die nu al een
paar jaar doorzet. Dapper en leuk!
We hopen dat er dit jaar ook weer
gezongen wordt.
Als afsluiting mochten alle artiesten
nog een keer het podium op om er
een feestje van te maken. En ook de
drie nieuwe mini-suissejes die hun
boomlange voorganger vervingen
waren van de partij. En uiteraard
het Prinsenpaar Yara en Niek. (Sorry
Niek, de Jeugdbontemiddag is een serieuze vrouwen-aangelegenheid aan
het worden.)
De Jeugdbontemiddag samengevat:
13 dansgroepen/mix (12 keer dames,
1 keer heren)
1 percussiegroep
1 live zanggroep
Dit alles aan elkaar gezeverd door
Maud en Lynn onder begeleiding van
de Suissejes Janneke, Minoek en Frieda op muziek van de Jeugdharmonie.
Aan al deze artiesten; duizendmaal
dank voor de inzet en een fantastische
middag! Jullie hebben de dag gemaakt.
Maar nu zijn wij als organisatie op
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De Zwaluw 1, 6021 ZW Budel
(06) 12 51 90 47
info@kremersadministraties.nl
www.kremersadministraties.nl
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Molenhof 13, 6021 DX Budel
tel. 0495-499749, M. 06 53 24 16 71
E-mail: c.bouwer@nibevo.com
Contactpersoon: Charles Bouwer

JeugdBonteMiddag 2019
verslag van de leukste activiteit
zoek naar meer afwisseling. Waar blijven de heren? Waar blijven de sketches, de bandparodieën, de goochelacts
en waar is het onmisbare fenomeen; de
tonprater?
TONPRATEN!
Deze vraag stellen we al jarenlang
vruchteloos en eerlijk gezegd begrijpen we dat wel. Kijk naar Jayden in
2020 bij de korte anekdotes hierboven.
Welke jongen verlangt er nog naar het
tonpraterschap?
Jeugd die opgroeit met Youtube, Netflix, Tomorrowland en Spotify. Jeugd
die met beide ouders twee keer per jaar
op vakantie gaat. Voor jeugd van wie
dit de norm is geworden is het niet verleidelijk om met een vergiet op je kop
en een plaksnor onder je neus moppen
te tappen in een ton.
Sterker nog! Is het in 2020 wel verantwoord dat we de jeugd in een bierton
zetten om grappen te maken? Je zet ze
toch ook niet in een sigarettenpakje of
wietzakje!
Daarom leek het ons een leuk experiment om het eens over een andere boeg
te gooien.
OPROEP VLOGGERS
De meesten van jullie kennen Dylan
Haegens (Tip één!) en MeisjeDjamila
(Ooohhmygoooood) wel. Veel van jullie hebben zelf ook ervaring met het
maken van een vlog. Het lijkt ons leuk
om bij gebrek aan tonpraters eens een
vlog te laten zien op de Jeugdbontemiddag.
Daarom roepen we iedereen die wil
op, om een vlog te maken die we kunnen afspelen op het podium. De beste
vlog(s) zal (zullen) worden afgespeeld!
Waaraan moet de vlog voldoen?
1 Niet meer dan vijf minuten duren.
(Veel korter mag wel.)
2 Het moet carnavalesk zijn.
(Onzin mag, hoe meer hoe liever.)

Het mag een traditionele vlog zijn,
maar ook een filmpje van een act (hoewel we dat dan liever live op het podium zien). Eigenlijk mag je alles opsturen, als we er maar lol aan beleven.
De makers moeten ook aanwezig zijn
op de Jeugdbontemiddag om na afloop
een onderscheiding in ontvangst te
nemen.
Stuur je vlog voor de Jeugdbontemiddag op naar :
JeugdBonteMiddag@BuulderBuk.nl
Tot slot, omdat we de tonprater nogal
negatief hebben weggezet, sluiten we
af met een ode aan de tonprater.
De tonprater:
Dapper en alleen,
zijn doel; de mens vermaken.
Maar ook maatschappelijke betrokkenheid,
de juiste snaren raken.
Een openbaring in de vijftiger
jaren,
stoute mopjes alom.
Gedreven op het randje en zonder
angst,
hij gooide het wereldbeeld om.
Staande in een ton van hout,
gekker moet het niet worden!
Stal hij jarenlang de show,
mensen die elkaar aanporden.
De seventies van de flowerpower,
de mens verandert snel.
Maar hardop lachen om een mop,
dat kon toen echt nog wel.
De jaren negentig, een taaiere kluif,
de gabber ziet de tonprater niet staan.
Maar die gabbers, die zijn reeds verdwenen,
de tonprater zag ze komen en gaan.
Hoelang nog houdt deze stiel,
het eenzame hoofd boven water?
Of spreken we in de verledentijd,
over de tonprater later?

Showdans, filmpjes, live muziek,
specialeffects en blote buiken.
Is die eenling van weleer,
met fopneus nog te gebruiken?
Is er nog plaats voor zulke clowns,
Peerlings, Feijen en Janssen.
Vele grootheden in de ton,
maar wat zijn nog de kansen?
Doch onverdroten gaat de eenling
voort,
met fluitketel op de kop.
Bekritiserend, soms zelfs streng,
maar hop, daar is alweer een mop!
En goddank houdt het nooit op.
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De AF-erkende
onderhoudsspecialist
weenst ullie veul plezeer
mej CARNAVAL!

SCHOOLVERVOER NAAR MAASEIK
WWW.MAASEIKVERVOER.NL

val
a
n
r
a
c
de
tijdens ven los
alles e
TIJDENS DE CARNAVAL GESLOTEN

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

Stad 50 | Hamont-Achel
tel. 011/44.89.83
www.hoteldeklok.be

alle feesten, partijen, diners en
overnachtingen
Kies
voor mij
TANTE DOOR
Antibiotica vrij
Volg De poelier Th. Cox op facebook.com
Wilt u ook gratis gaan sparen met uw smartphone?

Download de Piggy app
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www.martiniquelingerie.nl
Markt 16 - 6021 CE Budel
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wordt

Hecht is trotse
sponsor van
‘t Gouwe Getje

+31 (0) 495 497045
info@hechtmetaaltechniek.com
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BOKKENFÈST
2&3 MEI

GRATIS ENTREE
2 MEI
19.11 FEESTAVOND
3 MEI
10.33 BEGINNEN MET ONTBIJT
EVENEMENTENTERREIN
IN DE POELDERSTRAAT
MEER INFO KIJK OP WWW.BUULDERBUK.NL

Commissie Optochten

Commissie Optochten:
v.l.n.r. Frank Beerten,
Johan Duisters, Harrie Staals, John van
de Moosdijk, Patrick
Stevens
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Commissie Optochten
Neejs rondum d’n Optocht
Voor de organisatie van de twee optochten, op zaterdag en dinsdag, is de
Optochtcommissie (Harrie Staals, Patrick Stevens en John van de Moosdijk)
versterkt met Johan Duisters en Frank
Beerten. Door deze extra ondersteuning kan op termijn een gezonde overdracht plaatsvinden van functies binnen deze commissie.
Optochtreglement
Voor zowel de Jeugdoptocht als de
Grote Optocht hanteren we het Deelnemersreglement
Carnavalsoptocht.
Dit is echter een reglement geschreven voor de Grote Optocht en minder
bruikbaar voor de Jeugdoptocht. Ruim
voor de komende Jeugdoptocht zal op
onze site een apart reglement voor de
Jeugdoptocht geplaatst worden.
Voorkom gehoorbeschadiging
Voor zowel de Jeugd- als de Grote
Optocht willen we toezien op geluidsovertreding. We gunnen iedereen hun
feestje, maar de veiligheid vinden we
ook heel belangrijk. Installeer de geluidsboxen zodanig en zet de volumeknop op een stand dat deze geen
schadelijke gevolgen opleveren voor
deelnemers en publiek. Gehoorbeschadiging is immers onherstelbaar. We
zullen ons houden aan de voorschriften
van de gemeente en tijdens de optocht
op diverse plekken metingen verrichten. Als het niet ter plekke oplosbaar is zullen we je helaas van verdere
deelname moeten uitsluiten. Op de optochtvergadering zal dit wederom een
belangrijk punt van aandacht zijn.
Grote Optocht
Word optochtbegeleider.
Om de optochten goed te laten verlopen hebben we een aantal vrijwilligers
die daar die dag druk mee in de weer
zijn. Voor de Grote Optocht op dinsdag
kunnen we nog enkele vrijwilligers
goed gebruiken. Laat het ons weten of
kom eens een kijkje nemen op de optochtvergadering bij Café de Bellevue
op dinsdag 18 februari om 20.30 uur.

Jurering
Doordat Huub van Dierendonck na 40
jaar en Cees Coppens na 20 jaar hebben aangegeven te stoppen met jureren
is er ruimte om je aan te melden voor
ons juryteam. Heb je hiervoor belangstelling of wil je hier meer over weten
dan kun je contact opnemen met de
voorzitter van de jury Dre van Gestel.
Dit kan via d.gestel9@chello.nl of via
zijn nummer 06 40 64 80 13
Jeugdoptocht
Gewoon meelopen in de Jeugdoptocht.
Ook zonder idee of werk kun je dit
jaar als basisschoolleerling meelopen
in onze Jeugdoptocht. Gewoon verkleed, gezellig in polonaise voor de
Prinsenwagen meelopen in de Jeugdoptocht. Iedereen krijgt een aandenken en je kunt als mooist verklede, of
het geluk hebben dat je geloot wordt,
een prijs verdienen. Verdere informatie
kun je vinden in dit Bokkenblaaike (zie
blz. 75) of via de flyer die je op school
krijgt.
Skelterklasse.
Wegens onvoldoende belangstelling
voor deze categorie is het niet meer
mogelijk je hiervoor in te schrijven.
Met je skelter meedoen in een andere
categorie is natuurlijk toegestaan.
Aantal deelnemers grote groep.
In de Jeugdoptocht hebben we de categorie ‘grote groep’ aangepast van 15
naar minimaal 10 deelnemers. Hierdoor krijgen we een betere verdeling en
een spannendere strijd tussen het aantal
kleine en grote groepen.
Voor de Jeugdoptocht kun je dus
deelnemen in de volgende categorieën:
Individuelen
1 t/m 3 personen
Kleine groep 4 t/m 9 personen
Grote groep
10 personen of meer
Wagen		
Voortgetrokken door
		
een aangedreven voer		tuig
Meelopen
Aanmelden via flyer
		
bij het Jeugdprinsen		paar.

Opstelling Jeugdoptocht
In tegenstelling tot andere jaren zullen we de Prinsenwagen en de deelnemers dit jaar opstellen rond de kruising Europalaan-Zuid /Rubenslaan. Op
deze manier staan we gezellig dicht bij
elkaar en met carnavalsmuziek door
c.v. Op Zunne Kop maken we er een
sfeervolle en gezellige warming-up
van.
Dit jaar geen tribune
Helaas staat er dit jaar geen tribune op
De Markt. We zijn nog druk in de weer
om hiervoor een alternatief te bedenken. We willen er zeker voor zorgen dat
het op De Markt een feest is om onder
genot van een hapje en drankje onze
Grote Optocht te bewonderen.
Junt niet meer op de collectewagen
Zes jaar lang heeft Junt op het dak van
de collectewagen gezeten. Helaas gaat
ze met pensioen en komt haar stoel vrij
voor iemand anders. We danken Junt
voor haar bijzondere manier van inzet
tijdens het collecteren in de Grote Optocht. Een nieuw persoon staat in de
startblokken om de collectanten op een
bijzondere manier te ondersteunen.
Vragen?
Voor vragen, goede ideeën of mee willen opbouwen/begeleiden/jureren bij
een van onze optochten kun je contact opnemen met de Commissie Optochten. Optocht@BuulderBuk.nl of
ons rechtstreeks benaderen via onze
telefoonnummers.
Harrie Staals
06 15 27 38 77
Patrick Stevens
06 42 32 82 63
John van .de. Moosdijk 06 22 56 24 05
Johan Duisters
06 12 81 40 40
Frank Beerten
06 46 22 05 18
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Wie de jeugd hit, ....
Jeugdoptocht 2019
’t Is moi um te zeen dae carnaval in
ós Bokkenriêk nog steeds zoe erg left.
Dit is ens te mier te mêrken aen
ozze
prachtige
Jeugdoptocht.
Leuk um te zeen hoe de dolenthousiaste en moi oêtgedôsde jeugd, mej
hun fraaie en vindingriêke creaties,
de hân van de veul toeschouwers altied wer op mekaor wet te kriêgen.
Dit is ’n zekere gereuststelling, want as
de jeugd dees lijn in de toekomst zoe door
wet te trekken, zal óch de Gröte Optocht
van Buul ’n succesnummer bliêven.
Willie
willen
alle
deelnemers
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bedânken vur hunne inzet en tevens
welkom heiten en alvast succes
tow weensen mej hun deelname
aon de Jeugdoptocht van 2020.
Namens
.

de

Optochtcommissie.

Oetslâg
Jeugdoptocht
Skelter
1 Kumt Goe
Snipperdag				830
Individuelen
1 de Smileys		
Als je haar maar goed zit		
842
2 cv Mooi geklooi
Mej carnaval er schön neffe zitten
840
3 cv Werm in de winter
Hittegolf				816
Kleine groepen
1 cv de Kuukes Gastel
Vlotte(n) bouwers
		
2 cv Ut Begin
Willie slaon nergens op
3 cv Gek Geboren
Willie kriege um de lucht nie in 		

962
922
920

Grote Groepen
1 cv Op zunne Kop
Proefkonijnen				946
Buulder Buk wisseltrofee
cv Op zunne Kop
Proefkonijnen
Jeugdgeinbok
de Smileys		
Als je haar maar goed zit
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Als developer mee in
onze polonaise?
Neem contact op!

Tip: er mag
gekleurd worden!

Al jaren voorop in de polonaise
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Keistoer Interactieve Media

+31 (0) 495 430 220

Randweg-Zuid 25a

info@keistoer.nl

6021 PT Budel

www.keistoer.nl

Jeugdoptocht
Buulder Buk 2020
Zaterdag 22 februari
Gewoon meelopen in de Jeugdoptocht.
Vind je het leuk om in de Jeugdoptocht mee te lopen
maar heb je geen idee of zie je geen kans om voor die
tijd iets in elkaar te knutselen,

GEEN PROBLEEM.

Omdat we 66 jaar bestaan geven we iedereen die in ons
Bokkenrijk op de basisschool zit de kans om gewoon
gezellig mee te lopen in de Jeugdoptocht. Jullie krijgen
samen het laatste startnummer voor de prinsenwagen.
Schrijf je in en moedig je vriendje of vriendinnetje aan
om dit ook te doen. Gewoon samen gezellig in polonaise
en genieten van de zwaaiende mensen langs de kant. Op
het einde van de optocht krijgt iedereen een aandenken
dat je in ons jubileumjaar hebt meegelopen in de
Jeugdoptocht.
Voor de mooist verklede zijn er ook nog mooie prijsjes
te winnen en verloten we uit alle
aanmeldingsformulieren tijdens de prijsuitreiking ook
nog enkele prijsjes.
Knip onderstaande bon uit en lever die in op de
woonadressen van het Jeugdprinsenpaar of geef je
deelnamebon af tijdens het scholenbezoek aan het
Jeugdprinsenpaar.

Ik loop gezellig mee in de Jeugdoptocht
Mijn
Mijnnaam
naam is
is…………......................................................…………………….
……………………………….
……………....…......... Jaar
ben……………….
IkIk
ben
Jaar
…................……..…
Zit in
in groep
groep ………..…
Zit
……......................................……………………………….
Van
basisschool
Van
basisschool
…………………………………….
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Moi, Moier, Moist!
Gröte Optocht 2019

Moi, Moier Moist.
Zoe mâg de finaleoptocht op dinzig in Buul wel omschreven woren.
Op dizze moie zonnige dag wâren
er wer doêzenden meensen van
heinde en ver nao ós Bokkenriêk
gekomen um dizze hoeëg gewaardeerde, wijd en zijd bekend stönde,
optocht
te
komen
bekiêken.
Wèken veurâfgónd aen dizzen optocht woor d’r overal, en zeker óch
in de bouwhallen, mej gröte creativiteit en inzet gewerkt aen kleurrijke en vaak imposante creaties.
Hiê oêt bleek al daeter wer unne
moien optocht aon zaot te komen.
Um hun inspanningen, in unnen altiêd zeer sportieve strijd, aon elkaor te
kunnen mèten, verschenen er wer veul
deelnemers in verschillende categorieën in de opstellingsstraot. Óch dit
opstellen van d’n optocht is al ’n happening op zich mej verbroedering, fest
en behulpzaamheid tussen de deelnemers ónderling. Óch ’t opbouwen van de
gröte wâgens trekt veul toeschouwers.
Al dees deelnemers zörgden vanâf de
start tot ’t eind vur unne twieë en ’n half
uur durende show mej spel en spektakel
vur de meensenmassa langs de kânt.
Op De Maerret, wo óch de tribune stet, is ‘t ’n waar fest! ’n Hogtepeunt wo optochtdeelnemers en toeschouwers sâmen opgôn en festvieren in unne bruisende massa. De jury
hâw er unnen helle kluif aon um de
peunten aon de deelnemers correct
te verdèlen. Toch zien zillie er wer in
geslaagd um de juiste winnaars aon
te wiêzen in dizze grandiozen optocht wo in kwaliteit, presentatie en
techniek van hoeëge kwaliteit wâren.
De allerhogste priês, ’t Gouwe
Getje, geenk oeteindelijk nao cv
De Plak oet Zeumeren-End. Mej
hun creatie Malledieven behaelden
zillie 983 peunten van de maximaal te behaolen 1000 peunten.
As Optochtcommissie zien willie hieël
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tevreeën over ’t verloeëp van d’n helle
optocht. Hiê veur dânk aon de jury,
optochtbegeleiders, verkeersregelaars
en alle ânder vrijwilligers, die dizzen dag vur ós in touw zien gewist.
Neturlijk óch ’n woord van dânk aon
alle toeschouwers, die er sâmen mej
de deelnemers altiêd ’n groeët fest
van wieëten te mâken, en die ós financieel steunen middels de collecte.
Óch alle deelnemers wer haertelijk bedânkt vur ullie enthousiasme
en inzet in d’n optocht, maer zeker óch vur die uren en uren werk
veurâfgónd aen d’n optocht, wa
maer wa dikwijls vergèten wurdt.
Iederieën is dit seizoen wer van harte
welkom op dinzig 25 fibbruaori vur de
Moiste Optocht van hieël de regio!!
Namens
.

de

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

• Vragen
• Reparaties
• Herinstallatie
• Maatwerk
• Service aan huis

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

NIEUW IN BUDEL!
sinds kort beschikken wij over een gloednieuwe eigen

TextieLdrukkerij &
Borduurstudio
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Oetslâg
Gröte Optocht
Individuelen
1 De Klivias
Willie riejen liever op unne ventweg
932
2 Nè Wies		
Sterk stuk				917
3 cv Ándere joaren Wa
‘n Lekker pötje Beuke!			
897
Kleine Groepen
1 cv de Zuipschuiten
Willie hemme mot			929
2 cv de Doordraaiers
We doen ze wat aan			
927
3 cv Gek genoeg
Vierrussen				912
Grote Groepen
1 cv de Doerakkers
Vertrouwen				962
2 cv de Dwarsliggers
Schapendrijven				952
3 cv de Flierefluiters
Bells Angels				931
Wagens
1 cv de Plak
De Malledieven				983
2 cv de Lolmakers
Nog eend(t)je dan			975
3 vg de Lollebollen
Beter Leven(d)				952
Jos Saes Stimuleringsprijs
cv de Doerakkers
Vertrouwen
Buulder Buk Wisseltrofee
cv de Doerakkers
Vertrouwen
De Geinbok
De Klivias
Willie riejen liever op unne ventweg
’t Gouwe Getje
cv de Plak
De Malledieven

zie pagina 87 voor uitleg prijstoekenning
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Wikkelwijs maakt leren weer leuk!

WIKKELWIJS
De eigenwijze onderwijspraktijk

Remedial Teaching en
Orthopedagogiek

.nl
Kijk voor meer informatie op www.wikkelwijs

KEUKEN

INBOUWAPPARATUUR
✓ Gratis advies op locatie
✓ Zeer breed assortiment
✓ Deskundige inbouw en eventuele renovatie
✓ Elders goedkoper? Laat het ons weten!
✓ Tevens renovatie in eigen beheer
✓ Afvoer oud apparaat

T�G�NN�T
I�T�I�RZ�N
P�

0031 6 2199 2599 • rvmmaatinterieurs.nl

Bokkenblaaike 2020 80

Willie zien er efkus neet
van zaoterdig 22 februaori
t/m deensdig 25 februaori

VDSTEENXXL
De Vest 70
Valkenswaard
Tel. 040-2070605

Steun de Collecte !
Óch dit jaor hopen willie bie de collecte wer op ullie steun te
meugen rèkenen, zoedae willie ozze Gröte Optocht in dizzen
umvang in stand kunnen hawwen. Alvast bedânkt.
Junt neet mier op de collectewâgen
Jaorenlang hit Junt vanâf ‘t dâk van de collectewâgen de toeschowwers wieëten aon te sporen um 'n kleine bijdrage vur de optocht
neet te vergèten. Junt deei dae op de heur bekende manier, scherp
van tóng en doelgericht. Junt get echter mej pensioen en zal heur
plaekske op de collectewâgen neet mier bezetten. Nao al die jaoren
hit ze hiê ‘n peunt achter gezet.
As Buulder Buk, maer zeker óch as optochtdeelnemers, bedânken
willie Junt vur heur geweldig optreden in de Gröte Optocht. Mede
dór hurren inzet kósten willie ieder jaor ‘n moi bedrag doorsluizen
nao ‘t priêzengaeld. Willie zullen heur stem op nummer 33 zeker
gôn missen.
Junt, nogmaals bedânkt en nao al die jaoren meugen willie óch
zeggen,
’t Is gepermeteerd!

Grote Carnavalsoptocht
Alles wat je moet weten over de Grote Optocht van cv Buulder Buk
MEN KAN INSCHRIJVEN IN DE VOLGENDE CATEGORIEËN:
			A
			B
			C
			D
			E

individuelen		
gewoon meelopen
groepen klein		
groepen groot		
wagens			

1 t/m 3 personen			
alleen voor Jeugdoptocht (zie ook pag. 75)
4 t/m 15 personen (voor Jeugdoptocht 4 t/m 9 personen)
16 personen of meer (voor Jeugdoptocht 10 personen of meer)
4 wielen (afm. ca 4,5 x 2 meter)

Om aan de Optochten te kunnen deelnemen dienen de inschrijfformulieren volledig te worden ingevuld.
Via onze site www.BuulderBuk.nl kun je het inschrijfformulier meteen invullen en doormailen.
Inschrijven kan van 11 november 2019 t/m donderdag 13 februari 2020. Men dient zich stipt aan deze
inschrijftermijn te houden omdat op vrijdag 14 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!
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Iedere bladzIjde een eIgen verhaal

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

Fabrieksstraat 75, 6021 RC Budel
GSM: 06 - 23 101 301 / 06 - 23 100 303
E-mail: info@totaalbouwbudel.nl
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Smits van Oyenlaan 2e
6026 CP MAARHEEZE
0495-594705

www.boekhandelsprankenis.nl

RUIM 89.000 TITELS
VOOR 23.00 UUR BESTELD,

MORGEN IN HUIS!

GRA
THU TIS
BEZ IS
ORG
D!

*

vana

f 15

euro

DE BESTE BOEkHaNDEL OOk ONLINE!

Optochtvergadering
Op dinsdag 18 februari is er wederom een bijeenkomst
voor Optochtdeelnemers, jury, politie en begeleiders
van de Grote Optocht! Deze bijeenkomst vindt plaats
in Café De Bellevue aan de Maarheezerweg 1 te Budel
en begint om 20.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er op een gezellige
manier teruggekeken op de geweldige Optocht van vorig jaar en bespreken we enkele verbeterpunten. Ook
krijgt iedereen de gelegenheid vragen te stellen of
voorstellen te bespreken.
Samen proberen we er wederom een mooie, goedlopende Optocht van te maken.
Op deze avond worden verder:
• Startnummers uitgereikt
• Milieukaarten uitgedeeld
• Entreebewijzen voor de prijsuitreiking verstrekt
• Optochtbegeleiders toegewezen
• Enkele consumpties gratis aangeboden en geproost op
een mooie Carnavalsoptocht
Gezien de inhoud van deze bijeenkomst is
het belangrijk dat van iedere Optochtdeelnemer enkele vertegenwoordigers aanwezig
zijn. Bovendien was het vorig jaar druk, zinvol en gezellig.
Dus niet vergeten 18 februari in je agenda
te noteren!!!!

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
18 februari in de Café De Bellevue.
Startnummers voor de Jeugdoptocht
Deze kunnen afgehaald worden op dinsdag 18 februari tussen 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!!

Jeugdoptocht
cv Buulder Buk
Zaterdag 22 februari 2020
Ook dit jaar organiseren wij voor onze jeugd, ós klein
Bukskes en Getjes, weer een Jeugdoptocht en wel op
zaterdag 22 februari 2020.
Deelname aan de Jeugdoptocht voor kinderen
t/m 15 jaar.
Opstellen:
Iedereen die een startnummer heeft kan zich vanaf 13.45
uur opstellen kruising Europalaan-Zuid / Rubenslaan.
Tijdstip van vertrek is stipt 14.11 uur
Route:
Europalaan, langs de achterkant van Zorgcentrum Mariënburght via de Cranendoncklaan naar de Nieuwstraat.
Vervolgens via de Markt en Dr. Ant. Mathijsenstraat naar
de Deken van Baarsstraat. Daar eindigt de Optocht.
Ontbinden Optocht:
De Optocht wordt ontbonden op de hoek van de Dr. Ant.
Mathijsenstraat/Deken van Baarsstraat ter hoogte van
Partycentrum Proost.
Prijsuitreiking:
De prijzen worden zo spoedig mogelijk na het beëindigen
van de Optocht bekend gemaakt in onze residentie “de
Bokkenstal” ofwel Partycentrum Proost. Prijzen en bekers
kunnen hier direct in ontvangst genomen worden. Tevens
wordt dan de uitslag van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.
Harrie Staals 		
Patrick Stevens 		
John van de Moosdijk
Johan Duisters 		
Frank Beerten 		

06-15273877
06-42328263
06-22562405
06-12814040
06-46220518

Optochtreglement
Het optochtreglement voor zowel de Grote als
de Jeugdoptocht kun je aanvragen bij
Optocht@Buulderbuk.nl
Mocht je vragen hebben dan kun je altijd
contact opnemen met de commissie Optochten.
Optocht@BuulderBuk.nl
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De gaafste opvang

Dagopvang
Fexible opvang

Buitenschoolse opvang

Grootschoterweg 10
6021 KC Budel
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0495-496391

info@klikkelstein.nl

www.klikkelstein.nl

Route grote Carnavalsoptocht
Carnavalsdinsdag 25 februari, Grote Optocht in Buul
Op dinsdag 25 februari 2020 vindt het hoogtepunt plaats van het Carnavalsseizoen. Op deze dag zal weer een geweldige
stoet door Budel trekken van mensen die laten zien hoe men in ons “Bokkenrijk” Carnaval viert.
Een en ander dient uiteraard op een behoorlijke manier georganiseerd te zijn en daarom vragen wij de aandacht voor het
volgende:
Opstellen:
Iedereen die een startnummer heeft kan zich vanaf 10.00 uur opstellen aan de Maarheezerweg in Budel. Blijf zo veel mogelijk rechts van de weg, zo dat anderen er goed langs kunnen.
Iedere deelnemer dient om 13.00 uur opgesteld te staan omdat de jury op dit tijdstip begint met jureren.
Bij de opstelling dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie stipt opgevolgd te worden.
De opstelstraat Maarheezerweg, is voor de deelnemende wagens, groepen en individuelen als volgt te bereiken:
voor de nummers 1 t/m 30 via de Nieuwe Dijk
voor de nummers 31 t/m 50 via de Burg. Van Houtstraat
voor de nummers 51 t/m/ 80 via ‘t Stepke
Tijdstip van vertrek is stipt 13.30 uur
De route is als volgt:
Start bij rotonde – Dr. Ant. Mathijsenstraat – Markt – Nieuwstraat – Cranendoncklaan – Rubenslaan.
Voor een goede doorstroom van de Optocht is de opstelstraat alleen voor Optochtdeelnemers
toegankelijk. Spelopvoeringen door de deelnemers zullen pas vanaf de rotonde gestart worden.
Ontbinden Optocht:
De Optocht wordt ontbonden voorbij het zorgcentrum Mariënburght aan de Rubenslaan.
Dit betekent dat de wagens doorgestuurd worden richting Europalaan-Zuid of Vincent van Goghlaan, hier geldt een
parkeerverbod en wegsleepregeling
Het is natuurlijk logisch dat de eerste wagen van de groep zo ver mogelijk doorrijdt!
De deelnemers krijgen de startnummers tijdens de optochtvergadering en zijn zelf verantwoordelijk voor het goed
zichtbaar plaatsen op hun creatie. De startnummers hoeven bij de ontbinding van de Optocht niet ingeleverd te worden.
Die mag je als aandenken boven je bed hangen.
Prijsuitreiking:
De prijzen worden na beëindiging van de Optocht bekend gemaakt in Party Centrum Proost aan de Deken van Baarsstraat.
De prijsuitreiking start om 20.00 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 technische mankementen niet meer vooruit kan.
Deze trekkers bevinden zich op 3 plaatsen langs de route. De dichtstbijzijnde trekker kan worden opgeroepen via eigen
mobiel. Dit dient meteen te gebeuren.
Start (Rotonde van Asten), Centrum (Foto Rooymans) en Einde (Bakker Teeuwen)
Voor informatie of vragen aangaande de Optochten kunt u zich wenden tot:
optocht@BuulderBuk.nl of telefonisch bij de Commissie Optochten.
Harrie Staals
06-15273877

Patrick Stevens
06-42328263

John van de Moosdijk
06-15064285

Johan Duisters
06-12814140

Frank Beerten
06-46220518
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TEGELWERKENBUDEL

Graszoden
Gazon aanleg
Kunstgras
Sportveldonderhoud
Cultuurtechniek

Pieter Roefs

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

SEBU

sebutegelwerken@upcmail.nl tel.0653719820

Wenst u een mooie carnaval

VERKOOP EN AANKOOP BESTAANDE- EN NIEUWBOUW
BEDRIJFSHUISVESTIGING
TAXATIES

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

Bokkenblaaike 2020 86

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

Te behalen Optocht-trofeeën
Grote Optocht
’t Gouwe Getje
Dit is de hoogste onderscheiding van de
Grote Optocht. Het is een onderscheiding die voor één jaar in het bezit blijft
van die deelnemer of vereniging met
het hoogst aantal punten van de jury.
De naam van deze winnaar zal als blijvende herinnering in deze onderscheiding worden gegraveerd. De hoogste
onderscheiding voor de Grote Optocht
kan door iedereen, ongeacht categorie
of afkomst worden gewonnen, maar
blijft eigendom van cv Buulder Buk.
Buulder Buk Wisseltrofee
Deze is te winnen door de beste creatie uit het Bokkenrijk, ongeacht de
categorie van deelname. Om deze beker definitief in het bezit te krijgen moet

Jeugdoptocht
Buulder Buk
JeugdWisseltrofee
Hiervoor gelden dezelfde regels
als voor de Buulder Buk Wisseltrofee, te behalen in de Grote Optocht.

de beker drie opeenvolgende jaren gewonnen worden door dezelfde deelnemer. De deelnemer die de beker in totaal vijf keer weet te behalen wordt ook
definitief eigenaar. Dit is echter slechts
van toepassing per wisselbeker. M.a.w.
wordt de beker gewonnen, dan beginnen de vijf jaren opnieuw te tellen.
Overige bekers
cv Buulder Buk stelt verder per
categorie
van
deelname
drie
bekers beschikbaar voor de drie hoogst
geklasseerde creaties per categorie,
ongeacht of het aantal punten dat behaald
wordt, in de groep 1e, 2e of 3e prijs valt.
Jos Saes Stimuleringsprijs
Deze prijs is alleen te winnen door
optochtdeelnemers uit de gemeente
Cranendonck.Het betreft een aanmoe-

Buulder Buk JeugdGeinbok
Vanaf het seizoen 2010 wordt de
JeugdGeinbok uitgereikt.
Hiervoor gelden dezelfde regels als
voor de Buulder Buk Geinbok,
te behalen in de Grote Optocht.

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

Overige bekers
cv Buulder Buk stelt verder per
categorie van deelname drie bekers beschikbaar voor de drie hoogst
geklasseerde per categorie, ongeacht
of het aantal punten dat behaald wordt
in de groep 1e, 2e of 3e prijs valt.

Prijzensysteem Carnavalsoptochten
Om misverstanden te voorkomen en
vooral het belang van diegenen die voor
het eerst aan een Optocht deelnemen
vermelden wij hier nogmaals op welke wijze de prijzen verdeeld worden.
Het systeem werkt als volgt:
Uitgaande van een 10-koppige jury,
waarvan ieder jurylid 100 punten
aan een deelnemer kan toekennen,
maximaal dus 1000 punten te behalen, gelden de navolgende drempels met bijbehorende prijzen:

echter ook belangrijk en wel om twee
redenen:

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

b. Bekers
Per groep van deelname t.w.:

a. Prijzengeld
In iedere categorie van prijzen, t.w. 1e,
2e en 3e prijzen, wordt aan de deelnemer met het hoogst aantal punten een
bepaald bedrag uitgekeerd. Naar
gelang het aantal behaalde punten,
in de betreffende categorie, wordt de
prijs van de overige winnaars vervolgens
telkens verminderd met een vast bedrag.

Individuelen 1t/m 3 personen;
Groepen klein 4 t/m 15 personen
Groepen klein J.O. 4 t/m 9 personen
Groepen groot 16 personen of meer

Groepen groot J.O. 10 personen of
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 prijzen en twee 3e prijzen dan worden
de bekers uitgereikt aan de wagens in de categorie 1e prijzen en
aan de twee hoogst geklasseerde
wagens in de categorie 2e prijzen.
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• De Jos Saes Stimuleringsprijs •
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.

Optochtjury
Jammer dae steeds minder individuelen mej trekken!
Sakkerju, alwer ‘n jaor vurbiê. Mien vrouw
corrigeert mich en zigt dae ich neet mag
vloeken, óch al is ’t carnavalesk bedoeld.
Opneej dus: “Gosjemijne wa get de tiêd
toch vlug. Alwer ‘n jaor vurbiê”.
Wer preberen ‘n stukske in elkaor te zetten
vur ‘t Bokkenblaaike mej de achterliggende gedachte dae waorschienluk gennen
hoond dae zal lèzen.
Now moet ich towgèven dae ich nog nöit
unnen hoond hêb zien lèzen, óch Lieske
van Junt neet, dus zal ‘t wel mejvallen.
Veurig jaor hêmmen willie wer unnen helle
moie stoet vurbiê zien trekken, die ‘t ós juryleden wer hieël moeiluk makde. Óch de
Jeugdoptocht moog er zien.
Opvallend was daeter eenkele wâgens biê
wâren, wobie de bouwers afgestapt wâren
van de traditionele vörmgèving. Mej name
de köp van de poppen. Ontwikkelt zich hiê
iets neejs? Verandering van spijs duut de
mins èten. Willie juryleden zien beneejd of
dit zich de komende jaoren veurtzet.
Wa ich persónluk jommer vin is daeter
steeds minder individuelen mej trekken.
Vur meech nog altied de crème de la crème
van d’n optocht. Daorum boeren, burgers
en buitenlui, groeët en klein, kiekt um uch
henne. De humor ligt op straot en tiggewo-

rig óch veelvuldig op You Tube, Facebook,
Instagram en wieët ich nog mier. Geft ow
oeëgen en oeëren de kôst en creëert iets
eenvoudigs, wo de toeschouwer um kan
lachen.
Dao tiggenover is er ‘n towname bie de
klein en gröte groepen die er steeds mier
werk van maken, zoewel qua uitdossing as
qua spel.

“Ich lés toch echt
elleke daag
de krant, Dré!”

Wa de jury betraeft hêmmen willie dit jaor
afscheid genomen van Huub van Dierendonck en óch Cees Coppens hit aongegèven
te gôn stoppen.
Willie hêmmen dus wer plak in ós club, bie
veurkeur vur vrouwen.
Willie weensen ullie allemaol wer ‘n gezellig carnaval en as vanouds unnen helle
moie optocht.
Tot dan,
Namens de jury van cv Buulder Buk,
Dré van Gestel
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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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Jubilea Optochtdeelnemers
22 Jaor
cv de Zuipschuiten
Nao zoe’n 70 optochten geloeëpen te
hêmmen, wurdt komend seizoen de
lêste kier vur ós as cv de Zuipschuiten.
Wa begós as gröte groep, woor nao
14 jaor unne klenne loeëpgroep.
Maer ‘t aontal leej is bliêven gruien!
Op
‘t
momeent
tellen
willie 24 volwassenen en 30 kinder.
Sinds 4 jaor loeëpen de awdste kinder óch mej, jao óch zillie
zien besmet mej ‘t carnavalsvirus!
Dit hopen we volgend jaor óch
door te zetten in de Jeugdoptocht,
dao
zien
genóg
ideeën
en
kinder
veur
in
ieder
geval!
Ge zult ós de komende jaoren
dus vâst nog wel tegenkomen.
Mej veul plezeer en de noeëdige
pilskes hêmmen willie genoëten
van alle urkes in de bouwschuur,
achter
’t
naaimesjiên,
tijdens
de optochten en op alle festjes!
En ni te vergèten van ós Zuipschuitenbal wa we 15 jaor lânk georganiseerd hêmmen in de Reinder.
As lêste unne dikke merci aon familie
van Deurzen die ós tijdens ós 11-jaorig jubileum oet de brand hit geholpen en wo we vervolgens elk jaor
opneej in de schuur terêcht kósten.
Dit seizoen gôn willie er zeker nog ‘n moi fest van mâken!!
Alaaf!

22 Jaor
cv de Hosseklossers
Hoewel ós 11-jaorig jubileumfest vur ós

gevuul nog maer nêt achter ós ligt,
liegen de feiten er neet um: cv de
Hosseklossers bestet 22 jaor!
Opgereecht in 1998 nâmen de Lapzwansen ós ónder hun hoede, van hun
hêmmen willie de kneepjes van ‘t vak
gelierd ónder de bezielende leiding van
Janus Smits en Mieke van Happen.
Nao eenkele jaoren in ‘t Eikenschoor
gebouwd te hêmmen, was ‘t tiêd um
op eigen bieën vêrder te gaon en kósten
willie terêcht bie familie van der Heijden in de Neeje Beek en laoter bie
de familie van Happen in ‘t Goêr, de
familie van den Wildenberg in Sterksel
en de familie van den Wildenberg in
Buul. In Buul kunnen willie nog steeds
terêcht en bouwen willie mej veul plezeer neffe de Klunzen, ós schuurcollega’s, aon ós biêdrage vur d’n optocht.
Nao jaoren te hêmmen mejgedaon in
Wert, Eindhoven, Buul en Zurrik, duun
willie tiggeworig wa reustiger aon en
duun willie allieën nog mej in Zurrik.
Zoe hâwwen we neffe ‘t bouwen nog
genóg tiêd over vur alle mini-HK’ers,
want óch bie hun wurdt carnaval er mej
de paplepel ingegoëten. Óch willie zêlf
hawwen er nog steeds van um menig
(carnavals)festje mej te pakken.
Vandao dae willie dit jubileumjaor óch
goe gôn vieren, en wel op 18 januaori
bie de Bout! Wie dit gezellig mej ós wil
vieren is welkom vanâf 20.00 uur.
Kómde óch?

11 jaor
cv de Lamballen
Hallo Buk en Getjes!
Wa’n ier um dit jaor ‘n stukske te meugen schriêven vur ‘t Bokkenblaaike!
Willie loeëpen neturlijk al hieël wa
jaoren mej in ulliejen Gröte Optocht en
dae is altiêd ‘n groeët fest! Vurdae willie hiê over gôn vertellen, zullen willie
ós urst effe kort veurstellen. Willie zien
cv de Lamballen, ‘n gröte (vrienden)
groep oet Buul-Schót. Ozze groep is
opgereecht in 2009, dae betekkent dae
willie dit jaor 11 jaor bestön! Fest!
Wa begós as ‘n idee van ‘n basisschoolklas van B.S. de Wereldwijzer,
um ‘n carnavalsgroep te beginnen en
mej te doeën aon d’n optocht, is oêtgegruid tot unne gröte groep, die inmiddels alwer 23 leei telt.
Terug nao ós 11-jaorig bestaon, want
wie jaorig is viert fest! Dit hêmmen
willie dan óch zeker gedaon. De Reinder kleurde nâmelijk op 16 november
pâars en gruun! Haendjes woren geschud, cadeaus woren oêtgereikt en het
spa-goud hit rijkelijk meugen vloeien.
‘t Was ‘n geslaagd fest dae nog in de
laote uurkes woor doorgezet. Willie
willen dan óch iederieën bedânken die
dizzen aovund tot ‘n succes hit gemakt!
De carnavalsmónden komen eraon en
neet te vergèten de optochten! Wa is ‘t
ieder jaor fantastisch um dór ‘t moie
Buul te meugen trekken.
C.V. de Lamballen zou zichzêlf ni zien
as dao neet de benodigde probleempjes
en stukken biê komen kiêken. Maer al
mej al loeëpen we gelukkig ieder jaor
mej, ónder de mentale leus: Mejdoeën
is belangriêker dan winnen!
Gelukkig wedde gillie ós
creatie altiêd te waarderen
en gôn we mej ‘n voldaon gevuul wer richting Buul-Schót.
Óch dit jaor zien willie wer van
de partij en zulde gillie ós zien
verschiênen in ‘t thema van ós
11-jaorig bestaon. ‘t Beloft wer
‘n geweldig carnavalsseizoen te
woren!
Willie weensen iederieën ‘n geweldig carnavalsseizoen tow, tot in
Buul!
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Boerenbrulluft 2020
Veurstellen boerenbruidspaor
Boer Ben
Ich bin Ben Lammers, 22 jaor joonk
en ich woon al mien hieël lèven in de
Buulderbosch. Dao wo ozze pap en ós
mam hét loonbedriêf van Buul en umstreken runnen.Thoês zien willie mej
z’n 6sen, ozze pap, os mam, mien 3 zussen en eech. Vêrder hêmmen willie nog
unnen hoeëp dieren, unnen hoond, wa
hertjes, ‘n paor walibi’s en wa katten.
Ich werk bie van Deurzen Heftrucks
in Buul, wo ich op de vrachtwâgen zit.
Nao ‘t werk goi ich nog dikkels thoês
aen de gang. In miene vrije tiêd goi
ich gèr crossen mej de motor en zoêp
ik wa af mej mien maoten van cv de
Klunze, wo we elk jaor unne schonne
wâgen mej bouwen, maer genne
priês winnen. Vêrder zit ich bie
de organisatie van ’t Cranendonck’s Verbroederingsbal,
’t gezelligste carnavalsfest
van Brabant. Carnaval is
meech mej de paplepel
ingegoten en vruuger hêb
ich dan óch dikwels mej de
Jeugdoptocht mejgedaon.
Ozze pap en mam zien
twieje echte carnavalisten.
Ozze pap, Hein van Mierlo, zit
bie cv de Plekkers. Ons mam, Evi
Gudders, is ’n fanatiek Jeugdbukske.
Mien getuugen Tim van Eerd en Koen
Swinkels, zien twieje van mien goei
vrienden en zitten óch bie cv de Klunze
Boerin Lynn
Ich zal mien eigen effe veurstellen, ich bin Lynn Janssen en 19 jaor
âwd. Ich bin de dôchter van Mat
van Sjors en Gon Janssen oet Gâstel en Bianca van Toon en Net van
Mierlo (den Thuuëm) oet Buul.
Ich bin geboren en getogen in
de Broekkant wo ich nog steeds
woon, sâmen mej ós mam en ozze
pap en mien gröte bruur Sem.
Ich hêb sinds ‘n jaor mien eigen salon bie ós thoês. Hie bin ich kapster,
nagelstyliste en zet ich wimperextensions. Wa ich elke dâg mej hieël veul
plezeer duuj! In de weekenden bin

ich gèr bie vrienden en vriendinnen,
filmpke kiêken, kletsen over van alles en nog wa, gezelligheid en neturlijk lekker stappen mej de meiden!
Ich bin bie cv de Doerakkers oet
Buul, óch mej de Doekies is ‘t altied
fest. Ieder jaor kiêk ich oêt nao ‘n
geweldig carnavalsseizoen. Carnaval
is er bie mich mej de paplepel ingegoten, want ozze pap en ós mam zien
namelijk altiêd fanatieke wâgenbouwers gewist bie cv de Dorstlessers oet
Gâstel. Mej de carnaval wil ich dus
óch zeker gen festje missen.
In september, op unne móndigao

vund stoond Jos Saes bie ós aen de
deur. Ich was druk aon ‘t werk, dus
ós mam deei de deur open en kwâmp
zeggen dae ‘t bezuuk vur meech was.
Toen zâg ich Jos en vroeg hij of ich
efkes tiêd hâw. Ich dâcht, dien kumt ‘n
afspraak mâken vur zien haor te laoten
knippen, dus zeei ich: ‘neturlijk kóm
binnen!’ Toen vroeg hij of ich boerenbruid wilde woren van de Buulder
Buk. Ich zeei mej, ‘Nieje…nieje, dae’s
niks vur meech.’ Toen zeei Jos daetie
via via hâw gehuurd dae ich dao unne
goeie vur was. Ich vroeg neturlijk mej:
‘wie is dan de boer?’ Jos zeei neet wie
’t was, maer dae ich er nog goe over nao
moes deenken, want dae zou de moiste
dâg van mien lèven woren. Ozze pap
en ós mam zeeijen metieën ‘dae moeje

doeën’ en ozze Sem zeei al mej ‘dan
wil ich getuuge woren!!!!’ Ich zeei dae
ich er nog ‘n nachje over moes slaopen en ‘t de volgende dâg zou laoten
wieëten. Now dien nâcht hêb ich dus
ne veul geslaopen. De volgende dâg
hêb ich Jos ‘s mörgens um 10.00 uur
opgebêld en gezigd dae ich ‘t toch wou
doeën. De wèk erop moesten willie um
21.45 uur ‘s aovuns bie Jos komen vur
de blind date mej miene boer. Kumt
ie al 3 keteer te laot. Dus ich zeei al
tigge Gert, ‘begint dae now al, ich
moet nog gôn trouwen.’ En oeteindelijk, nao lang wâchten is miene boer
Ben Lammers geworen. Dao bin ich
zeker blij mej. Óch zien awwers en
zien zussen ken ich goe, want ich
kwâmp er vreuger hieël veul.
De
4
meensen
die
meech dien dâg bie
gôn staon is neturlijk mien
bruur Sem Janssen. Hij
was mej enthousiast en
trots dae hij miene getuuge moog zien, óch is hij
lid van cv de Lamballen
oet Schót. Miene volgende
getuuge is mien bêste vriendin
Kim Braeken. Kim en eech zien
al vanâf kleins af aon dikke vriendinnen sâmen. Lol, plezier en gezelligheid
hêmmen willie al die jaoren al veul gehad. En daorum voond ich dae Kim dit
van deechtbiê zeker mej moes mâken.
Kim is óch lid van de Doerakkers. As
mien mooder hêb ich maer ‘n Limburgse vlaoi gekozen, want die mènen
altied dae ze zoe goe carnaval kunnen
vieren. ‘Ons Elske’ oftewel Els Coenegracht. Fleur, de dôchter van Elske is
‘n hieël goei vriendin van meech. En
óch zij zit sâmen mej hur bruur Luuk
bie de Doerakkers. Miene vaoder is
Frank van Moorsel van bie ós tiggenover oftewel miene burman en wel
bekend van Van Moorsel Witgoedservice oet Buul. Willie hêmmen d’r goei
buren aon, want sâmen mej zien vrouw
Sandra hawwen zillie van gezelligheid,
mej daobiê op ziene tiêd ’n pötje bier.
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Fijne
carn
a

val!

STERK IN METAAL,
STERK IN KWALITEIT,
STERK IN SERVICE.

M E T A A L T E C H N I E K B.V.
feijen@feijenmetaaltechniek.nl
feijenmetaaltechniek.nl

• oetnodiging •
Boer Ben Lammers &
Boerin Lynn Janssen
Nodigen ullie, mede nâmes de Buulder Buk, oêt vur de
Boerenbrulluft.
Vur diegene die mej d’n optocht mej wil doeën, gèr
verzamelen bie boer Ben, Boschdijk 14, of bie
boerin Lynn, Broekkant 15, um 18.00 uur.
Op zaoterig 25 januari 2020 um 19.00 uur zullen
zillie in Zaol de Wielerbaon 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!
www.buulderbuk.nl
like ós op facebook
Bokkenblaaike 2020| 94

Dresscode: boeren(fest)kledij

Boerenbrulluft 2019
Impressie Brulluft 2019

Commissie Boerenbrulluft

Commissie Boerenbrulluft
v.l.n.r.: Tom van Osch,
Adrie Duisters, Gert Hegge.
Niet op foto: Jos Saes, Ruben
Bouma
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SLENDERS
Deken van Baarsstraat 11

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

6021 BG Budel
Tel. 0495-491381

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

www.bruna.nl

•

altijd actueel

Markt 9
6021 CD Budel
Tel./fax 0495-494978
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Boerenbrulluft 2019
Boerenbruidspaar
Veurig seizoen was ‘t eindelijk zoevaer,
willie woren gevrogd um ‘t Boerenbruidspaar van 2019 te zien! Dao hoefden willie neet lang over nao te deenken, dae wilden willie wel!
Tiêd um de boerenfemilie bie elkaor
te zuuken. Umdae Nieke Tom geenk
vraogen vur de boerenfemilie was al
snel dudelijk mej wie willie gingen
trouwen. ‘Euh, ich goi eigenlijk zêlf
al trouwen!’ Maer dae kós de pret ne
drukken, want de commissie hâw unne
goeie metch oêtgezôcht!

was, veel er toch wel ‘n lâst van ós
schouwers, eindelijk móchten willie ‘t
haordop zeggen: Willie zien ‘t Boerenbruidspaar van 2019!
Dien aovund hêmmen willie veul leuke
reacties meugen ontvangen en hêmmen willie er nog unne leuke aovund
van gemakt!
D’n dâg zêlf was ieën groeët fest!
Boer Tom begós mej zien gevolg in de
Neejstraot. Van hiê oêt geenk de stoet
nao de Fabriekstraot nao ‘t awwerlijk hoês van Nieke, wo Jan en Tonnie

Toen willie ós femilies
bie elkaor gezôcht hân
was ‘t tiêd vur de foto’s.
Iederieën sâmen was al
gâw ieën gröte femilie en
we hêmmen unnen hoeëp
lol gehad dien aovund!
Ut get Beginne! was
wel ff spannend! Her en
der wâren ós nâmen al
gevallen. Bie Gert in ‘t
kantórke umkleejen. (Wo
de boer van spanning
oet zien bóks scheurde..
Gelukkig hâw hij unne
lange jas aon en kós zien
boerin mej de naaimachine overweg, dus op de
grote dâg was die bóks
wer as neej.)
Toen ‘t emmel bekend

hân gezörgd dae niemund iets tekort
kwâmp! Behalve dan ‘n waerm plaekske, want dao was zoeveul volk dae ‘t
neet in de tênt pâsde!
Nao ‘t overhandigen van ‘t boeket en ‘n
borreltje: hup de wâgen op.
Toen we achterum keken wâren we
stómverbaasd.. wa’n volk leep dao
achter dien wâgen!
Tijdens de ceremonie hêmmen willie
genoëten van alle verhalen van pastoor
Boy Jansen en misdienaar Freddy van
den Elzen. Willie hêmmen er aon moeten geluuëven en wa hêmmen
we gelachen. Daonao de receptie, wannen hoeëp meensen! En wa’n cadeaus!
Nao ‘t officieel gedelte, kós ‘t
fest beginnen. En dae was ‘t,
‘n fest! We hêmmen gedânst,
gezieëverd, gezopen en genoëten.
Willie willen de boerencommissie bedânken vur de organisatie. Ós boerenfemilies
dae gillie er mej ós sâmen
zoe’n moi fesje van hêmmen gemakt & neturlijk iederieën die er dien aovund
was, bedânkt!

Eerdere boerenbruidsparen
(sinds cv Buulder Buk de boerenbrulluft organiseert)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Boer Pier Beerten
&
Boer Hein Govers
&
Boer Wil Schenkels
&
Boer Pier Beerten
&
Boer Peter-Paul Jeuken &
Boer Frank Beerten
&
Boer Ralph van Meijl &
Boer Marc van Vlierden &
Boer Tom van Osch
&

Boerin Jet Janssen
Boerin Ans van Moorsel
Boerin Lenny Vermeulen
Boerin José Bombeeck - Geerts
Boerin Nicki Biesmans
Boerin Mirte Evers
Boerin Wilke Lammers
Boerin Jessy Ras
Boerin Nieke van Hunsel
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Mini Boerenbal
Boer Siem en Boerin Maud nep-echt getrouwd!
Zaterdag 9 februari was het eindelijk
zover. Na weken van voorbereidingen,
in het begin nog allemaal in het geheim,
was de grote dag voor boer Siem van
Gogh en boerin Maud Smedts aangebroken: hun eigen miniboerenbruiloft,
voor de vierde keer georganiseerd
door Scouting Budel. Mirthe Rutjens
maakte vooraf fantastische foto’s en
Pim Stals verzorgde het ontwerp voor
mooie posters en uitnodigingen die boer
Siem en boerin Maud huis-aan-huis
lieten verspreiden voor hun trouwerij.
Vroeg in de middag werd boer
Siem met de trouwauto van
Frits van Cranenbroek thuis
opgehaald, waarna hij vertrok naar het Schepenhuis, waar boerin Maud
al een klein beetje zenuwachtig boven op
het bordes op hem
stond te wachten.
Que-Mas Fun Orchestra verwelkomde
het “verliefde” paar,
alle genodigden en de
nieuwsgierige voorbijgangers, wat het geheel
natuurlijk direct sfeer
gaf! Boer Siem ging midden op De Markt in Budel
op de knieën en vroeg zijn
meisje ten huwelijk. Natuurlijk
wilde boerin Maud wel met hem
nep-echt trouwen! Op de trappen van
het Schepenhuis overhandigde boer
Siem aan boerin Maud een heus boerenbruidsboeket dat, net als de corsages voor het bruidspaar en hun belangrijkste gasten, is gemaakt en geschonken door Christianne gelegenheidsbloemwerken.

Wielerbaan aangekomen, stond de
“Buulse Agrariër van de Burgerlijke
Stand” kortweg BABS (Ad Weegels)
al op het verliefde paar te wachten.
Hier werd het bruidspaar samen met
hun getuigen Lana, Djairo, Jop en
Fleur binnengehaald door Que-Mas
op de toepasselijke bruidsmars. De ceremonie volgde en onder toezien van
de getuigen en de ouders van de boer
en de
boerin,

Tijdens de receptie werd het buffet voorbereid, een heerlijke
zoete hap voor de kinderen
en roggebrood met zult,
kreentemik en ‘n eike voor
alle papa’s en mama’s op
het feestje. Dit buffet
werd mede mogelijk
gemaakt door Slagerij
van der Linden en
Hendriks en Cafézaal De Wielerbaan.
Na afloop barstte het
feestgedruis los met
muzikale
medewerking van Que-Mas en dj
Bas, een fantastisch feest
dat nog lang aanhield.

Eerdere
mini-boerenbruidsparen
2016:
2017

In een grote stoet, begeleid door de
dames en heren van Kindervakantiewerk Budel en de opa van Siem
op de tractor, vertrok het hele gezelschap te voet naar Café-zaal De
Wielerbaan, de trouw- en feestlocatie voor deze bijzondere dag. Bij de

zeiden Siem en Maud volmondig “JA”
op de vraag of zij in de nep-echt aan
elkaar verbonden wilden worden.
Het kersverse mini-boerenbruidspaar
werd flink in het zonnetje gezet tijdens een drukbezochte receptie, die
geopend werd door Jeugdprins Niek,
Jeugdprinses Yara, Prins Tijn I en
Prinses Astrid van cv Buulder Buk
met hun gevolg. En natuurlijk maakten boer Tom en boerin Nieke van
de gelegenheid gebruik om het junior collega boerenpaar te feliciteren.

2018
2019
2020

Bram Kemkens &
Donna van Deurzen
Ruben Lammers &
Jessie van Moorsel
Guus van Schijndel &
Loeky Brom
Siem van Gogh &
Maud Smedts
???? & ????

Inmiddels zijn boer Siem
en boerin Maud bekomen van
hun feestje en zijn ze samen al op
diverse officiële gelegenheden gespot. Zij willen nogmaals iedereen
bedanken die hen heeft geholpen
een onvergetelijke dag te beleven!
Het nieuwe miniboerenbruids-paar
staat alweer te trappelen van ongeduld
en zal elkaar op zaterdag 1 februari 2020
het nep-echte JA-woord gaan geven.
Wil je weten wie het zijn? Neem dan
snel een kijkje op de facebookpagina
“Miniboerenbruiloft Budel”!
Natuurlijk nodigen zij iedereen uit op
hun feestje!
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BUITEN SPELEN
BUITEN ETEN
BUITEN SLAPEN
KORTOM…..HEERLIJK GENIETEN

Capucijnerplein 17
6021 CA Budel
(centrum Budel, tegenover gemeentehuis)

RIGO HUYERS
Schilderwerken - speciaalzaak

Grootschoterweg 127 A - 6023 AR Budel-Schoot
Tel. 0495-495607
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Bókverbranding
En dan is ‘t wer vurbiê.
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.

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 aon

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 niks 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 tow duut um nog us vol
En de megjes dao kunde van op aon
Löt ze daorum ni allieën hie stoan

Refr:
En willie zien de Buulder Buk
Wi zien meensen oet ieën stuk
En wi hawwen van plezeer
en wi hawwen van de lol
Wi dreenken u pötje beer
en tow duut um nog us vol
En de megjes dao kunde van op aon
Löt ze daorum ni allieën hie stoan
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Rondven 7 Maarheeze
T 0495 592642
E info@beertenhaardendesign.nl
www.beertenhaardendesign.nl

Budel - tel. 0495-495222

Showroom geopend
woensdag op afspraak
donderdag, vrijdag en
zaterdag

Bekijk de zaak eens van een andere kant

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

Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Eindhovenseweg 94 | Valkenswaard | T 040 204 65 05
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Prinsenschieten
Afspraak: Eerste zaterdag van september
Prins Jochem van de Muuzevangers
neemt titel Koning der Prinsen mee
naar huus.
Bij de zesde editie van het Prinsenschieten bij het Budelse Sint Jorisgilde
was het na 116 schoten Prins Jochem
van de Muuzevangers uit Maarheeze
die de titel op zijn naam wist te zetten.
Na een gastvrije ontvangst met koffie
of thee met een bokkenpootje werd om
14.15 uur de foto gemaakt met burgemeester Roland van Kessel en de aanwezige carnavalshoogheden. Daarna
werd er fanatiek geschoten met de
kruisboog op de gipsen vogel. Acht
volle ronden werd er geschoten, maar
in de negende ronde was het meteen al
Jochem die de titel kon pakken door
het laatste stuk naar beneden te schieten. Na de Heiknuuters en Buulder
Buk is het nu aan de Muuzevangers
om de titel een jaar mee te nemen naar
Maarheeze. De jeugdige hoogheden

schoten tegen elkaar op de vlakbaan.
Daar ging de titel dit jaar naar Jeugdprinses Milou van De Pintenwippers.
De overige aanwezigen konden ook
een poging wagen met de kruisboog op
de gipsen vogels. De eerste vogel die
viel na het Prinsenschieten had het al
vlug gezien op zijn hoge post. Al na
11 schoten wist Marian Sentjens deze
vogel los te schieten. Bij de andere vogel ging het er wat taaier aan toe. Na
92 schoten werd daar het laatste stukje
geschoten door Tom van der Kruijs die
aanwezig was met de Pintenwippers.
Dankzij de ondersteuning van Van
Hunsel & Govers, van Horne Brandstoffen, Beerten Bouwmaterialen, Multi-Service en Adviesburo J. Duisters
komt er ook in 2020 weer een zevende
editie van het Prinsenschieten op de
eerste zaterdag van september. Welke
prinselijke hoogheden we dan mogen
verwelkomen zal tijdens het carnavalsseizoen wel duidelijk gaan worden.

De winnaars,
Prins Jochem I (Muuzevangers) en
Jeugdprinses Milou (de Pintenwippers)

Alle (jeugd-) Prinsenparen, Koningspaar van het Gilde en burgemeester van Kessel
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BAKKERIJ

TEEUWEN
Dagelijks een gevarieerd assortiment
in Brood en Banket

Bakkerij Teeuwen

Nieuwstraat 62, Budel, Tel. 0495-491347

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

zondag 23 februari
Carnavals Brunchbuffet
€ 14,50 p.p. 4-10jaar € 7,50 p.p.
vanaf 11:30 tot 14:00 uur
(op reservering)

Kinderbal

Kinderbal vanaf 16:00 uur

7 dagen per week geopend op reservering
voor groepen vanaf 15 personen.

www.partycentrumantoine.nl
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Bruiloften
Partijen
All-in arrangementen
Diners
Themafeesten
Buiten activiteiten
Vergaderingen
Catering
Verhuur service

maandag 24 februari
Carnavals Brunchbuffet
€ 14,50 p.p. 4-10jaar € 7,50 p.p.
vanaf 11:30 tot 14:00 uur
(op reservering)

Optochtbuffet

€ 10,00 p.p. 4-10jaar € 6,00 p.p.
vanaf 16:00 tot 18:30 uur
(op reservering)

Optochtbal

met DJ vanaf 16:00 uur

Ut get Beginne!
Ut jubileumseizoen is begonnen.
Op zondig 10 en móndig 11 november
woor ‘t plein van ‘t Bravo College umgetoverd tot ‘n festplein vur de opening
van ‘t neej carnavalsseizoen 2019-2020.
Dit jaor zal ‘t óch d’n âftrap zien van ‘ós
jubileumjaor, 66 jaar cv Buulder Buk.
Willie zien gestart um 18.50 uur mej unne
stoet vanâf de hoofdingang van de Boogurt
dór ‘t centrum van Buul en zoe nao ‘t festplein geloeëpen ónder muzikale begeleiding van Que-Mas. Um 19.11 uur opende
Burgemester Roland van Kessel sâmen mej
de wethawwers Frans Kuppens en Marcel
Lemmen en neturlijk Preens Tijn I en Prinses Astrid, Vorst Martin, Adjudant Frank en
Giel, Jeugdpreens Niek en Jeugdprinses Yara
sâmen mej hun Jeugdraod de 6de boêteneditie van Ut Get Beginne. Óch woren Nande
van Ham (ontwerp gadgets) en John Engelen (ontwerp vlaggen) effe in ‘t zonnetje
gezet umdae zillie de ontwerpwedstrijd
hêmmen gewonnen. Vanaf 11-11-2019 zien
de vlaggen en gadgets te koeëp. Kiekt vur
mier info op www.buulderbuk.nl/promotie
Dór privéomstandigheden kós DJ Jerome
neet aonwezig zien, maer Dj Hardy en Dj
Bonte Carlo vervingen hum op ‘n fantastische manier en zörgden sâmen vur ‘n grandioos fest. As hogtepeunt was er VIEZE

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

JACK sâmen mej zien dansgarde. Zillie
wisten de festgangers wel te vermâken en
zörgden vur ‘n goei sfeer. Vanoêt de regio
wâren dan óch alle Preensen en Prinsessen aonwezig, die vur de lêste kier nog
sâmen op ‘t podium hun eigen festje hêmmen kunnen vieren vurdae ze âf gôn treden,
wa vur veulen unne moie afsloêter was.
Nêt as veurgónde jaoren woor ‘t neej boerenbruidspaar wer bekend gemakt: Boer
Ben Lammers en Boerin Lynn Janssen.
Al mej al hêmmen willie unne moie start
gemakt vur ‘n neej seizoen. Willie, as organisatie, zien dan óch trots op alle vrijwilligers, Raod van Elf mej hun Dames. Maer
vural gillie as publiek haet er sâmen mej de
Preensenparen ‘n geweldig fest van gemakt.
Un speciaal woord van dânk aen ‘t Bravo College dae willie hie de opening van
‘t Jubileumjaor hêmmen meugen vieren.
Nâmens de Commissie Ut Get Beginne
Bedânkt en tot volgend jaor.
Buul Alaaf!
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Telnr Budel: 0495-491354
Telnr Maarheeze: 0495-591355
www.bakkerijrooijmans.nl

De Bout • Dorpsstraat 39 • 6027 PE Soerendonk • 0495 591 214 • www.debout.nl
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Ut get Beginne!
Ut jubileumseizoen is begonnen.

Commissie
Ut get Beginne!

Commissie Ut get Beginne!: v.l.n.r.:
Leon Slaats, Herman Govers, Jean-Pierre Bax
Niet op foto: Jos Saes
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GOEI MEENSEN

GOEI BEER
VEUL PLEZEER!

B U D E L S E B R O U W E R I J B . V. | N I E U W S T R A AT 9 | 6 0 2 1 H P B U D E L
T. + 3 1 ( 0 ) 4 9 5 4 9 1 3 6 9 | I N F O @ B U D E L S . N L | W W W. B U D E L S . N L
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Hofkapel de Bloasbuk
66 jaor Buulder Buk…en al 64 jaor sâmen op paod mej de Bloasbuk!
Dit jaor bestet carnavalsverieëniging de Buulder Buk 66 jaor. Unne
moie mijlpaal die ós aen ‘t deenken hit gezet over de eigen historie
van Hofkapel de Bloasbuk.
Een duik in de geschiedenis liert
ós dae de blaoskapel waorschienlijk zêlfs ‘n jaor ierder is opgereecht as cv Buulder Buk, namelijk
al in 1952. De kapel bestoond bie
oprichting oet circa 9 leden, die
allemaol lid wâren van harmonie
EMM: Leo en Tjeu Jacobs, Bèr Meusen, Ward Wijlaars, Jos Verhoeven,
Siês Lucas, Wim van Moorsel, Pietje
Rooijmans en Sjefke Duisters. De kapelmannen van ‘t urste uur gingen op
zondig nao de mis in Café de Wielerbaan vur hun plezeer muziek mâken.
De echte muzikale start van de Kapel
voond plaets in 1954 en de urste optredens wâren in 1955, sâmen mej cv
Buulder Buk en d’n urste Preens Jan
Rooymans. Vanaf dae jaor zien carnavalsverieëniging de Buulder Buk
en de kapel onlosmakelijk aon elkaar
verbonden....en waorschienlijk is zoedoende de nâm ‘Hofkapel De Bloasbuk’ ontstaon. Tijdens zoe’n carnavals-

lânkzâmerhând verdróngen dór
elekronische festmuziek; sâmen
muziek mâken mej ânder kapellen oet de regio gebeurt (höst) neet
mier; de Bloasbuk reechten zich
daorum neet allieën mier op carnaval en ‘t repertoire van de Bloasbuk is veul mier divers as vreuger.

seizoen was ieder weekend wel êrgens
iets te doeën. De Bloasbuk spulden
op ‘t Preensenbal, ‘t Kasteleinsbal,
de Zittingen van Buul en sâmen mej
de Preens van cv Buulder Buk woren
alle recepties oet de regio bezôcht. Nao
dees recepties spulden de Bloasbuk sâmen mej ânder kapellen oet de regio,
wa altiêd oetmondde in ‘n groeët fest. ‘t
Belangriekste nummer van d’n aovund
was uiteraard de Buulder Buk Mars!
En vandâg d’n dag, 64 jaor laoter…. is
er veul verânderd? ‘t Antwoord hiê op
is zoewel Jao as Nieje.
‘Jao, er is veul verânderd’: live kapelmuziek tijdens carnaval wurdt

‘Nieje, sómmige dingen bliêven
utzêlfde: de muziek van de Bloasbuk wurdt nog altiêd waerm ontvangen tijdens de Receptie, Zittingen
en ‘t Frühshoppen; ‘t enthousiasme
en de muzikaliteit van ós muzikanten
is nog steeds vur 100% aonwezig; nao
64 jaor trekken cv Buulder Buk en de
Bloasbuk nog steeds sâmen op en tot
slot……De Buulder Buk Mars is en
blieft ‘t moiste nummer um te speulen!!
cv Buulder Buk, van harte gefeliciteerd! Dae willie sâmen nog veul
jaoren de Buulder Buk Mars meugen
speulen en zingen.

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 de foto: Sander Derks en Robert van den Broek
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Wij maken uw verenigingsaccessoires op maat!
In eigen kleuren of met logo:
stropdassen gilets
strikken
sjaals

OP ZOEK NAAR EEN

NIEUWE EN
STIJLVOLLE
UITSTRALING?

chokers
rozetten

Maak vrijblijvend een afspraak
of kom langs in onze showroom.

Rooymans Neckwear BV
’t Inne 5 in Budel
0495 - 591752
info@rooymansneckwear.nl
www.voorraad-stropdas.nl
Showroom open:
ma - vr 10.00-17.00 uur

koos verbeek optiek

Bosch 51
6021 AN Budel

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

Sanitair

+31 (0)495 49 53 71
info@vocotec.nl
Warmtepompen

Orde van Verdienste
toegekend aan :
Jack Meijer, Johan Kuipers en Toon en Willemien Saanen
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 2019 werd deze orde toegekend aan Jack Meijer, Johan Kuipers en Toon en Willemien Saanen.
‘t Bestuur hit vur ‘t âfgeloeëpen
seizoen gemend um ‘t neet te laoten bie
slêchts ieën Orde van Verdienste zoeas
de lêste jaoren gebruukelijk was, dao
woren maer liefst veer Ordes van Verdienste oêtgereikt. ‘t Is slêchts viêf kier
ierder gebeurd daeter in ieën seizoen
mier dan ieën Orde van Verdienste
woor oêtgereikt. Alle personen woren
dór Veurzitter Jean-Pierre Bax in ‘t
zonnetje gezet en hij bedânkde allen
vur hunnen inzet vur cv Buulder Buk.
Jack Meijer
Al zeker 23 jaor kunde hum in allerlei hoedanigheden tegen zien gekomen op ‘t podium bie cv Buulder
Buk: Jack Meijer. As deelnemer aen
de Blééraovunden en laoter sâmen mej
Addy Coompen, die in de ton stoond.
‘t Langste kennen willie Jack as lid
van cabaretgroep Pluche Toelie. Sâmen mej Petra en Madeleine is dit
komische trio ‘n onmisbaar ónderdieël
geworen op de Buulse Zittingen. Dao

neffe hit hij in ‘t verleden óch zien
bijdrage geleverd aon de optredens
van de Buulse Blèèrköp. Al mej al reden genóg vur ‘n Orde van Verdienste.
Johan Kuipers
Johan is al jaorenlang actief vur cv
Buulder Buk en de meste meensen
kennen hum as de presentator die al
zingend de Buulse Zittingen opent.
Nao elf jaor stopt hij mej dees rol.
Maer dao neffe hit hij zich nog op tal
van activiteiten vur cv Buulder Buk
ingezet. Reden genóg om hum de
Orde van Verdienste tow te kennen.
Toon en Willemien Saanen
Toon en Willemien mâken beiden maer
liefst 18 jaor dieël oêt van de Raod van
Elf en zien vural hieël actief achter
de schermen. Vur hun allebei was er
‘n Orde en dao mej zien zillie ‘t urste
paar dae oit dees biezónder onderscheiding gezâmelijk hit ontvangen.

1975
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fons Duisters
Thieu van der Steen
Jules Gresel
Ruud Wiesen
Jan van Cranenbroek
Johan Mathijssen
Joop van Halteren
Henk Toemen
Frans van Beek
Jan Mennen
Jo Knoups
Joos Smolenaars
Harrie Reemers
Herman Govers
Martien van Lisdonk
Charles Brandts
Math Roost
Anneke te Raaij
Gerard Noten
Ton van de Laar
Bart Janssen
Jan Meeuwissen
Jos van Horne
Jos Kuipers
Frans Teeuwen
Bart Meeuwissen
Huub van Winkel
Harry van de Moosdijk
Jan van Moorsel
Theo Vlassak
Paul Neeskens
Mia Hoeben
John de Laat
Pierre van Meijl
Leon Slaats
Diel Feijen
Jos Meusen
Martin Horst
Anthony Roost
Bert Duisters
Jos Saes
Tjeu Nijssen
Harrie Staals
Erik van Ham
Jack Meijer
Johan Kuipers
Toon en Willemien Saanen

v.l.n.r.: Jack Meijer, Johan Kuipers, Willemien Saanen, Toon Saanen
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Sinds 1932
vertrouwd en
veelzijdig in
elektrotechniek

vandersteenelektro.nl
0495 491 246

Wassen, chemisch reinigen en persen/strijken,
verkoop van werk- en bedrijfskleding,
beddengoed en bad textiel.

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

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

dames- en
herenkleding

Markt 21 Budel
Bokkenblaaike 2020 112

Gouden Bok
Hoogste onderscheiding cv Buulder Buk toegekend aan
cv de Jeugdbuk
De Gouden Bok wordt uitgereikt aan een persoon of groep, die zich op de een of andere manier zo heeft geprofileerd, dat toekenning van deze trofee op zijn plaats is. Het verschil met de Orde van Verdienste is, dat de Gouden Bok ook aan groepen uitgereikt kan worden. De Gouden Bok is de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging
“Buulder Buk” en wordt ten hoogste één maal per jaar toegekend.
Wo ierder de Lolboksen, de Schoemhappers, de Broekkant, Onbesnut en de
Knuppels as carnavalsverieëniging dees
onderscheiding al us kregen towgekend
wâren ‘t zaoterig de jubilerende Jeugdbuk, die oet hân van veurzitter JeanPierre Bax dees hoeëg onderscheiding
in ontvangst móchten nemen, Dit gebeurde tijdens hun groeët fest in de tênt
achter Café de Wielerbaan. Neturlijk

was ‘t Harrie Staals die vertelde over
‘t begin 22 jaor gelejen en de moi creaties die dees club in de Gröte Optocht
van Buul hâw laoten zeen. Óch over
de bekende fel kleuren van dees fanatieke groep woor kort verhaald. De
inmiddels goe gevulde priêzenkâst kos
al vruug in ‘t seizoen woren aongevuld mej de priês der priêzen vur dees
club; De Gouden Bok..

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019

Piet van Beveren
Vliegclub de Kempen
Lieske van den EyndenMeusen
Farce Malheur
Diel Feijen
Jan van Cranenbroek
Mia van Beek – Berck
mans
Harrie Sprankenis
cv de Lolboksen
cv de Schoemhappers
Leo Jacobs
Jan Mennen
Ton van de Laar
Joop van Halteren
Frans Teeuwen
Hofkapel de Bloasbuk
Rammel Maar Raak Band
Elmary Zusjes
Herman Govers
Henk Toemen
Versleten Werk
Harry van de Moosdijk
cv de Broekkant
De Buulse Gemeenschap
Anneke te Raaij
Bart Janssen
Leo van den Langenberg
cv Onbesnut
Johan Mathijssen
De Buulse Blèèrköp
Tinus Kissen
cv de Knuppels
Markus en Truus Zappe
Piet Fransen
Math Roost
Mia Hoeben
Jeugdclubs Budel
Familie Neeskens, De
Bonte Os
SPLASH!
Leon Slaats
Stichting Bouwhallen
Carnaval Cranendonck
cv de Jeugdbuk
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Dr. A. Mathijssenstraat 3
6021 CJ Budel
0610498978
Zonder afspraak

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

en zwangerschapstherapie

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

www.oefentherapiecranendonck.nl

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

Chinees-Indisch restaurant

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

Catering buffet service

Burg. Remmenstraat 3
(naast gemeentehuis) 6021 BK BUDEL
Tel. 0495-493471 - Fax 0495-493471
www.kotaradjabudel.nl

De Jong

De Echte Bakker
Dr. Ant. Mathijsenstraat 28, tel. (0495) 49 14 64, Budel
Grootschoterweg 103, tel. (0495) 84 27 36, Budel-Schoot
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Carnavalsmis
Een moment van bezinning, 15 Februaori 2020
cv Buulder Buk nodigt 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 15 februari 2020 om 19.00 uur.
Deze dienst zal worden
opgeluisterd door Hofkapel de Bloasbuk o.l.v.
Koen Meusen,
het meerstemmig koor
o.l.v.
dirigent Theo Quanten en
organist Jos van de Laar.

Pastor Sip
Carnaval
Wie ben ik?
Een vraag die ik mezelf vaak stel.
Meestal niet hardop, maar in de stilte van mijn hart.
Ik speel zoveel rollen
en draag dikwijls een masker.
Soms herken ik echt mezelf niet.
‘Wat ik niet wil, dat doe ik
en wat ik eigenlijk wel wil, dat doe ik niet’
zegt de apostel Paulus

Ja dat is echt een goed motto voor carnaval.
Want soms leren we ons kennen door juist het masker dat
we opzetten.
Want we vragen ons af wie we willen zijn en wie we
zouden kunnen zijn.
Dat is een verborgen rol die carnaval ons geeft.
Het samenzijn en feestvieren en onze rol daarin:
dat is precies wat carnaval wil zijn, samenbindend en
spiegelend.
We spiegelen elkaar in de maskers die we elkaar
voorhouden op een verbindende wijze.
Ik wens u allen een mooi carnavalsfeest toe.
Bokkenblaaike 2020| 115



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

Car - Truck - & Trailer Parts
Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493716

HUIS
(VER)KOPEN ?!

  
Huijers Vastgoed


Makelaardij
 
Nieuwstraat 28b

6021 HS Budel
0495 - 497117
info@huijersvastgoed.nl
www.huijersvastgoed.nl

· Verkoop
· Verhuur
· Taxaties
· Aankoopbegeleiding

makelaardijTrienekens Boleij
Administratie & Bedrijfsadvies

De tel kwijt met deze dagen?
Op ons kun je rekenen!

www.trienekensboleij.nl
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Verbroederingsbal
Cranendoncks Verbroederingsbal :
het gezelligste carnavalsfeest van Brabant!
Het Cranendoncks Verbroederingsbal heeft dit jaar alweer voor de zevende
keer plaatsgevonden. Op zaterdag 30 november barstte het gezelligste carnavalsfeest van Brabant los in de grote feesttent aan de Maarheezerweg te Budel.
groep fanatieke carnavalsvierders die elk jaar
weer hard werkt om een
fantastisch feest neer te
zetten. Het doel is om de
optochtdeelnemers in de
gemeente Cranendonck te
ondersteunen in de vorm
van extra prijzengeld en
startgeld.

Het was een daverend succes. Met artiesten als Lampegastuh, Snollebollekes, Lamme Frans, René Schuurmans
en DJ Hardy kon het niet anders dan
een fantastisch feest worden. Vele
feestvierders uit Cranendonck én omstreken stonden stipt 19.00 uur voor de
deur om een kaartje te bemachtigen.
De organisatie van het Cranendoncks
Verbroederingsbal bestaat uit een grote

Vorig jaar heeft het
Cranendoncks Verbroederingsbal meer dan € 5000,- gedoneerd aan de diverse optochten. Ook
worden meewerkende verenigingen
beloond voor hun hulp bij het feest. Zo
plukken vele verenigingen, binnen en
buiten de carnavalswereld, de vruchten
van het Cranendoncks Verbroederingsbal. Ook dit jaar heeft het feest weer
gezorgd voor een mooie opbrengst,
wat terugvloeit naar de (carnavals-)
verenigingen in de omgeving.

De organisatie kijkt terug op een
geweldige zevende editie van het
Cranendoncks
Verbroederingsbal.
“We hopen dit feest nog vele jaren op
deze manier te kunnen voortzetten,”
aldus de organisatie. Dus zet het
alvast in je agenda voor volgend jaar,
28 november 2020: Cranendoncks Verbroederingsbal.
De organisatie van het Cranendoncks
Verbroederingsbal wenst iedereen een
te gekke Carnaval!

Aon toffel !
Carnavalsontbijt

Zaoterig 22 fibruaori in
De Boonte Os.

Aonm
el

den:

Vur: 1
9 fib
Hoe:
ontbij ruaori 2020
Kösten t@buulder
b
: € 12
, 66 de uk.nl
man

Ontbijten moeten willie allemaol. Zeker op carnavalszaoterig, as ‘t echte carnavallen get beginnen, is ‘t belangriêk unne goeie bojem te leggen um er zoewe d’n hellen dâg tegen te kunnen.
En wo kunde dae bèter doeën as in De Boonte Os? Sâmen mej Prins Bart d´n Urste, Prinses Ingrid,
Jeugdprins Kes en Jeugdprinses Mara 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!
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STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

SelfService Station

BP STATION

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

Alaaf !

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

MARKT 1, 6021CD BUDEL WWW.VERSPAANDONKMODE.NL
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Carnavalskalender
4 Ut get Beginne!
Maandag 11 november 2019, Bravo-College, 19.11 uur

4 Prinsengalazitting
Zaterdag 14 december 2019, De Borgh,
21.00 uur
Receptie Prinsenpaar
Zaterdag 11 januari, Partycentrum Proost, 18.30 uur
Kaartverkoop Zittingen (voor leden)
Vrijdag 24 januari, De Borgh, 19.30 uur – 21.00 uur
Kaartverkoop Zittingen (vrije verkoop)
Vrijdag 24 januari, De Borgh, 21.00 uur – 22.00 uur

Receptie Jeugdprinsenpaar
Zondag 16 februari, De Borgh, 16.30 uur
Optochtvergadering
Dinsdag 18 februari, De Bellevue, 20.30 uur
Sleuteloverdracht
Donderdag 20 februari, Budel-Schoot, 19.30uur
3 Uurkes Vuraf
Vrijdag 21 februari, De Bonte Os, 17.00 uur
Carnavalsontbijt
Zaterdag 22 februari, De Bonte Os, 10.30 uur
Jeugdoptocht
Zaterdag 22 februari
Aanvang Optocht 14.11 uur

Boerenbrulluft
Zaterdag 25 januari, De Wielerbaan, 19.00 uur
Seniorenzitting
Zondag 26 januari, De Borgh 13.30 uur
Zittingen
Vrijdag 31 januari
Zaterdag 1 februari
Vrijdag 7 februari
Zaterdag 8 februari
De Borgh, 20.11 uur

Frühshoppen
Zondag 23 februari, De Bellevue, 11.00 uur
m.m.v. Hofkapel de Bloasbuk
Grote Optocht
Dinsdag 25 februari
Aanvang Optocht 13.30 uur

Mini Boerenbrulluft
Zaterdag 1 februari, De Wielerbaan, 15.00 uur
Carnavalsmis
Zaterdag 15 februari, parochiekerk O.L.V. Visitatie,
19.00 uur
JeugdBonteMiddag
Zondag 16 februari, De Borgh, 14.00 uur

Bokverbranding
Woensdag 26 februari, vóór de Bonte Os, 00.00uur
Bokkenfest
2 mei, evenemententerrein Poelderstraat, 19.11uur
3 mei, evenemententerrein Poelderstraat,
10.33uur Beginnen met ontbijt
Ut get Beginne!
Woensdag 11 november 2020, Capucijnerplein, 19.11 uur

BOKKENFÈST
2&3 MEI

GRATIS ENTREE
2 MEI
19.11 FEESTAVOND
3 MEI
10.33 BEGINNEN MET ONTBIJT
EVENEMENTENTERREIN
IN DE POELDERSTRAAT
MEER INFO KIJK OP WWW.BUULDERBUK.NL
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Allemaol bedânkt
cv Buulder Buk bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan dit Bokkenblaaike en in het bijzonder:
Advertenties:
Foto’s:
		
Cover:
Redactionele bijdrage:
Redactie:
Realisatie & Eindredactie:

Math Roost, Herman Govers
Jos Meusen, Bart Lijten, Mirthe Rutjens,
Fred van Kessel, Monique Duisters,
Nande van Ham
Johan Mathijssen, Erik van Ham
Diel Feijen, Erik van Ham
Erik van Ham

• Dank aan alle adverteerders!! •

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

