Bokkenblaaike
carnavalsuitgave 2021

carnavalsvereniging “Buulder Buk” anno 1954

Wij verhuren alles voor uw feest, verzorgen uw catering, Barbecue,
maar ook uw ballondecoratie.

“Altijd een passend advies”
Party en Verhuurservice Jos Saes – ‘t Inne 26 - 6021 DA Budel – Tel. 0495-495542

Dit jaar is carnaval anders dan anders,
maar wij hebben vertrouwen in Cranendonck!
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Aan het Woord:
Burgemeester van Kessel
Het afgelopen jaar werd er in februari nog onbezorgd feest
gevierd. Hoe anders was de situatie een paar weken later.
Door de coronamaatregelen kwamen alle activiteiten in
Cranendonck met een schok tot stilstand. Een moeilijke tijd
voor het verenigingsleven, dat juist zorgt voor de sociale cohesie in het dorp, diende zich aan. Evenementen moesten
worden afgelast, omdat mensen niet meer samen mochten
komen.
In de zomer begon men te vrezen voor het nieuwe carnavalsseizoen. In overleg met de carnavalsverenigingen hebben we besloten om de grote, officiële evenementen niet
door te laten gaan. Er wordt door verenigingen bekeken of
er, op een andere manier dan gebruikelijk, invulling kan
worden gegeven aan carnaval 2020/2021. Ik heb er alle vertrouwen in dat de carnavalsverenigingen hier op hun eigen
manier een creatieve draai aan gaan geven.
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We leven in bijzondere tijden. Het is ontzettend jammer dat
we juist nu, nu we het hard nodig hebben, niet bij elkaar
kunnen komen om het jaarlijkse carnavalsfeest te vieren. Dit
lichtpuntje was zeer welkom geweest. Samen de gedachten
verzetten, met een lach en een traan. Carnaval is een feest
dat we al jaren vieren, een traditie die verbroedert. Laten we,
ondanks corona, toch naar elkaar om blijven kijken. Met de
gedachte van carnaval in ons achterhoofd: ontmoet elkaar
digitaal, ga online met elkaar in gesprek, vier het feest vanuit huis en zorg voor een glimlach op het gezicht van de
ander. We gaan ervan uit dat we volgend jaar samen het carnavalsfeest weer in volle glorie kunnen vieren, zoals we dat
gewend zijn.
		Alaaf!
Burgemeester Roland van Kessel

Aon ‘t Woord:
Veurzitter Jean-Pierre
Carnaval 2019-2020 zou ‘n moi seizoen
wèren en dae was ’t óch!
66 jaar cv Buulder Buk! Tót dae.…..
Sâmen mej Preens Bart I en Prinses Ingrid, Jeugdpreens Kes en Jeugdprinses
Mara, de Adjudanten Tijn en Toon mej
hun Dames, Vorst Martin en 2de Vorst
Jack. Maer óch de Raod van Elf en hun
Dames en alle Bokken en Geiten hêmmen willie ‘n geweldig seizoen gehad.
As âfsloêting van ‘n geweldig seizoen
nog effe sâmen unnen hèring happen
bie ‘t Preensenpaar op Aswoenzig. We
keken al wer oêt nao ós jubileumfest,
’t Bokkenfest! Maer dór ‘t coronavirus
stoond alles stil
Niks gen 66-jaorig jubileum in mei.
Niks gen Preensenscheten.
Niks gen Ut Get Beginne!
Alle veurbereidingen op dae momeent
vur niks, alles kós de koelkast in.
Now ich dit schriêf is alles nog steeds
somber en stil.
Want er kumt gen neeje Preens of Prinsenpaar.
Niks gen receptie.
Niks gen jubilea van carnavalsverieënigingen.
Niks gen Buulse Zittingen.
Niks genne Jeugdoptocht of unne moie
Gröte Optocht in Buul mej moi creaties
Niks van dae alles kan dór corona doorgaon, maer wa dan wel?
Tja, dae is now de gröte vraog.
Maar toch willen we kiêken wa we nog
wel kunnen doeën vur ós Bokkenriêk
volgens de dan geldende maatregelen,
en dao is dit Bokkenblaaike er ieën van.
Dit wurdt normaal gesponsord door de
trouwe ondernemers, maer dit jaor as
blijk van waardering in dizze moeilijke
tiêd willen willie er as cv Buulder Buk
óch vur de ondernemers zien. Daorum plaetsen we de advertenties kosteloos en belangeloos. En we hopen hie dan
óch sâmen stêrker oêt te komen.
Op de âchtergroond zien we wel bezig mej veurbereidingen,
vur as alles wer versoepelt en er wel wer wa meugelijk is.
Wa? Dae zal dan via de media mej gedeld wèren. Nog steeds
hopen willie, misschien tevergeefs, dae willie ós jubileum
asnog kunnen vieren in 2021.
Hopelijk tot dan en vur now: blieft veural gezoond allemaol!

Buul Alaaf!
Mej vriendelijke Carnavalsgroeten, Jean-Pierre Bax
Veurzitter cv Buulder Buk
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VTV COMPUTERS
Voor al uw Reparaties, Software,
Onderdelen en Computersystemen.
Leverancier van onder andere :
Acer, Asus, HP, Samsung

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

en nog vele andere merken.

Hondenpension

Pc Traag ! Laat hem door ons nakijken.

“de Bergakkers” v.o.f.

Kijk voor actuele aanbiedingen op
WWW.REALPC.NL

Hondenpension Bergakkers.indd 1

Jolanda Bouwer
Huidverzorging en permanente
make-up

Voor * Vergaderingen *Koffietafels * Partijen

JOZEF FRIEDERICHS

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

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

www.autofirst-vandenbroek.nl
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Riek Maas : 06-53321194
email: maasriek@hotmail.com

6-9-2011 11:58:07

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

Aon ‘t Woord:
Vorst Martin en
Twedde Vorst Jack
Genne carnaval! Dae kan toch ni waor
zien. Zoe lang as willie twieje wieëten,
en dae is toch bêst al wel ’n fleenk stuk
van 67 jaor carnaval in Buul, is Carnaval ‘n volksfest dae neet zoe maer
vurbiê kan gaon.
‘n Fest dae ge sâmen mej mekaor viert
vanâf Ut Get Beginne op d’n Elfde van
d’n Elfde tót en met ‘t Hèringhappen
op aswoenzig. ‘n Fest wo bie ge in de
rol van Vorst sâmen mej de Raod van
Elf en hun Dames de volledige steun
mugt gèven aon unnen enthousiaste
Preens, Prinses of Preensenpaar.
Gedurende ‘t âfgeloeëpen seizoen
hêmmen willie dees rol gezâmenlijk
meugen vervullen. Zoe stónnen we ‘t
veurig Carnaval mej hieël Buul op de
stuul sâmen mej Preens Bart I en Prinses Ingrid. ‘n Geweldig seizoen hêmmen we mej mekaor kunnen mâken
mej ‘t Gevuul van Buul. Van jóng,
ónder aonvoering van Jeugdprins Kes
en Jeugdprinses Mara, tót âwd mej de
senioren in ‘t Bejaardenhoês. Overal
klommen we op de stuul en woor er
gezóngen en goe gefest. Verbroedering ten top, wobie alle grenzen leken

te verdwijnen, getuige ‘t spontane verrassingsfest in ‘t AZC. En dae veul Bulanders, Bokken en Geiten dèlen in ‘t
Gevuul van Buul dór ‘t oêthangen van
ós moi neej vlaggen, ‘t drâgen van de
sjaals, pins en badges op de carnavalspakken geft ós ‘t goei gevuul dae we ‘t
óch echt mej mekaor mâken: Carnaval
in Buul!
En dan kumt er nao carnaval in enne
kier dae virus um d’n hook kiêken. Virus! ‘n Woord wobie we tót veurig jaor
hoeëgoêt dâchten aon vier Russen, of
misschien wel aon de veer veurmalige
Hoogheden Jos, Jack, Gerard en Dave
mej hun boontmutsen. Maer dae ieën
zoe’n virus in staot bliekt um alle activiteiten tót höst nul te reduceren, dae is
toch wel iets wa ós allemaol deep rakt.
We zien er nog neet van âf en gôn ‘n
biezonder carnaval tiggemoet. ‘n Carnaval wo bie ieën van ós ‘t bêst wel allieën aen zou kunnen as Vorst.
Maer nêt as ós Jubileumprinsenpaar
gôn willie er sâmen veur um er, dao wo
’t kan, ‘t bêste van te mâken. Allemaol
binnen de meugelijkheden van de richtlijnen van ‘t RIVM.

Nao règen kumt er altiêd wer zonneschiên. Carnaval kumt wer terug. En
óndertussen, blieft mekaor óch in dizze
lâstige tiêd óndersteunen mej ‘t goei
Gevuul van Buul. Gewoon allemaol
die vlag oêthangen mej die carnavalsdâg, de sjaal van de Buulder Buk um en
de speciale Pin 2021 lêkker eigenwiês
drâgen. Dan zien we wel wa daeter
misschien nog wel kan dit seizoen en
kiêken we mej mekaor oêt nao 2022.
‘n Jaor mej die cijfercombinatie op ‘t
eind moet wel unne carnaval gôn kennen, toch?
Dan ónder aonvoering van de 67e
Hoogheid die zich dan op veurhând al
gesteund mâg wieëten dór ‘t Bestuur,
de Adjudanten, Raod van Elf mej de
Dames en Vorst Jack. Vur Vorst Martin
was dit t lêste woordje veurâf in zien
functie van Vorst. As secretaoris van cv
Buulder Buk blieft hij bestuurlijk betrokken, óch zónder twieje van die lang
vèren in ziene steek.
Vorst Martin
Twedde Vorst Jack
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Organisatie van cv Buulder Buk

bestuur cv Buulder Buk
v.l.n.r: Paul Adriaens, Jean-Pierre Bax, Jos Saes, Harrie Staals, Bart van Steenbergen, Martin Horst
niet op foto: Jos Vlassak
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

Tweede Vorst
Jack Hendriks
Cranendoncklaan 79
6021 JS Budel
M 06-51620920
(niet in bestuur)

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

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

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

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

Bestuurslid
Bart van Steenbergen
de Zwaluw 4
6021 ZW Budel
M 06-51014348
zittingen@buulderbuk.nl

Bestuurslid
Jos Saes
‘t Inne 26
6021 DA Budel
M 06-53234010
boerenbrulluft@buulderbuk.nl
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Commissies van cv Buulder Buk
Commissie
Bouw

Commissie
Optochten

Jos Vlassak
Ger Barents
Jen Adams
Henny Lamers
Jan Snelders
Jan Bax
Wiel van Leeuwen
Frans Bots
Pieter Slenders
Harry van de Moosdijk
Niek Gooijens
Tjeu Neijssen

Harrie Staals
Johan Duisters
John van de Moosdijk
Patrick Stevens
Frank Beerten

Commissie
Zittingen

Commissie
Jeugdbontemiddag

Bart van Steenbergen
Paul Adriaens
Leon Slaats
Joost van Rooij
Else Thijssens
Jack Hendriks

Kris Derks
Nieke van Hunsel
Gwen Slaats
Lenny Vermeulen
Paul Adriaens
Commissie
Prins (enpaar)

Commissie
Ut get Beginne

Martin Horst
Jack Hendriks
Jean-Pierre Bax
Harrie Staals

Jean-Pierre Bax
Jos Saes
Leon Slaats

Commissie
Bals en Recepties

Commissie
Boerenbrulluft

Jack Hendriks
René van de Heuvel
Johan Schenkels
Frank de Haas
Joost van Rooij

Jos Saes
Adrie Duisters
Tom van Osch
Ruben Bouma
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+31 (0)495 493 212 | www.airflow.nl

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

Keukens en interieur op maat
Passend advies
Maarheezerweg 38 | 6021 CP Budel | T 0495-497537 | F 0495-495868 | E info@beertenkeukens.nl | www.beertenkeukens.nl
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Raod van Elf
Weinig raadsactiviteiten in biezonder
carnavalsjaor 2020
De Heren en de Dames van de
Raod van Elf van cv Buulder Buk
zetten zich jaorlijks mej hun ziel en zaligheid in vur hun club.
Achter de schêrmen verreechten zij tal
van werkzaamheden die vaak vêrder
gôn en ‘n langer periode betrêffen as
de tiêd tussen Ut Get Beginne! op d’n
Elfde van d’n Elfde en ‘t hèringhappen bij de Preens, Prinses of ‘t Prinsenpaar op aswoenzig. ‘t Vrogt dan
óch veul mier as eenkel in ‘n zwart
pak of blauw giletje mej unne steek op
achter Preens Bart I en Prinses Ingrid
aonhobbelen. Mej raad en daad stön
zillie de Preenselijke Hoogheden biê,
zoedae die optimaal kunnen genieten
van ‘t veurrecht um Preens, Prinses of
Preensenpaor van cv Buulder Buk te
zien.

In de diverse werkcommissies wèren
de hân oet de mouwen gestoken. Ze
zien actief in ‘t bedeenken en oêtvoeren van de activiteiten die georganiseerd wèren. En zoe drâgen de mannen
en vrouwen van de Raod van Elf biê
aen ‘t Gevuul van Buul.
Mej de vogeltjesbuurt ónderhawwen
de Rödsleej unne speciale bând. Want
ens in de mónd wurdt er âwd papeer
opgehaeld. Hie mej verdenen zillie ‘n
kleine biêdrage um neet ’t hieël seizoen
zêlf ‘t volle poond te moeten biêdragen
in de kösten. Want ‘t verteer bie alle
activiteiten wurdt dór de rödsleej zêlf
gedrâgen!
‘t Is ’n biezonder jaor geworen vur iederieën, óch vur de Raod van Elf en de
Dames. Al snel nao aswoenzig 2020
verânderde de werreld in ‘n snel tempo.
Alle activiteiten die ânders zoe gewoon
liêken en belangriek zien as bindmiddel tussen de leej van de Raod vallen

weg. Gen evaluaties, gen vergaoderingen, gen bie-ieënkomsten en as dan de
kermis neet door kan gaon bliêven ze
óch op dien dinzig mej Buul kermis
thoês.
‘n Neej jaor is van start gegaon. Genne
neeje Hoogheid, gen activiteiten en
genne carnaval!!!! Wa zal ‘t jeuken en
kriebelen aon alle kânten bie dees actievelingen die zoe gèr mej carnaval en
veural de meensen achter ‘t gröte fest
van carnaval bezig zien. Dit jaor ni
zoeas ze gewend zien, maer as ‘t effe
kan zullen ze besleest van zich laoten
huren.
Nâmens de Raod van Elf
Vorst Martin
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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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Nog enne kier!
’t Hieël team 2020

WAARDERING
2020

9,6

www.boyjansenuitvaartverzorging.nl - 24/7 bereikbaar via: 0495-585559
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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
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Cranendoncklaan 86 6021 JV BUDEL
tel. 0495 – 491574
info@arcodex.nl
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VOO

In Memoriam
Gerda Cox-Emmers

Corine Slaats-Valkenaars

Op 24 september 2020 is Gerda Cox-Emmers overleden. Ze
was pas 65 jaar.

Op 18 april 2020 ontving cv Buulder Buk het trieste
bericht dat Corine Slaats-Valkenaars die ochtend was
overleden. Ze was bezweken na een moedige strijd tegen
een oneerlijke ziekte. Ze was slechts 53 jaar.

Geboren en getogen in Soerendonk, is ze in 1984 samen
met haar man Piet en hun dochters Petra en Coby aan de Dr.
Anton Mathijsenstraat gaan wonen. Daar had ze de stoffenwinkel van haar ouders overgenomen. Veel dames uit onze
regio zullen zich ‘Stoffenhuis Emmers’ nog wel herinneren.
Wat was ze trots toen cv Buulder Buk met de vraag kwam
of ze samen met Piet, in 1998, het 44e Prinsenpaar van
Buul wilde worden. Ze heeft daar enorm van genoten.
Daarom is ze samen met Piet ook nog jaren lid gebleven van de Raad van Elf. Ze was een echte gangmaker en
kon met iedereen goed overweg. Aan die periode heeft
ze nog vele vrienden overgehouden. Gezien haar werk
in de stoffenwinkel is het ook niet vreemd dat ze graag
hielp met de outfits van de Dames van de Raad van Elf.
Helaas kwam in oktober 2019 het slechte nieuws dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze heeft het laatste jaar gevochten in
een oneerlijke strijd tegen deze ziekte. Met een lach en een
proost heeft ze op 24 september jl. dapper afscheid genomen.

Corine, de echtgenote van Leon Slaats was een persoon
die liever op de achtergrond bleef. Ook toen Leon in 2010
als 56e Prins van de Buulder Buk voorop ging in het feestgedruis, bleef zij het liefst buiten de schijnwerpers. Zoals
ze zelf zou zeggen: “Aan mijn lijf geen polonaise.” Echter
voor Leon was zij de grote steun en toeverlaat. Zij maakte
het voor hem mogelijk invulling te geven aan zijn rol als
Prins, maar ook bij al die andere activiteiten bij de Commissie Zittingen en als DJ.
Wanneer ze meeging met de Buulder Buk en de Raad van
Elf vermaakte Corine zich opperbest met de Dames en als
er geholpen moest worden bij ‘Ut Get Beginne’ of een
andere activiteit was ook Corine zeker van de partij. Bij de
Raad van Elf en natuurlijk ook bij de Dames van de Raad
zal ze zeker gemist worden. Maar het meest zal ze gemist
worden door haar man Leon en haar dochter Gwen.

Piet, Petra en Coby hebben het medeleven en de aanwezigheid
van de ‘Buulder Buk’ tijdens de erehaag heel bijzonder gevonden. “Een hartverwarmende ervaring”.
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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
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‘Hieël Buul op de Stuul!’
Terugblik Preens Bart I en Prinses Ingrid
“Preens van Buul” of eigenlijk ich bin
de neeje Preens van Buul, om dae te
kunnen zeggen, dae duut wa mej uch.
De beslissing was al lang gelejen
genomen en eigenlijk wâchde dan op
‘t ultieme momeent, dae ge sâmen mej
ow vrouw, Prinses Ingrid ‘t podium op
kunt springen. Dit woor op 14 december tijdens de Prinsengalazitting in gemenschapshoês MFC De Borgh ’n feit.
Eindelijk kunde openlijk zeggen dae ge
dé Preens van Buul ziet.
‘n Sâmen, mej mien breur Koen, geschreven lied wovan menig Buullander
nog stâpelgêk wurdt en höst ni mer oet
ziene kop kriegt hit veul in beweging
gezet. “We gôn beginnen, springt op
de stuul, ich bin de neeje Preens van
Buul” wâren de 1e woorden die mej ‘n
trillende stem oet de luidsprèkers kwâmen.
Umdae ich dizze kier zêlf in ‘t complot
zaot en zêlfs de Commissie Bals um
de tuin moes leijen um er vur te zörgen dae vrijwel niemund kós wieëten

wie de neeje Preens zou zien. Dae is
wel unne helle leuke tiêd. ‘t Onderling
overleg mej de Vorsten Jack Hendriks
en Martin Horst, ideeën oêtwerken en
vervolgens veurleggen aon Adjudanten Tijn en Toon mej hunne achterban
Astrid en Mien, die wieëten wa er veur
en achter de schermen moet gebeuren.
Ondertussen dae we dit schriêven zien
we nog aon ’t naogenieten, terugkiêkend op ‘n fantastisch carnavalsjaor,
‘n jaor wo in alles kan en mâg.
Unne dâg vur de bekendmâking schudde de hând al van Jeugdprins Kes en
Jeugdprinses Mara, wo ge tijdens ‘t
seizoen unnen onoêtwisbare bând mej
kriegt. Sâmen festen, dae hêmmen we
gedaon.
Carnavalsverieëniging Buulder Buk
hit alles keurig geregeld. De daoveur
aongestelde teams pakken hun taak op
en al vruug get de deurbel en de Bouwcommissie kumt traditiegetrouw de
“Bok” in de veurtuin plaetsen. Eigenlijk zieje nêt bie ow positieven aon ‘t

komen van de bekendmâking en alwer
stön er in ‘n mum van tiêd meensen
vur uch klaor en wèren de eierrestanten
van de veurige aovund, vruuge mörgen
mej ‘n stèkmês van de vloer gehaeld en
gesopt wo nao de koffiepot al wer pruttelt.
Receptie, jao uiteraard bie de Residentie van de Buulder Buk. Mej gröte
getalen woren willie blij verrâst. De
Kammeruij, volledig gedressed volges
ós kostuums, dao bie fietsclub “Snelzat” mej de Strijders-trofee wo veur
ge normaliter ‘t bloeëd oet ow schoen
moet loeëpen um dien te kunnen bemachtigen. Talloze, maer veural ludieke cadeau’s hêmmen we gekregen.
Vanwege ‘t 66-jaorig bestaon hit Johan
Kuupers, dien eigelijk gestopt was, de
speciale Galazittingsaovund in MFC
De Borgh gepresenteerd. En dao bie
tevens Else Thijssens as de neeje presentatrice ingewijd, die de artiesten op
professionele wijze aangekondigd hit
tijdens de Zittingen.
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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

De Buulse Zittingen, dae is toch
machtig um vanoet de “bak” as Prinsenpaar te meugen aenschouwen. Sóms
moeje dór ’t stof, maer dae huurt er gewoon biê. Heerlijk um óch dit vanoet
dees positie mej te meugen mâken.
Zoe óch de JeugdBonteMiddag! De
gezeechten van ‘t Jeugdprinsenpaar
Kes en Mara, ze glunderden van oer
tot oer. Vur ós nog as extra verrassing
dae ós dôchter Lynn as “Mûpke van de
Preens” inens ‘t podium op kwâmp en
unne ware buut vanoet de échte ton ten
tonele gaf!! Hie moes toch effe ‘n klein
traantje weggepeenkt wèren.
In de tiêd nao de carnaval tow wèren
veul bouwschuren bezôcht, wo bie al
snel de woorden, ‘we gôn beginnen’
gezóngen wèren. Dit was de aonleiding dae iederieën oet volle borst mej
zônk. En uiteraard get dae bèter as er
‘n hieëte kachel stet te brannen en er
‘n paor Buulse Biertjes nao binnen getikt wèren. Welk café, festtênt, bar of
zwimbad willie óch bezôchten sâmen
mej ós Maoten, Bestuur, awwers van
‘t Jeugdprinsenpaar, Heren en Dames
van de Raod van Elf en hieël veul mier
hêmmen we op de Stuul gestaon, wo
bie we zêlfs bie de Zuiderpoort ‘n naot
pak gehaeld hêmmen.
De staert zit hum in de lêste hieël
drukke dag, wo bie de basisscholen

bezôcht wèren, maer toch óch nog
effe tussendoor ‘t COA bezôcht wurdt.
Vluchtelingen bezeuken op ‘t Nassau
Dietz Kazerneterrein. Ongelufelijk, dit
hâw zoe’n impact, dae hâw niemund
gedâcht. We wèren onthaeld as ’n Koningspaar, althans zoe vuulde ‘t.
Maer ach, toch maer effe mej beije vuut
op de groond bliêven en as Preens Bart
I en Prinses Ingrid vêrder. De scholen
in Buul, vruuger as kind keekde op
tigge de Preens en verwâchde nöit dae
ge dao zêlf zôt staon. Maer… zoe geschiede! Blij kindergezeechten, sâmen
zingen en de polonaise loeëpen. Now
begint de carnaval pas echt.
D’n Aftrap get beginnen, ‘3 Uurkes
veuraf’ bie d’n Os en gas er op! Zegt
maer gereust “Alle remmen los” lijflied van ‘t Jeugdprinsenpaar, gevolgd
dór de Jeugdraad. Machtig, willie gôn
de carnaval starten. Zaoterigemörgen,
nao ’n overheerlijk, uitgebreid Carnavalsontbijt bie d’n Os, unne goeie
bojem geligd, volgt de Jeugdoptocht
mej ós toekomst die over de straoten
paradeert. En kort aonsloêtend dao op,
nao nog ’n paor dâg gefest te hêmmen
bie ós zusterverieënigingen, meugen
wij de hogste plaets op de wâgen en
wel de Preensenwâgen betreden. Dan
komen de carnavalscreaties vurbiê wo
iederieën zoe lang nao oêtgekeken hit.

Muziek, dâns, las-, plak-, knip-, schilder- en naaiwerk en nog hieël veul
mier. Craonendoonck hit zien haert in
Buul geligd. Nao de priêsoêtreiking get
de Bok snêller as snêl in vlammen op
ónder muzikale begeleiding van Jack
Meijer en Petra Martens. ‘t Vuur is oêt
en Carnaval 2020 is ten einde.
Willie, Preens Bart I en Prinses Ingrid,
hopen da iederieën goe gezoônd blieft
en da we er sâmen toch nog iets gezelligs van kunnen mâken mej Carnaval
2021, uiteraard ónder ozze leus:
“Springt op de stuul, mej Preens Bart
d’n Urste oet Buul”

“Hieël Buul op de Stuul!”
Bokkenblaaike 2021| 17

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		Prins 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
2021		
geen nieuw Prinsenpaar i.v.m. corona
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Prinsengarde cv Buulder Buk
Buulder Buk en Buulder Getjes,

Carneval, ieën groeët fest in Buul. ‘t Hâw zoe moi kunnen
zien. 66 jaor Buulder Buk. ‘t Begós zoe moi.
D’n elfde van d’n elfde 2019 begós ‘t mej d’n âftrap: Ut get
beginne!
Toen ‘n hieël schón Prinsengalazitting: Prins Tijn en Prinses Astrid traden af en de 66ste Preens, de Jubileumpreens,
woor bekind gemakt: Prins Bart en Prinses Ingrid. ‘t Nej
Preensenpaor en iederieën was klaor vur ‘n geweldig seizoen
en ‘n geweldig jubileumjaor. En ‘t woor óch moi!
In jannewaori ‘n geweldige Receptie en unne schónne Boerenbrulluft, in fibbrewaori hieël schón Zittingen en in mert
de Jeugdoptocht en de Gröte Optocht. Alles was moi, tót de
lèèste dâg aon tow. Maer toen…. kwâmp corona.
Willie keken allemol oet nao ‘n schón jubileumfest in mei…
maer dae geenk ni door!! Doeëdjammer! En Carneval
2021?? Grötendieëls âfgelâst: gen optochten, genne neeje
preens. Wa is nog wel meugeluk? Hoe kumt carneval 2021
d’r oet te zeen? We zullen moeten afwâchten wa nog gedaon
kan wèren. Kan ‘t oetgestelde jubileumfest toch nog gevierd
wèren?

Bokkenblaaike 2021| 20

Óch op persoonlijk vlak is ‘t afgeloeëpen jaor neet altiêd effe
moi vurbie gegaon. Ex-preensen Fons Duusters (1975) en
Driek Broers (1981) zien overleden en binnen de Preensengarde hêmmen willie afscheid moeten nemen van twieë
hieël fijn meensen.
18 april 2020 is overleden Corine Slaats-Valkenaars, officieel neet Prinses, maer wel ‘n geweldige steun vur Prins
Leon II in zien seizoen 2010. Op 24 april hêmmen we afscheid moeten nemen mej ‘n lêste groet in de erehaag.
24 september 2020 is overleden Gerda Cox-Emmers, Prinses
Gerda, die sâmen mej Prins Piet I in 1998 de scepter zwaaide
over ‘t Bokkenriêk in Buul. Óch vur Gerda kósten willie
weinig doeën dór de coronamaatregelen. ‘t Afscheid was op
29 september in ‘n erehaag bie ‘t lêste vertrek van thoês.
Dit drukt dan toch de stimming binnen de Preensengarde, ‘n
club die vur gezelligheid stet. Jammer genóg gebeuren dees
dingen óch. ‘t Huurt bie ‘t meensenlèven. Willie deenken
aon Corine en Gerda as twieë vlotte gezellige vröllie, die
willie gèr nog lang bie ós hân willen hêmmen.
As Preensengarde weensen we de Buulder Buk toch een moi
2021. Hopelijk overleft het gevuul van Buul dizze crisis en
kan d’r toch nog een schon jubileumfest gevierd wèren mej
alle buk en getjes. Buul Alaaf.

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 Cox, Jos en Marjo Saes, Ine van
		
Ham, Bart en Ingrid van Steenbergen.
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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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JeugdCarnaval 2020
Terugblik Jeugdprins Kes en Jeugdprinses Mara
Op 1 oktober 2019 ging ’s avonds de
telefoon bij ons allebei. Bas en Karin
van de Jeugdclubs hadden de eer om
ons te vragen of wij het nieuwe Jeugdprinsenpaar van Buul wilden worden.
Ik, Kes, hoorde dat het een mannenstem was en dat het over mij ging, maar
van ons mam moest ik naar bed. Even
dacht ik dat het mijn meester was en ik
vroeg me af waarvoor hij belde. Had ik
iets uitgevreten op school? Even later
kwam ons mam kijken of ik al sliep.
Ze vertelde dat het Bas was en waarvoor hij belde. Wat was ik verrast! Ik
zat nog niet zo lang bij de Jeugdclub,
dus dit telefoontje had ik helemaal niet
verwacht. Over het antwoord hoefde ik
niet lang na te denken… JA, dat wil ik
heel graag! Ons pap en mam moesten
even aan het idee wennen, maar door
mijn enthousiasme konden ze natuurlijk geen nee meer zeggen.
Ook ik, Mara, hoorde de telefoon gaan
en ik nam zelf op. Het was Karin, die
vroeg of ons pap of mam thuis was.
Ik zette de telefoon op de luidspreker
en gaf hem aan ons pap. Ik hoorde de
vraag en wist ook meteen: “JA, dat wil
ik!”. Ons pap vond het meteen goed,
maar ons mam had altijd gezegd: “Raad
van 12 is prima, maar Jeugdprinses…

dat gaan we echt niet doen.” Toen ze ’s
avonds laat terug kwam van haar werk
had ik haar al snel omgepraat. Met de
woorden: “Mam, dit kun je maar één
keer in je leven worden,” mocht ik
de Jeugdprinses van de Buulder Buk
worden.
Wat wilden we graag weten met wie we
deze carnaval samen mochten gaan vieren. Wie wordt mijn Prins en wie mijn
Prinses? Helaas kregen we dit pas te
zien toen we op 19 oktober foto’s gingen maken voor in het Bokkenblaaike.
Wat een leuke verrassing was het om
elkaar te zien. Eindelijk konden we dit
grote geheim met elkaar delen. Vanaf
het eerste moment wisten we: “Dit
wordt een super-carnavalsjaar!”
Samen gingen we aan de slag met alle
voorbereidingen. We bedachten onze
leus, we ondertekenden een contract,
pakten cadeautjes in voor alle recepties en kozen een liedje uit voor onze
bekendmaking. Mieke en Ingrid begeleidden ons vanuit de Buulder Buk. Van
hen kregen we een lange lijst met data.
Ze vertelden erbij dat we echt niet bij
alles aanwezig hoefden te zijn, maar…
natuurlijk is het wel leuk. “Je kunt het
allemaal maar één keer meemaken,”
zeiden ze dan.

Op 13 december 2019 was het dan eindelijk zover. Het was ons gelukt om
ons grote geheim tot deze dag voor ons
te houden. Dit jaar was de bekendmaking voor het eerst in de Wielerbaan.
Met ons zelfgekozen liedje ‘Alle remmen los’ van de Lawineboys kwamen
wij het podium op. Eindelijk mocht
iedereen het weten, wij zijn Jeugdprins Kes en Jeugdprinses Mara van de
Buulder Buk!
Wat was het een leuk feest, samen met
onze eigen Raad van 12, alle aanwezige
kinderen, ouders, familieleden, clubleiding en de leden van de Buulder Buk.
Eén ding bleef nog even spannend…
Wie wordt het 66e Prinsenpaar van
de Buulder Buk; met wie gaan we al
die feestjes tegemoet? Tijdens de Prinsengalazitting op 14 december kwamen Prins Bart I en Prinses Ingrid op
met hun eigen lied. Een lied wat we
nog heel vaak gezongen hebben. Wat
vonden we het super dat we samen met
hen dit carnavalsjaar mochten gaan
beleven.
En alsof het zo moest zijn, mochten we
ook nog samen met de Lawineboys op
het podium staan. Samen met hen zongen we die avond ook ons ‘eigen’ lied
Alle remmen los.
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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

Hopelijk gaat volgend jaar
carnaval weer gewoon DEUR!

T. 0495 - 491465

www.beerten.info

Autobedrijf

Hompes

wen?
navalswagen te bou
“Dit jaar geen car
hun
t
me
g
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gr
die
a’s
Wij zoeken colleg
handen werken!
s op.”
end contact met on
Neem eens vrijblijv

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

Different Doors B.V.
T: +31 (0)495 470 000
info@differentdoors.nl
www.differentdoors.nl

www.autobedrijf-hompes.nl
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Wat we in korte tijd allemaal hebben
meegemaakt is eigenlijk teveel om op
te noemen. Als we terugdenken aan
het afgelopen seizoen, dan denken we
onder andere aan alle tripjes met de
partybus naar de recepties, aan het bezoek aan bouwschuren, zelfs die van
de jeugdige bouwers, aan alle feestjes
in de kelder van Prins Bart, aan de zittingen, de boerenbruiloft, het bezoek
aan het AZC, aan de scholenbezoeken,
het prinsenvliegen en het bezoek aan
Bavaria met aansluitend de JeugdBonteMiddag en onze eigen receptie. Ook
denken we terug aan al die keren dat
we op een podium ons eigen liedje en
het liedje van Prins Bart I en Prinses
Ingrid hebben gezongen. Met de scepter in onze ene hand en de microfoon
in de andere waren wij helemaal in ons
element. We hebben van ieder moment
dan ook op en top genoten!
Tijdens de sleuteloverdracht in BudelSchoot kregen we van de burgemeester
de sleutel in handen. Na alle feestjes
die we al gevierd hadden was het tijd
voor carnaval. Samen met de jeugd van
Budel hebben we op zaterdag genoten
van een mooie Jeugdoptocht en daarna
werd er gezellig gefeest bij Proost. Ook
op dinsdag mochten we op de Prinsen-

wagen staan, samen met Prins Bart I
en Prinses Ingrid. Tot het laatste moment hebben we genoten. Wat was het
bijzonder om dit mee te mogen maken!
We hebben herinneringen gemaakt die
we nooit meer vergeten.
Na de Bokverbranding en het haringhappen kwam er plots een einde aan dit
alles. Corona zorgde ervoor dat er ineens geen feestjes meer konden worden
gevierd. Het Bokkenfest, ter ere van het
66-jarig bestaan van de Buulder Buk,
het Prinsenschieten, het Verbroederingsbal en Ut get beginnen, we hadden
er zo naar uitgekeken… Helaas kon dit
allemaal niet doorgaan.
Bart en Ingrid gaan nog een jaartje door
en we hopen samen met jullie nog eens
een feestje te kunnen vieren. De band
die we met jullie hebben opgebouwd is
voor het leven!
Of wij in 2021 worden opgevolgd
door een nieuw Jeugdprinsenpaar is
nog onzeker op het moment dat we dit
schrijven. Mocht dit het geval zijn, dan
wensen we het nieuwe paar heel veel
plezier!
Tenslotte willen we nog een aantal
mensen bedanken:
- onze Jeugdraad, die samen met ons
de jeugdcarnaval tot een feestje heeft

gemaakt;
- de leiding van Jeugdclubs Budel, met
in het bijzonder Bas, Nienke en Karin;
- de Raad van 11 en alle Dames, met
natuurlijk een speciaal woord van dank
aan Mieke en Ingrid;
- Adjudanten Tijn en Toon en jullie
vrouwen Astrid en Mien;
- Voorzitter Jean-Pierre; Vorst Martin
en Vorst Jack, dankjewel dat we overal
zo bij betrokken werden;
- alle Jeugdprinsen(paren) uit de gemeente Cranendonck, wat hebben we
lol gehad samen;
- onze ouders, broers, zus, opa’s, oma’s
en andere familieleden, dankjewel dat
jullie steeds weer met ons mee gingen;
- alle kinderen uit Budel en al die andere mensen die eraan hebben bijgedragen dat het afgelopen seizoen onvergetelijk is geworden voor ons.
En natuurlijk, Prins Bart I en Prinses
Ingrid, samen met jullie kinderen Stan
en Lynn, dankjewel voor alle mooie
momenten die we met jullie hebben
mogen beleven. Het was fantastisch!
“Kes en Mara als Jeugdprinsenpaar, dit
was een super-carnavalsjaar! Alaaf!”
Groetjes van ex-Jeugdprins Kes en exJeugdprinses Mara

“Kes en Mara als Jeugdprinsenpaar,
dit was een super carnavalsjaar! Alaaf!”
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Bekijk een van onze webshops:
www.dranghekkopen.nl
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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
			
2021 		
geen nieuw Prinsenpaar i.v.m. corona
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POSTBUS 2200, 6020 AE BUDEL
NIEUWSTRAAT 16, 6021 HS BUDEL
TELEFOON 0495-497811

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Dhr. J. Umans
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In Memoriam
Fons Duisters

Driek Broers

Iedereen die Fons Duisters vroeger in zijn jonge jaren kende
wist dat hij zeker nog ooit Prins van ‘De Buulder Buk’ zou
worden. De vraag was alleen, wanneer?

Carnaval, met alles wat daarmee samenhangt, zat in iedere
vezel van Driek Broers zijn lichaam.

Fons was een levensgenieter. Hij hield van feesten en partijen
en was altijd in voor een grapje of een geintje. Hij kon genieten van humor en hield van verkleedpartijen. Maar hij had
ook een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Hij was graag onder
de mensen. En als er hulp geboden moest worden dan stond
Fons klaar om te helpen. Als timmerman en een top-vakman
houtbewerken werd hem vaak gevraagd om voor ‘De Buulder
Buk’ klussen te klaren. Dat deed hij met plezier. Zo heeft Fons
eigenhandig de ton gemaakt voor de tonpraters op de Buulse
Zittingen. Ook was hij mede-oprichter van de ‘Prinsengarde’.
In 1975 werd Fons Duisters uitgeroepen tot Prins Fons I van
‘De Buulder Buk’.
Nooit is er ooit een pauw gezien die trotser was dan
hij. Hoewel zijn vrouw Mia er niet voor gekozen had
om als Prinses naast hem te staan was zij er wel altijd
bij als Fons als Prins actief was. Bij alle officiële gelegenheden ondersteunde zij haar Prins. Tijdens de optocht liep ze met een groep voor de Prinsenwagen uit.
Maar Fons was ook een man die kon genieten van stilte en
rust. Wandelen en fietsen groeiden uit tot zijn ware hobby’s.

Carnaval was alles voor hem. Voordat hij in 1981 werd
uitgeroepen tot de 27ste Prins van ‘De Buulder Buk’
was hij al jaren lid van de Raad van Elf. Voor dat gezelschap beheerde hij de ‘knipbeurs’. Als De Raad van
Elf de Prins volgde op hun talrijke uitstapjes zorgde hij
er voor dat alle betalingen correct werden uitgevoerd.
Hij zorgde er voor dat alles klopte tot op de laatste cent.
Ook hielp Driek bij het organiseren van de optochten.
Hij zag er op toe dat de deelnemende groepen en wagens goed aansloten zodat er geen ‘gaten’ vielen. En dat
alles deed hij met de grootste passie. Zijn vrouw Miet
wilde geen Prinses zijn, maar steunde Driek in alles.
Toen ook voor Driek de jaren begonnen te tellen moest
hij zijn vele werkzaamheden voor de vereniging aan anderen over laten. Maar hij voelde zich altijd bij de Buulder Buk betrokken. Zo bewaarde hij al zijn onderscheidingen. Hij wist van iedere onderscheiding van welke
Prins hij die ontvangen had. De laatste jaren verbleef
hij in Mariënburght. Als de Prins op bezoek kwam ontving Driek hem in vol ornaat met mantel en steek.
Op 2 april jl. overleed Driek Broers op 88-jarige leeftijd.
Hij was een belangrijke stille kracht achter de schermen.

Op 5 september 2020 overleed Fons Duisters in Huize
Mariënburght.
Hij is 87 jaar geworden.
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Hoe houdt u ongewenst bezoek buiten de deur?

Denk aan jezelf
en elkaar.
Tot in 2022!
ABC Hekwerk Brabant
(0495) 495 859 | www.abchekwerk.nl/brabant
abc.brabant@abchekwerk.nl
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Laat onderwijs spreken

Commissie Bouw
Handige Harries bie mekaor.
De mannen van de Commissie Bouw hân ‘t veurig jaor druk, druk, druk. Zoe druk zêlfs daeter genne tiêd was gewist vur ‘t
schriêven van ‘n stuk in ‘t Bokkenblaaike.
Schriêven of tikken op de computer is dan óch neet bepaeld de stêrkste kânt van dit clubke Handige Harries, ónder aanvoering van hunne veurzitter Jos Vlassak. Maer as er iets aongepakt, gebouwd, getimmerd, geschilderd of bedâcht moet wèren
dan moe je bie dees club zien. Sâmen mej zien mannen, vrouwen zien er nog neet biê maer meugen bêst mej komen hêlpen,
zörgen zillie er ieder jaor veur dae de zaol ingereecht wurdt vur de Buulse Zittingen, er ‘n bórd bie de Preens in d’n hoof en
bie de Residentie op ‘t dâk kumt en dae de Preensenwâgen d’r wer spik en span oêtziet um roond te trekken.
En neet allieën in Buul mâg de Preens op ozze Preensenwâgen roondgerejen wèren. In de regio mâken óch ânder clubs
dankbaar gebruuk van ozze wâgen. Maer óch boêten dees activiteiten wurdt er dór ‘t jaor regelmatig ‘n beroep gedaon op
de bouwploeg van cv Buulder Buk. Gedurende ’t leeg ruumen van de Âw Borgh en ‘t inruimen van t neej MFC De Borgh
woor miermalen mejgeholpen mej sjouwen en verhoêzen. En neet eenkel spullen van cv Buulder Buk.
Vur ‘t jubileum en óch vur de komende jaor ernao woor ‘n oplossing bedâcht vur ‘t elk jaor wer ten toeën stellen van al die
foto’s mej 66 Hoogheden en hun Hofhoudingen. Helaas is ‘t vanwege de âfgelâsting van de activiteiten eenkel nog maer
op foto’s te zeen gewist. Maer zoeas we van dees bouwploeg wieëten: ‘t is stevig gemakt en kan nog jaoren mej. Komend
seizoen zullen de werkzaamheden wa minder tiêd en energie vraogen, maer ze stön te popelen um óch dór ‘t jaor henne wa
vur cv Buulder Buk te meugen doeën. Móchde óch unne Handige Harrie, Piet, Sjaak, Jan of zêlfs Truus zien, dan zie je óch
welkom um de hân in de toekomst bie dees club oet de mouwen te komen stèken. Moog owwe naam net neet genuumd zien,
vuul dich veural neet minder welkom!
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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
Martin Horst
tel. 06-53336342
secretaris@
buulderbuk.nl

Cesar
Oefentherapie
ie
enoefentherap
Buik- en bekk
pie (scoliose)
Schroth-thera
rapie
Slaapoefenthe

Mirjam van de Moosdijk
Burg. van Houtstraat 82 (Pand Fysio-Fit), 6021 AW Budel
Kijkakkers 30, 6026 ER Maarheeze | T 0495-493092
www.oefentherapiecranendonck.nl
Bokkenblaaike 2021 32

Zittingen 2020
Impressie van de Zittingen 2020

Bokkenblaaike 2021| 33

Zittingen 2020
Verslag van de Zittingen 2020
Nimt ‘n neej zaol, stopt er ‘n haendjevol
âw bekenden in, lânkzâm opwaermen,
‘n paor tonpraoters erbiê, ‘n vleugje
moderne dâns er door en op smaak
bringen mej wa muziek. Vervolgens
unnen aovund lang laoten sudderen, en
genieten maer! Dae is ‘t recept vur geslaagde Zittingen. Afgetrapt mej ‘n
Seniorenzitting op 26 januaori, kósten
we op 31 januaori en 1, 7 en 8 fibbruaori genieten van de 51ste Zittingen van
cv Buulder Buk.
‘t Was effe zuuken en wennen, zoe’ne
helle neeje Borgh. “Wo bliêf ich mej
miene jas? Wo kunde bónnen haolen?
Wo moeten willie henne?” Oeteindelijk
kwâmp alles goe en stipt um 20.11 uur
trapde Preens Bart I âf mej zien eigen ‘Hieël Buul op de
stuul’. En dao mej is niks te veul gezigd. Óch op de Zittingen gingen de vuutjes op de zittingen.
Naodae Preens Bart I, Prinses Ingrid, Adjudanten Toon en
Tijn, Vorst Martin, Vorst Jack en de Raod van Elf ‘t podium
hêmmen betreden, volgt ‘t debuut van Else; de neej presentatrice van de Zittingen van Buul. Else Thijssens-Lammers
is gen onbekende in carnavalsland. Zoe löpt ze al jaoren mej
in de Gröte Optocht mej de Zuipschuiten. Gôt er maer aon
staon, de gröte schoen vullen van de Kuup! Maer wa bleek:
Else duut dit geweldig. ‘n Neej roeping vur ‘n na-tuurtalent.
Gevat prödde ze d’n aovund aen elkaor en op waardige wijze
woor iedere artiest aon- en âfgekondigd.

Dansgroep Exchange overtreft zien eigen ieder jaor wer en
zoe óch dit jaor. Creatief leider Tobias Sanders, óndersteund
dór Joachim Cox, mâg trots zien op hun prestatie. In hun
moderne versie van de traditionele Gardedans nemen zillie ós mej op unne kerkgânk langs moderne dans, ‘n vlucht
langs indrukwekkende choreografie en introduceren zillie ‘n
typisch Belze traditie, die haertelijk ontvangen woor dór ‘t
publiek. Zou ze de volgende kier óch wer van de partij zien?

Hogste tiêd vur ‘t Preensengevolg um plaets te nemen in ‘de
bak’. Unne neeje bak op ‘n neej podium in ’n neej zaol. En
‘n prachtige zaol, dae mâg wel gezigd wèren. En prachtig
aongekleejd en aongevuld mej licht en geluid van hoofdsponsor WSS. ‘n Leust vur ‘t oeëg en ‘t oeër.
Now gôn de Zittingen echt beginnen!

‘t Publiek is now half waerm. Tiêd um ‘t âf te mâken. Dees
taak is wel towvertrouwd aon de Knoterbèhren, bestönde uit
Mirthe Cox op toetsen, Maarten Leijssen op drums, Danny
Steijvers op basgitaar, Rob Geven op mandoline en Bas
Kusters op gitaar en zang.
Zoe as al ieënige jaor gebruukelijk bringen zillie unne medley roond ‘n thema. Dit jaor gôn ze ‘Op stap’. Gen kroeg
in Buul wurdt overgeslagen, op de eier gaon wurdt bezóngen en er wurdt zêlfs ‘n neej drankje geïntroduceerd. Mej
‘t lêste nummer van de act verwelkomen de Knoterbèhren
Bokkenblaaike 2021| 34

Zittingen 2020
Verslag van de Zittingen 2020
alle meensen muzikaal op de Zittingen
van Buul.
Nao ‘t goe ontvangen optreden van
Jeroen van Nunen veurig jaor is hij dit
jaor wederom aonwezig op de Zittingen. Dizze kier kwâmp de tonpraoter
oet Wintelre langs geslingerd mej
zien typetje ‘Tarzan’. Hij nâmp ós
mej op zien avonturen, in de avonduren. Lachen geblaozen, maer óch fijn
vur hum zêlf dae hij zien haert kós
leuchten in de Buulse ton. Want die
Jane, of Sjaan in ‘t Nederlands, bliekt
in ‘t dâgelijks lèven nog gen hêndige
te zien. En now ze unne dâg awwer
is moet Tarzan heur mej twieje hân
vâsthawwen, tijdens ‘t liaanslingeren.
Ondanks alle problemen toch fijn dus,
dae Tarzan de tiêd kós vinnen um Buul
te bezuuken.

Vervolgens was de beurt aen de Buulse
Blèèrköp.
Geschiedenis woor geschreven, want
dit zou alwer ‘t lêste optreden wèren
van dees Buulse vâsde krachten: de
drei bruurs Johan, René en Peter Vos.
Op dees Zittingen, tijdens ‘t 66-jaorig

jubileum van de Buulder Buk nemen ze
afscheid van de Buulse Zittingen. Maar
neet vurdae ‘n paor zâken raecht wèren
gezet.
Zoe gôn de heren bevórbeld op zeuk
nao neej dansmarietjes. Óch kumt de
Zalandoman wer terug, hij bringt inmiddels as postbooi ’t Bokkenblaaike
roond en wet ‘t publiek nog steeds köstelijk te vermâken.
Mej hun persiflage van ‘n aontal âwd
Prinsen, wieëten ze tenslotte de zaol te
bespeulen tot aon de lachsalvo’s die we
van de Buulse Blèèrköp kennen.
Buulse Blèèrköp, bedânkt vur al die
jaoren Zittingen, de moi, grappige,
maer óch ontroerende momeenten, ullie leejkes en ullie aonwezigheid!
Dan is ‘t de beurt aon tonpraoter Klaas
Bex.
Veurig jaor makde hij zien debuut,
dus dit jaor is hij eigelijk alwer unnen
ervaren tonpraoter. En dae bliekt. Want
as zien neej typetje ‘Oscar de ober’
serveert hij ‘t publiek de enne râke grap
nao d’n ândere. Gestoken in ‘n giletje
en stropdas betrekt hij ‘t publiek óch
bie zien act. Dae moet óch wel, want
wie löt er now ziene telefoon aon staon
tijdens ‘n optreden van unne tonpraoter? Klaas wet er wel raod mej. En zoelang ‘t publiek mier wil, blieft kastelein
Klaas vrolijk schenken. Unne tip: vrogt
hum veural neet um unne tandenstoker.
Nao de pauze, wo in iederieën, zoe as

altiêd zien of heur geluk kós beproeven
mej de envelöpkes van de Dames Raad
van Elf, is ‘t tiêd vur acte twieje van
dansgroep Exchange. ‘t Is inmiddels
traditie um unne dâns te bringen in de
stijl van unne Disneyfilm en dit jaor is
Jungle Book aon de beurt. Prachtig,
want as Exchange aen de slag get, zie
je dae dânsen vur hun ‘n ‘bare necessity’ is.
(Red: dae’s Engels vur ‘Lèvensbehoefte)
Naodae Zoer en Brus veurig jaor hun
debuut makden op de Buulse Zittingen
en dit ’n groeët succes bleek te zien,
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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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dâchten ze: “Worum dan neet metieën
doorgaon vur ‘t hogst haalbare?” De
Buulse Proms!
Tijdens hun act dejen Nieke en Joep van
Hunsel auditie. Urst maer ‘s proberen
op muzikaal vlak. Helaas kós ‘t bekkenspel de jury ni bekoren. Dan maer
wa gôn imiteren… óch gen succes.
Dan maer gôn zingen. Biêgestaon dór
zeer vakkundige tenieëlmesters woor
‘t podium in gereedheid gebraocht vur
‘t prachtige, aonstèkelijke ‘Zieëpsop’.
Toen óch dit neet de waardering van de
jury kreeg, wo ze op hoopden en zêlfs
‘n balletact neet bleek te werken, gâven
de broer en zus van Zoer en Brus ‘t op.
Helaas, want mej hunne unieke act op
de Zittingen scoren ze hoeëg peunten
en we hopen nog veul jaoren van hun
te meugen genieten.

melodie van ‘Het dorp’
van Wim Sonneveld
braochten zillie ‘n leejke over de geschiedenis
en ‘t tegenwoordige carnaval in Buul. ‘t Leejke
wis alle meensen in de
zaol te emotioneren. Van
d’n enne kânt van ‘t dörp,
hellemaol tot aen de provinciegrens. Óch leten ze
nog effe zeen, hoe unne
echte kermisvierder zien
eigen oêtdôst mej carnaval.
Pluche Toelie wis de zaol
alweer te trakteren op ‘n
humoristisch toetje.
middels hoe hij zien publiek moet bespeulen. ‘Ozze Koos’ moet er dit jaor
fleenk aen geluuëven, maer óch schónmoders. En vur iederieën die thoês op
de bânk zit en óch wel ‘s deenkt: “De
voonk is weg”, dae klopt, dao zit now
Carry van Rooij. (Red: dien is och al
weg)
Helaas, alwer de lêste act van d’n aovund. Maer wa vur ‘n act: Pluche Toelie. Dees vâsde krachten braochten op
hun bekende wijze ‘n ode aon 66 jaor
cv Buulder Buk. Zoe makden we kennis mej d’n urste Preens van de Buulder
Buk en zien dansmarietje, die gezeen
de leftiêd mej de noeëdige problemen ‘t podium opkwâmp. Preens Jack
Meijer haelde âw herinneringen op en
dansmarietje Petra Martens vertónde
heur keunsten, ónder leiding van
veurzitter Madeleine Kruysen. Op de

Hiêmej wâren de Zittingen ten einde.
Zittingen die tót vêr in de regio goei
commentaren kregen. Dankzij de artiesten, maer zeker óch dankzij de Commissie Bouw, de heren van de techniek:
Anthony Roost, Martien Linders en
Mattie Roost. De tenieëlmesters Math
Roost, Adrie Duisters, Tobias Neyssen
en Bert Duisters en Mara Goijens en
Lenny Meeuwissen-Vermeulen mej de
dankbare taak um er iederieën podiumwaardig oêt te laoten zeen.
‘t Allerbelangriekst vur leuke Zittingen is ‘t publiek. Alle meensen die
ieder jaor wer aonwezig zien en de
artiesten verwennen mej gelach en applaus, dankjewel! Vur ullie duun we
‘t. Sâmen mej ullie hêmmen we wer
prachtige Zittingen neergezet. Op nao
de volgende kier…

“Daar komt de bruid, wa ziet ie eruit!”
Tom van Osch kwâmp as pasgetrouwde dame op ‘t podium. Tom, die veer
jaor gelejen zien debuut makde in Buul
en ‘t inmiddels tót de finale schupt in
de gröte wedstrijden, kumt nog altiêd
gèr terug nao de ton wo ‘t avontuur vur
hum begós.
Zien acts, vaak oet ‘t lèven gegrepen,
zitten vol goei grappen en Tom wet inBokkenblaaike 2021 | 37

Carnavalt in ,t water editie

1 Maak teams van (minimaal) 2 personen.
2 Omschrijf en raad de woorden op het kaartje.

CON FETT I

3 Na 33 seconden stopt de tijd, de beurt is nu aan het andere team.

33 SECONDS

PAR TYFRIEX
ANTON AUS TIRO L
CAR NAVALS KLED ING
ROESDO NK

DE LAW INEB OYS
APR ÈS-S KI
TON PRATEN

6 De verliezers eten beschuit en fluiten het nummer ‘Atje voor de sfeer’.

gels
e
r
l
e
Sp

7 Film dit, plaats het op social media en tag @komma

POLONA ISE
’T DON DER T & ’T BLIKSEM T
BRA ZILIA ANS CAR NAVAL
SNO LLEB OLLE KES
BON TE AVO ND

DE ALP ENZUSJ ES
SCH MIN K
IK MOE T ZUIP EN
MUUZEVANG ERS
SCH ATJE MAG IK JE FOTO?

PRA ALWAGE NS
GEB ROE DER S KO
WAT ZUL LEN WE DRIN KEN

LAM ME FRA NS
KRU IKEN STA D
DWE ILOR KES T
FEES TMU TS

HET FEES TTE AM
BRAB ANTS E NACH TEN ZIJN

LANG

TOE TER LAN D
CLOWN
VAS TELAOVE ND

ATJE VOO R DE SFEE R
OET ELDO NK
CAR NAVALS OPTOCH T

ARIE RIBB ENS
HEIK NUU TER S
ROO D, GEE L EN GRO EN
PAA RD IN DE GAN G

PINT EWIP PERS
11E VAN DE 11

E

HAR INGH APP EN
BEST EL MAA R
FEES TWI NKE L

ALA AF

HAL FVASTEN
LICH TJES OPTOCH T

FEES TTE NT
RAA D VAN ELF
LIEV ER TE DIK IN DE KIST
LAM PEGAT

HOE MPA PA
FIJN FISJ ENIE
PRIN S CAR NAVAL
’S NAC HTS NA TWE EËN
GUU S MEEUWI S

LAAT MAA R WAA IEN
BUU LDER BUK
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Verzin je eigen kaartje!

BOE REN BAL

33 SECONDS

naar fanatieke
We zijn altijd op zoek
rsmentaliteit!
naa
win
spelers met een
komma.nl/vacatures

SPR INGE N NON DEJU
CAR NAVALS STEE K

33 SECONDS

Gewonnen?

33 SECONDS

BON TE CAR LO

VRO UWK ES

33 SECONDS

R

33 SECONDS

TOET ER OP M’N WAT ERSC OOTE

33 SECONDS

VER BRO EDE RING SBA L

3 UUR KES VUR RAF

33 SECONDS

33 SECONDS

VIEZ E JAC K

33 SECONDS

PRIJ SUIT REIK ING

SER PEN TINE

33 SECONDS

33 SECONDS

CAR NAVALSVER ENIG ING

33 SECONDS

SHIR T UIT & ZWA AIEN

5 Het team dat als eerste 15 punten heeft is de winnaar!

33 SECONDS

33 SECONDS

CAR NAVALS MAS KER

4 Ieder goed antwoord levert 1 punt op.
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Zittingen 2020
Terugblik Else Thijssens
2020 is vur meech ‘n carnavalsjaor
um nöit mer te vergèten. ‘n Jaor as
âfsloêting van ‘n hieël schon tijdperk,
want as CV De Zuipschuiten was ‘t
de 22e en lêste kier dae willie d’n
optocht in Buul hêmmen geloeëpen.
Maer ‘t is óch ‘n jaor as begin van
‘n hieël schon neej tijdperk as presentator van de Buulse Zittingen.
‘t Begós al in 2019, mej de Prinsengala-zitting in de neej zaol van De Borgh.
Dao stoond ich, kei zenuwatig, mej
knikkende knejen en klam haendjes
neffe Johan Kuup. Gelukkig stoond
eech er dien aovund nog ni allieën veur
en kiêk ich terug op unne moien aovund. Ich hêb genoten van mien urste
optrejen.

En daonao neturluk de Zittingen. ‘t
Was wel efkes wennen um allieën op ‘t
podium te staon, maer achter de schermen was dao De Kuup die mich er
hellemaol dór henne geloodst hit. Ondanks alle zenuwen aon ‘t begin, bin
ich hieël blij dae eech jao hêb gezigd
toen ze meech vroogen. Um aon zoe’ne
aovund mej te meugen werken sâmen
mej alle artiesten, Commissie Zittingen
en volk achter de schermen is echt kei
schón!
Ich hoop daeter nog veul jaoren zullen
volgen!
Else
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Herman Govers

“Samenwerking is de kracht van cv Buulder Buk.”

Wèkelijks hit de jubilerende carnavalsverieëniging Buulder Buk wel iets te
melden. In ‘t 66-jaorig bestaon van de
veriëeniging hêmmen er zich veul vur
de club ingezet. Now ‘n gesprek mej
ieën van die driêvende krachten die al
veul jaoren actief is vur de Buulse carnaval; Herman Govers.
Al hieël lang zet hij zich in vur de
Buulder Buk. Lange tiêd actief as
penningmeester, mej ziene leftiêd de
nestor van ‘t bestuur. As ge mej hum
in gesprek rakt over carnaval in Buul
kan hij er uren over vertellen. Hij hit
carnaval dór de jaoren henne neturluk
zien verânderen en ontwikkelen tót ‘t
fest wa we now kennen.
Herman herinnert zich nog goe dae ze
verkled nao school moesten komen
toen d’n urste optocht spontaan
ontstoond in 1956. Op ieën van de foto’s oet 1959 die hij vur de gelegenheid
hit opgezôcht stet hij sâmen mej zien
bruurs Ad en Wil klaor vur carnaval.
Toen hij op de Grensweg woonde,
woor mej de optochten mejgedaon mej
Ut Midbuul. Jaoren woor er gebouwd
bie Bert van Deurzen in die hoeëg
schuur die er now nog stet. Laoter mej
De Malle Jannen, unne naam die menig
Buulder Bok zich nog wet te herinneren, mejgeloeëpen in optochten.
Zien betrokkenheid mej cv Buulder
Buk begint in 1981. Nog nöit as bezoeker nao de Zittingen gewist stoond
hij er dae jaor vur d’n urste kier as presentator. Neturluk hiëel veul veurbereid
en opgeschreven, maer er oeteindelijk
weinig van gebruukt. Vur Herman was
‘t dudelijk dae de presentatie oet de
losse pols hum ‘t bêste beveel. ‘t Woor
d’n aonzet vur ‘n lange loeëpbaon bie
de Buulder Buk.
Gedurende de 14 jaor die er op volgden bleef Herman de presentator van
de Buulse Zittingen. Dao neffe woor
óch de receptie van de Hoogheid en ‘t
Preensenbal dór hum aon elkaor gepröt. Toen hij in 1996 veurzitter van
de Commissie Zittingen woor, kwâmp
hij óch bie ‘t Bestuur. De lêste 15 jaor
vervulde hij de veul taken van de penningmeester.

Herman is óch zoe’n bitje de wandelende carnavalsencyclopedie van Buul.
Vural as hij vertelt over de Zittingen
van de Buulder Buk wet hij al gâw ’n
overzicht mej jaortallen te gèven. De
Borgh hit in al die jaor Buulse Zittingen óch ‘n gröte rol gespuld. Vur ziene
tiêd as presentator wâren de Zittingen
in de Riva, de tênt bie de Wielerbaon
en vur d’n urste kier in fibbruaori 1979
in De Borgh mej de 25e Preens Jac I,

Jac Hendriks. Drei aovunden in ‘t klein
zaelke, wo now de bibliotheek is, gruijden in 1983 oêt tót zês aovunden en
unne seniorenmiddag. In 1984 ‘n uitstapje van twieje jaor terug nao de Riva,
umdae de tenieëlzaol van De Borgh
toch wel klein was en in 1986 wer terug
nao de Borgh. In ‘t jubileumjaor 1987,
mej de viering van 33 jaor cv Buulder
Buk, unne enorme vuroêtgang as de
Buulse Zittingen vur d’n urste kier in
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de neej gröte zaol teraecht kunnen.
Now in 2020, 33 jaor vêrder en opneej
‘n carnavalsjubileum vónnen de Buulse
Zittingen vur d’n urste kier plaets in
de neej cultuurzaal van het inmiddels
Multi Functioneel Centrum De Borgh.
Veul moi herinneringen en ieën van de
moiste anekdotes bewaort Herman aon
de extra Galazittingen bie ‘t 33-jaorig
jubileum. Vur de pauze eigen artiesten
en nao de pauze nimmer in Budel vertoond: topamusement en topsport dór
de Husaren Schwarz-Weisz oet Siegburg. ‘n Gezelschap bestönde oet zoe’n
50 man, ‘n dânsgroep en muziekkapel.
Strak in ‘t gelid binnenkomend, leenkerhand in de zij en de raechteraerm
raacht umhoeëg mej dao bovenop zittend de dames.
Vur ‘t urst ‘n podium opgebouwd oet
losse elemeenten en zoe kós ‘t gebeuren dae dór ‘t spektakel ‘n elemeent
iets verzakde, wa hersteld moes wèren.
Wa plaoten losgemakt en toen kósten
de bouwers en tenieëlmesters tussen
de schragen door um ‘t verzakde elemeent wer goe te kriêgen. De show
draaide wer volop toen opens ‘n plaot
bewoog en ieën van de tenieëlmesters,
die ze vergèten wâren en ingebouwd
hân, teveurschiên kwâmp. Herman ziet
‘t gezeecht van dien tenieëlmester nog
zoe vur zich as hij er over vertelt. As ‘t
gezelschap unne Duitse herder bie zich
hâw gehad, was dien mej de staert tussen de bieën gevleucht. Herman vindt
‘t nog altiêd jammer dae dao gen foto
van gemakt is.
In de 40 actieve jaoren dae Herman zich
ingezet hit is er veul verânderd. Bie alle
activiteiten hit de techniek gezörgd vur
veul neej meugelijkheden. Oet eigen
ervaring kan hij beamen daeter óch
bie de overheid (op provinciaal en gementelijk niveau) unne helle positieve
umslag in deenken hit plaets gevónnen.
Op provinciaal niveau hit de Brabantse
Carnavals Federatie veul invloed gehad. Hij geft gèr ‘t advies aon collegaverieënigingen die nog gen lid zien van
de Federatie um dae wel te wèren.
Bie de gement moes hij mej ‘t bestuur
alles oet de kast haolen um wa extra
subsidie vur de jeugd los te kriêgen. Hij
is nog steeds fel as hij deenkt aon de opmerking van ieën van de wethawwers:
“Ik zie bij de ingezonden stukken in de
Grenskoerier al staan; Gemeente subsidieert zuippartijen!” Gelukkig zien in
de loeëp der jaoren die standpeunten

gekânteld en zien ze gôn waarderen wa
unne gröte groep jeugd jaor in, jaor oêt
opneej wer presteert.
Sâmen bouwen, sâmen overwinningen
vieren, maer óch sâmen nederlagen
verwerken wo door unne stêrke sociale
bând ontstet en ‘t Carnavalsweekend
dikwuls ‘t weekend is mej de minste
problemen. As prachtig slotresultaat
nuumt Herman de twieje gerealiseerde
bouwhallen in Craonendoonck wo
veur hij College en Raad nogmaals wil
bedânken.
Maer zörg zien er óch. Ieën dao van is ‘t
eisenpakket van de diverse overheidsinstanties wo aon voldaon moet wèren.
Dao in ziet hij mej zien jaorenlang
ervaring gröte vraogtèkens. Hoelang
kan Carnaval, maer óch bloemen- en
fruitcorso’s nog op dees manier doorgang vinnen? Neturluk, veiligheid stet
veurop, maer alle risico’s oêtsloêten
zal nöit lukken. Hawt ‘t wel lèfbaar en
regelt neet alles kepot, is daorum zien
bódschap.

Nao 40 jaor get hij afscheid nemen. Dae
wil zeggen: minder op de veurgroond
treden. Maer achter de schermen blieft
hij gèr actief. Indien noeëdig assisteren zoe as bie realisatie van ‘t Bokkenblaaike, ledenadministratie en wa
vêrder gedaon kan wèren. Herman hit
inmiddels ziene steek as bestuurslid en
penningmester over gedrâgen aon Paul
Adriaens. Tot slot wil hij nog kwiêt:
“Zeusterveriëenigingen en Jeugd van
Craonendoonck; Bedânkt vur de fijne
sâmenwerking; gôt zoe door en makt
er dór sâmenwerking ieder jaor ‘n
prachtig fest van.”

Bokkenblaaike 2021| 43

Wij wensen iedereen een goeie carnaval!

tuinontwerp
tuinaanleg

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

FIJNMETAALBEWERKING b.v.
Budel - tel. 0495-495222
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

Bokkenblaaike 2021 44

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

TWANBIERINGSTRANSPORT.NL

Harrie van de Moosdijk
“Mister Carnaval Buul: Moosje”

As ge ruum vertig jaor actief ziet op de
manier zoeas Harry van de Moosdijk
dae is gewist vur cv Buulder Buk, dan
is de titel “Mister Carnaval Buul” mej
rêcht vur Harry! As we êrgens ‘t woord
“Moosje” laoten vallen, wet iederieën
over wie we ‘t hêmmen.
Vanâf 1980 actief in allerlei functies
binnen en boêten de Raod van Elf.
Absoluut hogtepeunt bie alle activiteiten die hij vervuld hit is toch wel ‘t
jubileumjaor 1987. As 33e Hoogheid
is hij sâmen mej Annie aen zien zij ‘t
Preensenpaar tijdens dit biezonder jubileumjaor.
‘n Bitje Bulander kent neturluk de historische âfbelding op de hoes van de
Buulder Buk-elpee. Op de foto, gemakt
bie de trappen van ‘t Brouwhuis van
ós eigen Budelse Brouwerij; Harry en
Annie as Preensenpaar, stralend mid-

delpunt tussen allerlei medewerkers en
betrokkenen bie ’t Carnaval, zoe’n 33
jaor gelejen. Wie wet zet de revival van
de langspeulplaot wel door en râken we
óch de lêste exemplaren van dit jubileumproject van 33 jaor gelejen nog
wel kwiêt.
‘t Bokkenblaaike 1987 ligt vur Harry op
toffel en hij blaart er nog ‘s dórhenne.
Sómmige meensen, advertenties en artikelen zien nog hieël herkenbaar.
As óch ‘t fotobook op toffel ligt, valt er
ieën foto op. Allemaol toffels op ‘n rij
in de zaol van De Bellevue. (Óch nog
hieël herkenbaar) Op de toffels vêllen
gekleurd papeer. Ieder Bokkenblaaike wurdt handmatig gerapt en as alle
blaaikes volledig zien, kan ‘t gevâwwen wèren vur verspreiding hoês aen
hoês in Buul. Dae wâren nog ’s tijden!
Dór de aonwezigheid van de Duitse
legerplaets
in
Buul wâren er
óch banden mej
Duitsland. Veul
van die Buulder,
die öit lid wâren
van de Raod van
Elf of ‘t bestuur,
hêmmen nog altiêd kleurrijke
herinneringen
aon de bezeuken en festen op
de Duitse legerplaets. Maer óch
’t uitstapje nao
‘n carnavalsfest
in de burt van ‘t
Duitse Keulen
ropen bie Harry
en Annie moi
herinneringen
op.
Neffe ‘t jaor as
Preensenpaar
van Buul zien
zillie
allebei
hieël actief gebleven binnen ‘t
Buulse carnaval.
Hoewel Harry
er óch wel ‘s al-

lieën op oêttrok hêmmen ze ‘t meste altiêd sâmen gedaon. Sâmen op pad vur
hun club.
As lid van de Raod van Elf schuwde
Harry óch neet um aon te pakken. Zoe
was hij de man van de beurs en vervulde de rol van President bie de Raod
van Elf, hij was Adjudant en maer lifst
ruum 19 jaor Vorst van cv Buulder Buk.
Trots vertelt hij dae hij as Vorst betrokken was bie de oêtverkiezing van
de neeje Hoogheid. Dór de loeëp der
jaoren ontstoond hiê biê óch ‘n soort
van vâst ritueel. Buul kermis was in
de regel de tiêd dae de aonkomende
Preens benaderd woor dór Harry. Dan
krigde as beoogd kandidaat ‘t beruchte
“kwartje van Moosje”. Dan was ‘t de
bedoeling daeter unne kier gebêld woor
en dan woor d’r gesproken over carnaval. Bie ’n serieuze, positieve reactie
woor er êrgens boeten de regio vêrder
gepröt. En dan kós ‘t neturluk van start
gaon. In ‘t grötste geheim de klier mej
gôn oêtzeuken, destijds dikwuls in
Maaseik, ‘n moi onderscheiding
ontwêrpen en dees bestellen, teksten
vur de krant mâken en ongezeen de
afspraak mej de fotograaf in de studio vur de fotoshoot. Al dees taken
vervulde Moosje op de âchtergroond.
Maer as cv Buulder Buk êrgens
kwâmp mej hunne Preens, Preensenpaar, Raod en vêrder gevolg was ‘t
Vorst Harry die ‘t woord voerde. En
dan was ‘t óch nog aen hum um goe
zicht te hawwen op de onderscheidingen. Wo de Preens en Prinses now nog
maer iëen eenkel onderscheiding aen
‘n gekleurd koord of leent towkennen was er vreuger ‘n rijk scala aen
verschillende onderscheidingen. Mej
ónderplaot, zónder ónderplaot, aen ’n
ketting of koord, zilver of goud. Kortum unnen helle boel zâken wo Harry
as Vorst verantwoordelijk vur was.
Vêrder was hij in veul gevallen óch
nog ‘s de chauffeur van ‘t Preenselijke
gezelschap. Preens of Preensenpaar
ophaolen, op tiêd overal zien, dikwuls mej d’n auto en dan óch nog ‘s
zörgen dae ze allemaol veilig en wel
wer thoêskwâmen. Harry vindt ‘t nog
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steeds ‘n veurrêcht dae hij sâmen mej
zien Annie zoeveul Hoogheden hit
meugen dienen.
Nao zien aftreden as Vorst bleven ze
allebei betrokken en actief binnen de
Raod van Elf en de Dames van de Raod.
As ge Harry vrogt wa hij de grötste
verândering dór de jaoren henne vindt,
dan is hij ’t trotst op d’n umvang van
de groep enthousiaste meensen die now
betrokken is bie de Raod van Elf en de
Dames. Dae cv Buulder Buk mej unne
moie groep binnen kumt as ze êrgens
henne gôn.
Dao zien óch echt wel minder jaoren
gewist wo in ze haord hêmmen moe-

ten trekken um de club bie mekaor te
kriêgen en te hawwen. Dao hêmmen
ze allebei ‘n fleenk aondieël in gehad.
Vur de inzet vur cv Buulder Buk woor
Harry mierdere malen onderscheiden.
In 1997 kreeg hij de hogste onderscheiding die cv Buulder Buk kan towkennen: De Gouden Bok. In 2001 kwâmp
dao ‘n zeer verdiende Orde van Verdienste biê.
Tijdens de lêste jaorvergaodering in
2020 is Harry teruggetreden as secretaoris en hit hij óch afscheid genomen
van zien bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maer loslaoten duut hij cv Buulder Buk hieël zeker neet. Immers bie

de Commissie Bouw is hij nog altiêd
actief. En óch as er êrgens ânders ‘n
beroep op zien ervaring gedaon mâg
wèren dan is hij zeker van de partij.
Bovendien is hij nog actief as bestuurslid van de Preensengarde.
Mooi um hie nog ‘s âf te sloêten mej de
leus van Preens Harry II en Prinses Annie oet 1987, maer dan aongepâst aon
‘t huidige jaor:
Âw Buk, Jóng Buk, al 66 jaor meensen
oet ieën stuk!!!!
Buul Alaaf!

Bouwhallen
‘Nog efkes wachten’

Bouwhallen In Craonendoonck, nog efkes wâchten!!
Ze hêmmen hun waarde neturluk allang bewezen, zeker óch
wer in ‘t carnavalsjaor 2020. We vierden ‘t seizoen dan óch
mej z’n allen as vanouds en mej nog mier passie. Op dae
momeent nog gen idee van wa ós boven ‘t hoofd hoonk.
Veul bedriêvigheid en de al langer aonwezige saamhorigheid in de hallen van Zurrik en Buul zörgden er óch in 2020
wer veur dae de moiste creaties oet de vêrf kwâmen.
In Zurrik begósten ze al ónder de vakanties, terwiêl in Buul
zêlfs ‘t hieël jaor woor gebouwd. Daobiê geholpen dór ‘n
aontal betrokken Nieuwlanders oet ‘t AZC die er mede vur
zörgden dae alles wer op tiêd afkwâmp vur de regionale optochten. Die verbroedering kreeg ‘t maximale effect veural
dór de spontane actie van Preens Bart, die mej zien gevolg ‘n
heus carnavalsfest organiseerde op de AZC-locatie. As dânk
vur hun hulp in de hal van Buul.
En toen woor ‘t mert…….
Inmiddels wieëten we daeter gen optochten zullen komen in

dees periode. De hallen zien in overleg mej de gemente ‘n
tiedje gesloëten en gôn soms, in overleg, effe open vur óch
niet-carnavalsactiviteiten. Gen carnavalsvakwerk derhalve
dit jaor.
En toch…
Neturluk pakken we ‘t straks wer op sâmen. Gôn we wer allemaol de hallen in en gôn we wer bouwen asof ós lèven er
van âf hangt. De saamhorigheid, die inmiddels in de vurbije
jaoren is ontstaon, hêlpt ós straks allemaol wer um er sâmen
vur elkaor te zien.
Dae kan ni ânders……
Tót dien tiêd…… Haet oeëg en oeër vur elkaor….zoeas in
de hallen !
Craonendoonck, Alaaf !!
Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck
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Neeje Suisse
‘Suissestok overgedragen’

In september 1995 kreeg Martin Horst de oêtnodiging um
aonwezig te zien bie de vergaodering van de Commissie Zittingen. Hij hit aongegèven wel belangstelling te hêmmen
um iets vur cv Buulder Buk te willen betèkenen. Sâmen mej
Mientje van der Wouden reecht hij zich op ‘t vörmgèven en
organiseren van de KinderBonteMiddagen. ‘t Begin is gemakt van ‘n reeks van jaoren wo in hij zich vur cv Buulder
Buk get inzetten.
As nao de Zittingen in 1996, de toenmalige Suisse, Erik van
den Akker, aongeft dae hij wil stoppen mej de functie van
Suisse nimt Martin de Suissestok van hum over. Ónder ‘t
motto; “As ich er toch bin vanoet de Commissie Zittingen,
kan ich mich óch bèter nuttig mâken.”
In ‘t begin nog mej unne stók mej dao bovenop unne jolige
kloon en as kostuum ‘n goudkleurig giletje mej biêpassende
strik. As er al ‘n paor kier ónderdieëlen van porseleinen
kloonsschoen dór de zaol klêtteren wurdt de stok vervangen
dór ‘n wa zwaorder type mej unne oet staol geslepen neeje

Bok. ‘n Stevig exemplaar dae maer bèter
neet kan vallen gezeen de schêrpe oêteinden
die ter aon zitten. De reenk aen de stok is
dan óch neet allieën um er de leenten mej
bêllen aon te hangen as ware ‘t unne gröte
scepter, maer óch zeker ter bescherming.
‘t Kostuum kriegt óch unne neeje look as hij zien schónmoder Nel
achter ’t naaimesjiên wet te kriêgen.
Gen Buulse Zittingen zónder unne Suisse,
maer Buul kent deze Suisse inmiddels al zoe
lang dae ze ni ânders wieëten dan dae ‘Horstje’ de Suisse van Buul is. As de Bloasbuk de
Buulder Buk Mars inzet, get de stok de lôcht
in en volgt de Preens, al of ni mej Prinses,
de Adjudanten, de Vorst, de Raod en wa ter
allemaol biê huurt, richting podium. ‘t Lied
van de Vosjes, “Gôt us aon de kânt want de
Preens die kumt d’r aon” is wel hieël typerend vur de taak van de Suisse. Vanâf de
43ste Hoogheden Preens Marcel I en Prinses
Harriët hit hij ze vrijwel allemaol nao boven
meugen begeleiden.
Toch hit Martin ’n paor jaor ne mej kunnen
doeën of zêlfs neet mej meugen doeën. As
hij in 2001, ‘t seizoen van Preens Markus I
en Prinses Truus, tussen de Seniorenmiddag
en de urste Zitting Papa wurdt van dôchter
Annelie kriegt hij van de Commissie Zittingen ‘n soort van ‘huisarrest’. Vriendin van
Prinses Truus, Heike Teuwen, vervult dae
jaor de Suissetaken.
En dan is er netuurluk ‘t jaor 2016. Sâmen
mej zien Saskia wèren zillie oêtgeropen tot
Preensenpaar van cv Buulder Buk. ‘t Suissepak wurdt verreuld vur ‘n preensenkos-tuum in ‘t fraaie
koningsblauw. Diverse bekende en minder bekende Bulanders nemen de urste gânk nao ‘t podium van hum over.
Zoe is óch burgemester Marga Vermue vur énne kier Suisse
bie de Buulse Zittingen. Mej de overige Zittingsaovunden
nemen de kinder van ‘t Preensenpaar Neeltje, Annelie en Jori
de taken van hunne pap as Suisse van hum over. Zoon Jori
hit al ‘n klein bitje ervaring, want bie de JeugdBonteMiddag, voorheen KinderBonteMiddag, hit hij in de voetsporen
van zien vaoder de rol van Suisse verschillende jaor meugen
vervullen. Nao ‘t jaor Preens Martin I wurdt hij, zoe as dae
huurt, d’n Adjudant van zienen opvolger Preens Johan I.
Dao nao blieft Martin tijdens de Buulse Zittingen zien taken
as Suisse mej verve vervullen. Óch as hij er wer ‘n vèr biê
kriegt. As Vorst blieft hij mej steek en vèren nog altiêd de
taak van Suisse vervullen mej de Buulse Zittingen.
Bie de lêste Zittingen in ‘t jubileumjaor hit hij vur de lêste
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Let op !!! Verhuisbericht

Willie bouwen

www.autoschadeschrurs.nl

Sinds 1 januari zijn wij
verhuisd
mier
as naar Rondven
22b in Maarheeze

‘u moj festje
Rondven 22b - Maarheeze - Telefoon 06–27266845
www.vanmeijlstoffering.nl
info@vanmeijlstoffering.nl

Grootschoterweg 127a
6023 AR Budel-Schoot
0495 495 402

Bezoek onze
showroom voor een
advies op maat!
Kwaliteit garagedeuren
Massief houten garagedeuren
Openslaande garagedeuren
Overheaddeuren
Bokkenblaaike
2021 50

Bel direct op
0495 - 49 14 16

De Goeij Deuren
Randweg-Zuid 44
6021 PT Budel
www.degoeijdeuren.nl
info@degoeijdeuren.nl

kier de artiesten begeleid. Neet allieën, maer sâmen mej
ziene zoon Jori, die de Suissestok letterlijk en figuurlijk
hit overgenomen. De jónge volgt d’n âwwe op, oftewel de
gröte de kleine.
As Suisse hit Martin dór de jaoren henne neet allieën de
noeëdige Hoogheden geholpen mej de gânk nao en van
‘t Buulse podium. Óch diverse artiesten móchten op zien
óndersteuning rèkenen. Achter de schermen wis ie dór de
jaoren henne precies welke tonpraoter juust ‘n prötje kós
gebruuken en óch wilde, of wie er livver in zien of heur
eentje ‘n ròndje geenk iêsbèren. Welke cabaretgroepen op
én âf via de zaol en wie eenkel âf via de zaol. Bie de Rammel Maar Raak hoonk hij as Batavierenbuit aon zienen eigen stok. En bie de Preensengarde hâw hij ‘n ròndje mej
steken van diverse âw Hoogheden gehad vur daeter iemund
in de gaoten kreeg daeter bekende steken dór de middenpaod vurbiê kwâmen. Unne lêkkere Sambabeat en ge kóst
hum hellemaol los zien gaon in de gânk mej de Dansgarde
richting foyer.
De Buulse Zittingen gôn door en hopelijk nog lang mej
unne Suisse. Gôt us aon de kânt want de preens die kunt
d’r aon, maer ne vur dae de Suisse de paod hit vrijgemakt!
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PROFESSIONAL
WORKWEAR

Randweg Zuid 8 | Budel | 0495-430920

www.vancranenbroek.com/cratex

GUBBELS

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

RudiVlassak
Vlassak
Rudi
06-53441813
06-53441813
rudi@totaalautobudel.nl
rudi@totaalautobudel.nl
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JeugdBonteMiddag 2020
verslag van de leukste activiteit
Wat een feest was het weer, de JeugdBonteMiddag 2020!
De organisatie ontving al vroeg een
hele hoop aanmeldingen. Als dit allemaal maar ging passen!
Maar met wat passen en meten ging
het uiteindelijk lukken om alle enthousiaste kids met hun act op het podium
te krijgen!
Natuurlijk werd de middag geopend
door het Jeugdprinsenpaar Kes en
Mara. Vanachter uit de zaal kwamen
ze samen met hun Raad van Twaalf het
podium op. Dit werd uiteraard weer
vlekkeloos begeleid door een echte
Swies. En dit jaar niet één, niet twee,
niet drie, maar wel vier Swiesen!
Wat een knappe prestatie van Janneke,
Joke, Minoek en de jarige Frieda!
Na het roepen van hun eigen leus ‘Kes
en Mara als Jeugdprinsenpaar, dat
wordt een super carnavalsjaar’ ging de
JeugdBonteMiddag dan écht van start!
De presentatie was in handen van de
altijd enthousiaste en goedlachse Maud
en Bo. Een toppresentatie-duo!
Drumline Budel trapte af. Door hun
fantastische act was de zaal meteen los
en in de stemming!
Meerdere malen zagen we groepen van
Unity Dance op het podium verschijnen; B-sparkled, Extreme, Chaotics en
de Bouncers. Wat kunnen die meiden
dansen zeg!
Net als de kids van Dance Vision die
met de groepen D-stars, D-one, en Dmagic hun vetste moves lieten zien!
’t Gekkehuis maakte er met hun optreden een gekkenhuis van; één groot
feest!
Natuurlijk was ook groep 8 van De
Schatkist van de partij. Een bonte mix
van jongens en meisjes die een bomvolle playback, dans- en acteeract liet
zien.
Traditiegetrouw was ook Jeugdclubs
Budel aanwezig op het podium. De
maxioren meiden stonden te swingen
op het podium met een eigen bedachte
dans. De Junioren Meiden 1 zetten
een uitgebreide, maar spetterende muziekmix neer. En de Junioren Meiden
2 stonden te shinen met hun zelfge-

schreven lied wat ze ook nog eens live
ten gehore brachten! Heel veel respect
daarvoor.
Hein, Ferre, Milan en Siem; deze coole
gasten kunnen zo de nieuwe boyband
van Buul worden. De dansjes, playback
en outfits maakten het helemaal af.
En net voor de pauze was daar de grote
surpriseact… Lynn van Steenbergen
(ja, inderdaad dé dochter van de grote
Prins) in de ton!! Wat was ze zenuwachtig van tevoren, maar eenmaal op
het podium knalde ze in de ton en
maakte ze heel de zaal aan het lachen!

Over een paar jaar wellicht te zien tijdens de grote Zittingen?
Na de pauze werd er nog even stilgestaan
bij de organisatie van dit mooie kinderfeest. Vele mensen hebben zich jaren
ingezet om dit feest te blijven organiseren. Een extra bedankje deze middag
voor Wendy Houben en Johan Kuipers
die helaas afscheid gaan nemen van de
organisatie, maar het stokje heel graag
overdragen aan de nieuwe organisatie.
Wendy en Johan bedankt!
Na serieuze zaken, weer tijd voor
de échte artiesten! Demi Lune en
Imke straalden op het podium in matchende outfits met een prachtig optreden, waarbij ze zelfs nog even een
ererondje door de zaal deden!
Een andere meidengroep genaamd de
Fruittella’s waren echte zoete meiden.
Compleet met live zang, zelfgemaakt
decor en een prachtig dansje kregen ze
de zaal mee in hun gelikte act.
Zowel voor Jeugdprins Kes als Jeugdprinses Mara stond er een grote verrassing op het programma. Groep 8
van De Boogurt én groep 8 van De
Triolier zetten ieder een schitterend optreden neer. Speciaal ingestudeerd voor
hun eigen Hoogheden. Trots en sprankelend met z’n allen op het podium!
Een gezamenlijke afsluiting met alle
artiesten op het podium maakte de middag helemaal af.
Het was weer een supermiddag. Alle
deelnemers, Jeugdharmonie en Jeugdprinsenpaar bedankt voor het maken
van deze leuke middag en natuurlijk
ook de toeschouwers die onze artiesten
hebben aangemoedigd!
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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
Iedere bladzIjde een eIgen verhaal

Smits van Oyenlaan 2e
6026 CP MAARHEEZE
0495-594705

www.boekhandelsprankenis.nl
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DE BESTE BOEkHaNDEL OOk ONLINE!

Bokkenblaaike 2021 54

BOUWEN
VERBOUWEN
AANBOUW
RENOVATIE

Fabrieksstraat 75, 6021 RC Budel
GSM: 06 - 23 101 301 / 06 - 23 100 303
E-mail: info@totaalbouwbudel.nl

JeugdBonteMiddag
2020
Impressie
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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
2020
Impressie

Bokkenblaaike 2021| 57

Hendriks vee-handel
Het adres voor u vee, met een snelle en correcte afhandeling.
Cranendoncklaan 79
6021 JS Budel
Telefoon: 06-51620920
E-mail: hendriksveehandel@outlook.com

Stans Karretje kunt u in huren op al uw evenementen, bedrijfsfeesten, opendagen,
bruiloften en alles wat u maar kunt bedenken.

remedial teaching • huiswerkbegeleiding • citotraining
bijles • coaching

Cranendoncklaan 21
6021 JR Budel

06 12 65 12 61

info@rtdewegwijzer.nl
rtdewegwijzer.nl

SCHOOLVERVOER NAAR MAASEIK
WWW.MAASEIKVERVOER.NL

KOOP
LOKAAL
#STAY
STRONG

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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Markt 16, 6021 CE Budel • T. 0495 495086 • martiniquelingerie.nl

Markt 16, 6021 CE Budel • T. 0495 495086 • martiniquelingerie.nl

Ontwerpwedstrijd
De Buulder Buk pin of Buulder Buk badge? ELk jaor unne neeje!
Bie ‘t jubileumjaor woor vur d’n urste kier unne wedstrijd
oêtgeschreven vur ontwerpers en creatievelingen. Wie makt
er ‘n moi ontwerp vur ‘n jubileumlogo, jubileumpin en
-badge vur op ’t carnavalstenue? Bovendien kós er veurig
jaor ‘n ontwerp ingediend wèren vur ‘n neej vlag.
Veul van ullie gingen creatief aon de slag en oet de diverse
ingezónden ontwerpen woor ‘n keus gemakt. ‘t Gâf letterlijk
en figuurlijk kleur aon carnaval en alles er um henne. Op
veul plaetsen wappert sinds veurig jaor mej ieënige regelmaat ‘n frisse neej vlag van cv Buulder Buk.
Bie Ut Get Beginne 2019 wâren óch de urste echte felgekleurde blauw-gèl sjaals te zeen mej ós neej logo. Óch
langs d’n optocht stónnen veul Bokken en Geiten te proonken
mej dit neej hebbedingetje. Neet allieën tiggen de kâw, maer
vural óch um te laoten zeen: “Willie zien de Buulder Buk”!
Vur de echte liefhebber kwâmen er veurig jaor maer lifst
twieje pins oêt en ieën badge. Daomej kan ieder carnavalspak of hoofddeksel getooid wèren. En neturluk mâg dae ‘n
verzamelobject wèren. Want zegt now zêlf: ‘t is toch keileuk
um ieder jaor ‘n fraai neej pin of badge tow te voegen aon
die outfit. En nog gâver as ‘t ontwerp van ow eigen of ‘n lid
van ow carnavalsclubke afkomstig is.
‘n Oêtdaging vur iederieën die creatief is. Dit jaor was er

neet zoeveul animo. Hieël goe te begriêpen now er aon alle
kanten ‘n rem zit op dae spontaan fest daeter eigenlijk zou
moeten ziên. Maer, desalniettemin, mâg 2021 neet in ‘t rijke
van pins en badges gôn ontbrèken. Dank aon de ontwerpers
die toch ‘n poging hêmmen gedaon en ‘n ontwerp hêmmen
ingeleverd. Dao zullen er dit jaor neet zoeveul gemakt wèren,
dus…. zal ‘t ‘n collectors item bliêken te wèren dae ge zeker
moet hêmmen as rechtgeaarde Buulder Bok of Geit.
Gôt nao de webshop op www.buulderbuk.nl en bestelt ow
badge of pin. Spiêt dae ge die van veurig jaor nog neet haet?
Gift niks, wille hêmmen er nog ’n paor! Óch kunde nog ’n
vlag bestellen as ge in de toekomst mej die carnavalsdâg mej
de rêst van Buul mej wilt vlaggen!
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Winnend ontwerp:
John Engelen
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10.33 BEGINNEN MET ONTBIJT

EVENEMENTENTERREIN
IN DE POELDERSTRAAT
MEER INFO KIJK OP WWW.BUULDERBUK.NL
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Optochten Buulder Buk
Hoe houden we onze mooie optochten betaalbaar?
In ons Bokkenrijk hebben we twee optochten: De Jeugdoptocht op zaterdag en de Grote Optocht op dinsdag. Beide optochten zien er geweldig uit en zorgen voor een enorme publieke belangstelling.
De Jeugdoptocht op zaterdag is een keurig verzorgde optocht die er ieder jaar weer mag zijn. Voor vele jeugdige deelnemertjes is dit de springplank naar het grote gebeuren op dinsdag. De Grote Optocht op dinsdag is de afsluitende optocht in
deze regio en geniet dan ook naar schatting tegen de 20.000 toeschouwers. Naast deelnemers uit alle kernen van Cranendonck hebben we ook inschrijvingen vanuit de verdere omgeving.
Het organiseren en aanzien van een optocht met de omvang en kwaliteit zoals we die op dinsdag in Budel kennen is enkel
en alleen maar mogelijk als we hier met z’n allen de schouders onder zetten.
•
De deelnemers doen dat door het maken van prachtige creaties
•
cv Buulder Buk zorgt voor een mooie prijzenpot
•
Het verbroederingsbal doet daar nog een mooi schepje bovenop
•
Sponsoren zorgen voor de extra prijzen
•
De Commissie Optochten zorgt voor een goede organisatie
•
De Jury zorgt voor een correcte puntenverdeling
•
De Prinsengarde zorgt voor de jurering van de Geinbok
•
cv de Knuppels maken een programmaboekje
•
De Optochtbegeleiders staan borg voor een goed optochtverloop
•
De Cityriders regelen het verkeer rond de optochtstraten
•
De EHBO-vereniging Cranendonck staat klaar voor (zo nodig) medische verzorging
•
Reserve-tractoren helpen carnavalswagens met pech tijdens de optocht
•
Dames van de Raad van Elf delen snoepzakken uit
•
Horeca en enkele food-kramen zorgen voor een hapje en een drankje
•
De politie en gemeente zorgen voor ondersteuning waar dat nodig mocht zijn
De mooie prijzenpot van cv Buulder Buk kunnen we realiseren door het organiseren van allerlei activiteiten tijdens de carnavalsperiode.
Een mooie aanvulling op het prijzengeld, voor zowel de Jeugdoptocht en de Grote Optocht, zijn de bedragen die we mogen
ontvangen vanuit het Verbroederingsbal.
En verder de extra prijzen en stimuleringsprijzen van enkele sponsoren van de optocht.
Maar zeker ook u bent onmisbaar. Door uw donatie tijdens de optocht kunnen wij dit niveau in stand houden en de deelnemers belonen met een mooi bedrag. Het afgelopen jaar waren jullie goed voor een opbrengst van maar liefst
€ 7550,- Deze opbrengsten uit de collecte komen in zijn geheel ten goede aan de optochtdeelnemers. Uit naam van de optochtdeelnemers en cv Buulder Buk dank voor uw gift.
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Wie de jeugd hit, ....
Jeugdoptocht 2020
’ In ‘t kader van ‘t 66-jaorig bestaon
van cv Buulder Buk, was besloëten
um óch de Jeugdoptocht ‘n extra
festelijk gebeuren te laoten zien.
Ânders as ânder jaoren was de Jeugdoptocht neet opgesteld in ‘n lint op
de Europalaan, maer now roondum ‘t ‘Bösselke’ wa veurop aon de
kruûsing van de Europalaan ligt.
Hiê woor dór unne discjockey leuke
festmuziek ten gehuure gebraocht,
en woor er gratis fris en snoepzakken oetgedeld aon de jeugd. Tevens
kósten er bie ‘t Jeugdprinsenpaar en
Optochtcommissie dór alle jeugd
‘n onderscheiding âfgehaeld woren.

Bokkenblaaike 2021| 64

Dit alles was ‘n groeët succes en oogstte
veul lof. Vur herhaling vatbaar dus!!
Tevens wâren hiê biê, nêt as langs ‘t parcours, wer veul toeschouwers aonwezig.
Dees kósten óch dit jaor wer genieten
van ‘n kleurrijk en lèvendig schouwspel, oêtgevoerd dór dolenthousiaste
jeugd. Óch de creaties die ze meevoerden wâren qua kleur, vörmgèving
en idee van ‘n zeer hoeëg niveau.
Gelukkig ‘n soort waarborgarantie vur
succes in ós optochten vur de komende
jaor !!!
Óch ‘t ‘Gewoon Meelopen’ onderdieël, wa dit jaor vur proef is ingevoerd, was ‘n groeët succes. Veul kin-

der hân zich opgegèven of sloëten
spontaan aon en lepen zoe as enne gröte
groep mej in d’n optocht. Hie over
kunde mier lèzen elders in dizze krant.
Al mej al wer unne zeer geslaagde
Jeugdoptocht, wo de Optochtcommissie en vêrder iederieën mej
genoegen nao trug kan kiêken.
Alle jeugd bedânkt vur de geweldige
inzet en willie hopen ullie allemaol wer
trug te zeen in de volgende Jeugdoptocht.
Dank nâmens de Optochtcommissie
.

Oetslâg
Jeugdoptocht
Individuelen
1 cv Ut begin		
Willie zurgen vur unne schonne optocht 904
2 Pien enToos
Tijdens carnaval in onze Rol hebben we
erg veel lol				880
3 de Smiley’s
We mâken er unne skônne optocht van 872
Kleine groepen
1 cv Soccer
Met Kes in het doel zijn wij supercool 874
2 cv de Flappies
Ik wil je kussen		
872
3 cv De Koekemarello’s
Party Animals 				866
Grote Groepen
1 cv de Nietsnutters
Carnaval vliegt voorBij			952
2 cv Zo gek als wa!
Ut lupt oet de hand			
930
3 cv de Gekkies
We smeren ‘m				896
Buulder Buk wisseltrofee
cv de Nietsnutters
Carnaval vliegt voorBij
Jeugdgeinbok
de Juffies		
Leraren te kort!
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Van huisstijl tot website
en van webshop tot
je eigen mobiele app.
Als full service bureau
realiseren we op elke
vraag een passend
antwoord.
We staan je graag te woord op 0495 43 02 20 of bekijk
www.keistoer.nl voor onze cases en expertises.

Ben jij ook Keistoer? Een eigentijds en gedreven teamspeler met passie voor
code. Een echte front-end koning als het ware. Hier geen lopende bandwerk
maar technische uitdagingen voor de gaafste klanten.
Bekruipt jou het gevoel dat Keistoer dé plek is om je expertise in te zetten en
verder te ontwikkelen? Hou het niet voor je, maar laat het ons weten!
keistoer.nl/werken-bij
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Wie de jeugd hit, ....
Jeugdoptocht 2020

Gewoon meelopen
Jeugdoptocht 2020
Gewoon meelopen in onze Jeugdoptocht!
Alle kinderen van onze Budelse basisscholen konden afgelopen jaar gewoon meelopen in onze Jeugdoptocht.
Een spreuk, idee of bouwwerk was helemaal niet nodig. Een
carnavalspakje en een leuk gezichtje was al voldoende. Ruim
40 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld en liepen onder
begeleiding van enkele grote Bokken en Geiten vol trots voor
onze Jeugdprinsenwagen. Gewoon samen gezellig in polonaise en genieten van de zwaaiende mensen langs de kant.

Iedereen kreeg bij de opstelling een onderscheiding van
ons Jeugdprinsenpaar, een snoepzak en wat te drinken
aangeboden. Bij de prijsuitreiking waren er voor de mooist
verklede ook nog mooie prijsjes en werden er onder alle
deelnemertjes maar liefst 10 speelgoedbonnen verloot.
Dit nieuwe idee ter gelegenheid van ons 66-jarig bestaan is
zo goed bevallen dat we daar zeker mee door zullen gaan.
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’n Juweeltje!
Störm Ellen is vur ozze Bokkenoptocht op
dinzig effe gôn liggen.
Vur alle harde werkers die ieder jaor
zörgen vur de schitterende Gröte Optocht in ós Bokkenriêk hit störm Ellen
zich op dinzig mej Carnaval effe reustig gehawwen. D’n optocht kós in tegenstelling tot de optochten op zóndig
en móndig gewoon doorgaon. De zon
kwâmp ‘s mörgens al vroeg teveurschiên en ‘t was mede dao door gezellig in de opstelstraat.
D’n optocht kós gelukkig vur alle optochtdeelnemers nao twieje optochtvrije dâg van start. ‘t Vurspelde buike
laoter in de middig hit de pret neet kunnen verstoren.
De lêste wèken vur Carnaval is er mej
man en macht gewerkt um de creaties
âf te kriêgen. In de bouwhallen en
schuren hêmmen veul creatieve, maer
óch sociale processen plaetsgevonnen.
Het mejbouwen van eenkele asielzoekers aon creaties in de Buulse bouwhal
is hie ‘n veurbeld van. Vural ‘t plaekken en schilderen aon de gigantische
wâgen van cv de Flausmause was vur
hun ‘n prettige en zinvolle tijdsbesteding. De landelijke TV hâw hie dan
óch belangstelling veur.
De optocht was ’n juweeltje. Prachtige
gröte wâgens, schitterende klein en
gröte groepen en ‘n klein aontal individuelen zörgde vur ‘n geweldig moi
carnavalsleent dór ‘t centrum van Buul.
De jury zal óngetwiefeld unne zwaore
middig gehad hêmmen um dit gehieël
op waarde te beoordelen. Petje âf vur
de carnavalsmaffen die dit allemaol
bedâcht, gemakt en gepresenteerd
hêmmen. Topprestatie, complimeenten van de Optochtorganisatie vur alle
deelnemers.
Ne Wies mej ‘Lekkerbekken of tongen’
was goe vur zoewel de 1e priês bie de
individuelen, de Geinbok en de Buulder Buk Wisseltrofee.
Bie de klein groepen hâw cv de Zuipschuiten mej ‘moi weer speulen’ de
meste peunten en bie de gröte groepen
was ‘oranjekoorts’ van cv de Dwarsliggers unne topper van jewelste. Bie de
wâgens was cv Plak mej ‘compleet van
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slag’ de winnaar.
‘t Gouwe Getje geenk dit jaor vur ‘t
urst nao unne groep. cv Dwarsliggers
hân me 971 peunten 3 peunten mier as
cv Plak en was de terechte winnaar van
‘t Gouwe Getje. ‘n Geweldige creatie,
genne mèter ‘t zêlfde spêl, ‘n perfecte
âfwerking en fantastische presentatie.
‘t Zien dan óch de terechte winnaars
van ozze Gröte Optocht in 2020.
Unne oproep um óch wer deel te
nemen in ozze Gröte Optocht van 2021
hoêven willie dit jaor neet te doeën.
Helaas moeten we wa optochten betraeft ’n jaor overslaan. Willie hopen
echter dae we in 2022 wer op ullie
meugen rèkenen. Sâmen mâken willie
er dan wer unne moien optocht van en
vergèten hieël vlug ‘t optochtvrije coronajaor 2021.
Dank aan jullie allemaal en tot de volgende keer.
Optochtcommisssie Buulder Buk.
Alaaff
.
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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
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BROEKKANT 72 - 6021 CV Budel
T 0495-49 75 74 - M 06 51 09 40 02
E houbraken.arie@outlook.com

Oetslâg
Gröte Optocht
Individuelen
1 Nè Wies
Lekkerbekken of tongen			925
2 Klivia’s		
Wij komen u(w) lid maken		
895
3 De Vrullie
Willie bekieken het van dizze kant
820
Kleine Groepen
1 cv de Zuipschuiten
Moi wèèr speule			910
2 cv ‘t valt nè mej
Plezierjacht				883
3 cv Gek genoeg
Korenveld				870
Grote Groepen
1 cv de Dwarsliggers
Oranjekoorts				971
2 cv de Doerakkers
Personeel tekort				924
2 3 cv de Lamballen
Koud Kunstje				923
Wagens
1 cv de Plak
Compleet van slag!			968
2 cv de Flausmause
Oergezellig				957
3 vg de Lollebollen
We hebben mot				939
Jos Saes Stimuleringsprijs
cv de Dwarsliggers
Oranjekoorts
Buulder Buk Wisseltrofee
Nè Wies		
Lekkerbekken of tongen
De Geinbok
Nè Wies		

Lekkerbekken of tongen

’t Gouwe Getje
cv de Dwarsliggers

Oranjekoorts

Extra prijzen beschikbaar gesteld door:
Van Hunsel & Govers
Johan Duisters Adviesburo
Herman Govers
Hecht Metaaltechniek b.v.
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Wikkelwijs maakt leren weer leuk!

WIKKELWIJS
De eigenwijze onderwijspraktijk
Remedial Teaching en
Orthopedagogiek

Kijk voor meer informatie op www.wikkelwijs.nl

BAKKERIJ

TEEUWEN
Dagelijks een gevarieerd assortiment
in Brood en Banket

Bakkerij Teeuwen

Nieuwstraat 62, Budel, Tel. 0495-491347
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VDSTEENXXL
Van Linschotenstraat 3
5554 PM Valkenswaard
Tel. 040-2070605

Circulaire Carnavalswagen.
Initiatief vanuit de gemeente Cranendonck
Het is een goede zaak dat ook onze gemeente Cranendonck
zorgt voor een goed afvalbeleid. Een van de doelstellingen hierin is om ook het carnavalsafval te verminderen.
De gemeente Cranendonck had dan ook alle wagenbouwers uitgedaagd om hierover een plan op te stellen en dit
ter beoordeling naar de gemeente te sturen. Het doel is om
carnavalsverenigingen te stimuleren om innovatieve oplossingen te bedenken voor het bouwen van carnavalswagens.
Hierbij is het belangrijk om bewust te kiezen voor materialen die na het afbreken weer als grondstof te gebruiken zijn
voor de volgende creatie.
De gemeente Cranendonck beoordeelde de plannen en bepaalde welke vereniging de eerste prijs (€500,-), de tweede
prijs (€300,-) en de derde prijs (€150,-) verdiende.
De uitslag met korte toelichting:
1e prijs (€ 500,-): cv de Gangmakers
De Gangmakers laten met hun carnavalswagen zien dat
je ook op een andere manier een wagen kunt bouwen. Op
deze manier hebben De Gangmakers ervoor gezorgd dat
zij dit jaar zo goed als geen restafval geproduceerd hebben.
Als tip voor een volgende deelname willen we meegeven
om de overwegingen die zij maken explicieter te maken
in hun plan. Het gaat uiteindelijk meer en meer om het gedachteproces van de vereniging.

2e prijs (€ 300,-): cv de Klippels
De Klippels laten in hun plan zien dat zij op allerlei vlakken
nadenken over duurzaamheid en het voorkomen en verminderen van afval. Zij proberen zoveel mogelijk te werken met
hergebruikte en duurzame materialen en expliciteren in hun
plan de afwegingen die zij maken. Vooral het gedachteproces
is erg goed weergegeven door cv de Klippels. We dagen cv
de Klippels uit om nog meer manieren te zoeken om het
restafval terug te dringen.
3e prijs (€ 150,-): cv de Klunze
De Klunze laten zien dat zij afvalscheiding hoog in het vaandel hebben staan. Het bestuur spoort haar leden hiertoe ook
aan door zelf regels op te stellen omtrent het goed scheiden
van afval. Als tip willen we meegeven om op zoek te gaan
naar materialen met een minder negatieve impact op het milieu. Beschrijf ook de overwegingen die er toe geleid hebben
dat bepaalde materialen gekozen of afgevallen zijn.
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Onmisbaar tijdens de Optocht
Cityriders en EHBO zorgen voor veiligheid!
Om onze optochten veilig te kunnen laten
verlopen zijn we blij met de ondersteuning van onze Budelse MTC-vereniging
de Cityriders en de Cranendonckse EHBOvereniging.
Voor de beide optochten, die tijdens Carnaval door het Bokkenrijk trekken, is veiligheid een belangrijk aspect. Zonder de
borging van veiligheid voor deelnemers en
toeschouwers kan er simpelweg geen optocht trekken.
Het zijn al jarenlang de leden van MTC
De Cityriders en onze Budelse EHBO-vereniging die dit voor cv Buulder Buk mee
regelen.
Als verkeersregelaars hebben een aantal
leden van de Cityriders zich al lang, voordat de optocht gaat opstellen en uiteindelijk
gaat trekken, opgesteld voor de verkeersafhandeling rond de optochtstraten. Ook
staan een aantal leden van de EHBO-vereniging klaar als er tijdens het opbouwen,
de optocht zelf en het afbreken medische
hulp nodig mocht zijn.
Naast de optochten trekken we als cv Buulder Buk ook op andere momenten als groep

door de Buulse straten en organiseren we
andere activiteiten. Ook dan mogen we op
hun ondersteuning rekenen. Een dank je
wel is aan deze twee verenigingen dan ook
zeker op zijn plaats.
MTC de Cityriders is een motor-toerclub
uit Budel die regelmatig een rit voor leden,
maar ook voor passanten die gewoon gezellig mee willen rijden, organiseert. Elk
eerste weekend van juli organiseren zij ook
het Klimroostreffen aan de Poelderstraat in
Budel. In 2021 staat dit treffen van vrijdag
2 juli t/m zondag 4 juli in de planning en is
iedereen van harte welkom.
De rondrit voor mensen met een beperking
van stichting “de Klimroos” uit Budel en
andere deelnemers uit de omgeving op de
zondag van het Klimroostreffen is een jaarlijks hoogtepunt. De Cityriders beschikken
over een website: www.mtcdecityriders.nl
waar je je kunt aanmelden om ook zelf eens
kennis met hen te maken of om te zien wat
zij verder allemaal doen.

EHBO-vereniging Cranendonck
Deze vereniging (voorheen: EHBO-vereniging Budel) is een actieve vereniging
met ca. 70 leden. Onze leden komen uit
Cranendonck en omgeving, zijn goed opgeleid en ervaren. Zij zijn ook actief als vrijwilliger om Eerste Hulp te verlenen bij de
vele evenementen in en om Cranendonck.
Bij EHBO-vereniging Cranendonck kunt
u een opleidingscursus Eerste Hulp volgen en als gediplomeerd lid is het mogelijk
om uw competenties op peil te houden via
onze herhalingsavonden.
Organiseert u een evenement in Cranendonck? Kijk dan op onze website www.
ehbocranendonck.nl bij de pagina ‘Evenementen’voor meer info over wat wij voor
u kunnen betekenen.
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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

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie
van uw toilet, badkamer of tegelvloer.
Tevens verzorgen wij de aanleg van
vloerverwarming en smeervloeren.
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Jury vur de Geinbok
2021 Gen optochten in Buul. Jammer, maer ‘t is ni ânders. Jureren
vur de Geinbok kan dus óch neet. Toch maer unne kier die jury
veurstellen:
Zoeas bekind is, wurdt bie de Jeugdoptocht en de Gröte Optocht
dór leden van de Preensengarde bekeken wie de Jeugdgeinbok en
de Geinbok kriêgen vur ‘t schonste idee um ‘t publiek langs de
kânt te betrekken bie hun spel, um sâmen de grötste lol te hêmmen en fleenk te lachen. De juryleden kiêken dus neet op de urste
plak nao unne wâgen of unne groep, hoe ‘t allemaol gemakt is,
maer hoe ‘t volluk langs de kânt vermakt wurdt. Wurdt er veul

gelachen? De gein, de kolder en de lach méj en ván ‘t publiek stön
veurop.
De afgeloeëpen jaoren woor gejureerd dór de Ex-prinsessen Saskia Horst en Monique Duisters en de Ex-prinsen Jos Vlassak, Harry van de Moosdijk, Frans van Moorsel en Piet Fransen.

v.l.n.r. Monique Duisters, Piet Fransen, Harry van de Moosdijk, Jos Vlassak, Saskia Horst en Frans van Moorsel

33 jaor Optochtbegeleider
Pierre van Leuken 33 jaor paraat as Optochtbegeleider.
Pierre van Leuken 33 jaor paraat as optochtbegeleider
Ós optochtbegeleiders duun hun bêst um de optocht aon ieën gesloëten te laoten verloeëpen. Prettig vur de optochtdeelnemers,
maer zeker óch vur de toeschouwers.
Mej trots meugen willie stellen dae ós dit bêst aardig lukt. Afspraken die willie mâken mej optochtdeelnemers wèren goe
naogekomen en de optochtbegeleiders sturen zoe noeëdig tijdens
de optocht wa biê.
Pierre van Leuken zet zich al 32 jaor lang in as optochtbegeleider
bie de optochten en zet al vruug in de mörgen, sâmen mej zien
breur Jack, de optochtnummers op de juuste plak in de opstelstraot.
Zoe as ‘t er now nao oêtziet zien er dit jaor gen optochten. Toch
willen we Pierre dit jaor feliciteren mej zien 33 jaor betrokkenheid
bie ‘t optochtgebeuren. Pierre, dank nâmens cv Buulder Buk en de
Optochtcommissie vur owwen inzet de afgeloeëpen 33 jaor!
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Optochtjury
Niemut hâw in de vêrste vêrte kunnen bevroeden dae de schitterende optocht van 2020 mej hieël veul publiek gen opvolging zou
kriêgen in 2021.
Helaas is ‘t zoe en zullen o.a. de wâgenbouwers dór tante Corona
noeëdgedwongen ‘n sabbatical jaor moeten nemen.
Vur de diverse commissies van cv Buulder Buk zal ‘t óch wennen
zien um ‘t komend seizoen pas op de plaets te moeten mâken. ‘t
Bokkenblaaike zal er dit jaor wa ânders oêt zeen umdae er minder
te melden zal zien. Ich bin er echter zeker van dae de redactie wer
‘n moi exemplaar zal presenteren.
Willie, juryleden, hoêven óch neet in actie te komen. ‘t Belóft dus
vur iederieën ‘n saai seizoen te wèren.
Laoten willie hopen dae willie allemaol gezoond bliêven en daeter
in 2022 wer unne grandioze optocht dór de straoten van Buul mâg
trekken!

Ich zêlf zal er neet mier as jurylid biê zien, uiteraard wel as toeschouwer likkenbarend aan ‘n pilske.
De lêste optocht hêb ich vur ‘t urst as toeschouwer meugen aonschouwen. ‘t Was effe wennen um mej mien hân in mien taessen
neffe de kânt te staon in plaets van mej pen en papeer in de hând.
Nao 22 jaor as deelnemer en 16 jaor as jurylid haw ich ‘t actieve
carnavalsgebeuren vur gezeen. Ich weens mienen opvolger en alle
juryleei de komende jaoren veul wijsheid en vural veul plezeer
bie ’t vervullen van hun taak. De deelnemers weens ich vur de
toekomst hieël veul succes!
ALAAF
Dré van Gestel

As cv Buulder Buk willen we Dré van harte
bedânken vur zien betrokkenheid bie Carnaval in
ós Bokkenrijk. 22 Jaor as deelnemer en dao nao 16
jaor jurylid, wovan ‘n groeët aantal as veurzitter is
‘n complimeent mier as wèèrd. Willie hopen hiê nao
de coronatijd op ‘n gepâsde manier nog aondacht
aon te kunnen scheenken.
Dré is de as boer verkledde (2e van leenks) op
ónderstönde foto.

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

v.l.n.r. 			
			
Knielend v.l.n.r.:
Niet op foto: 		

Hans Vreijsen, Dré van Gestel, Sep Verdonschot, Jan Scheepers, Rina Kooken, Rob Janssen,
Leo Keysers, Piet Neijssen
Cees Coppens, Heidi Martens, Mia Vlassak, Joke Rooyakkers, Huub van Dierendonck
Jack van Tongerlo
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DORPSSTRAAT 43 | 6027 PE SOERENDONK
SLAGERIJ: 0495-593188 | BESTELLEN: 0495-697373
GERARD GSM: 06-22683792
INFO@SLAGERIJNEESKENS.NL

CARNAVALSKNALLERRRRR!
11 BUULDER BUK BURGERS VOOR € 11.11
ALLEEN GELDIG IN DE MAAND FEBRUARI 2021
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Gouwe Getje
wer vur ‘n jaor nao Schót
’s Aovunds roond 22.30 uur was de spanning te sniêjen in de bomvolle Proost van zaol de
Boonte Os. Wie is de winnaar van ‘t zoe fel begeerde Gouwe Getje?
De priês wo mej ge alles haet verslâgen, de bêste ziet van de Gröte Optocht. Ongeacht
categorie of afkomst, gewoon de meste peunten van de jury gekregen. Sinds 2013 kennen
willie dees onderscheiding in de vörm van ‘n schild wo in owwe naam gegraveerd zal gôn wèren. “Euwige roem” ligt dan
vurtaon altiêd vâst. Unne priês um supertrots op te zien.
Dizze priês is de âfgeloeëpen jaoren telkens nao de categorie wâgens gegaon. Dit jaor was ‘t echter cv de Dwarsliggers
mej ‘Oranjekoorts’ die as gröte groep dizze priês wis binnen te sleipen. Hiedoor geenk dizze belangriekste optochtpriês
vur de twedde kier nao Toeterland. Willie zien er gereust op dae hij dao goe verzörgd zal wèren en gezoond bie de volgende priêsoetreiking overgedragen kan wèren aon de volgende winnaar.
De âfgeloeëpen jaren geenk ‘t Gouwe Getje nao unne stal in:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Budel		
Soerendonck
Budel Schoot
Leende		
Soerendonck
Leende		
Someren End
Budel Schoot

cv de Jeugdbuk		
cv de Mafkezen		
cv de Geintappers
cv de Lolmakers
cv Zurrik		
cv de Lolmakers
cv de Plak		
cv de Dwarsliggers

Surprise party			
Hard optreden			
Carnaval schrikt os ne af
We trekken ten strijde		
Carnavals(s)toetje		
We zetten alles op alles		
Malledieven			
Oranjekoorts			

992 punten
995 punten
981 punten
992 punten
994 punten
988 punten
983 punten
971 punten
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PLUS Blonde d’Aquitaine
Hamburgers
Pak 4 stuks

Consumentenservice
uur
Ma-vr 8:00-19:00 uur, za: 8:00-16:00
tel: 0800- 222 444 3 (gratis)
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en/of zetfouten voorbehouden.
garantie geldt ten opzichte van
en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’
zijn niet bestemd voor wederverkopers
plus.nl/nergensgoedkoper. Aanbiedingen

2.

PLUS Blonde d’Aquitaine
Hamburgers
Pak 4 stuks

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS
onze
supermarkt, openingstijden en
aanbiedingen ook op plus.nl

2.99

PLUS = DUURZAAM
PAPIER
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED

PLUS = DUURZAAM
PAPIER
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED

op plus.nl
Bestel je boodschappen
99
· www.plus.nl
Per pak

Per stuk

0 .79

per klant (tenzij anders vermeld).
op
geldt er een maximum van 5 aanbiedingen
kijk voor overige voorwaarden
van onze scherpe aanbiedingen,
vestigingsplaats als jouw PLUS;
Om al onze klanten te laten profiteren
alle supermarkten in dezelfde
en/of zetfouten voorbehouden.
garantie geldt ten opzichte van
en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’
zijn niet bestemd voor wederverkopers
plus.nl/nergensgoedkoper. Aanbiedingen

MAARHEEZE

bestel tijdig!

bij het publiek
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Islam bijvoorbeeld kent
gevierd werd. Het was
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men de
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en is
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feest van zotheid, uitbundigheideen Ramadan. Bij de christenen begint
februari stelde Achel zich
en de vastentijd op
veilig.
spot. Die spot uit zich
➥ Pag. 20
tegenwoordig is de woensdag as-woensdag, dat
doorgaans tijdens de
na carnaval.
2.40 - 3.90
carnavalsop- ➥ Pag.
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BUDEL

SOERENDONK

v

Komende zondag vieren
wij carnaval!
Volgende koopzondag
op 29 maart
ALTIJD GRATIS PARKEREN
OP KOOPZONDAG

Ehrmann Grand Dessert

DO VR ZA WEEKENDPA
7 maa 8 maa 9 maa
KKERS
Alle varianten à 190
gram,
combineren mogelijk

v

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS
onze
supermarkt, openingstijden en
aanbiedingen ook op plus.nl

1.99
5 stuks

Ehrmann Grand Dessert
Alle varianten à 190
gram,
2.40 - 3.90 combineren
mogelijk
5 stuks
7 mrt
Ehrmann Grand Dessert

Alle varianten à 190
gram,
combineren mogelijk

Parallelweg 1b · Budel-Schoot

Consumentenservice
uur
Ma-vr 8:00-19:00 uur, za: 8:00-16:00
tel: 0800- 222 444 3 (gratis)

ZILVER MAX VLASSAK

STERRENKIJKDAGEN
Tectum haalde de play
BUDEL
offs: vreugde

BUDEL - JEUGD

Per pak

Pak 4 stuks

In het kort
HAMONT - In de topsporthal
te
Gent werden afgelopen
zaterdag
de Belgische kampioenschappen
atletiek voor beloften
gehouden.
Ook Max Vlassak uit Hamont
nam
hieraan deel bij het onderdeel
Kogelstoten. Hij werd tweede
in zijn
klasse en won zilver! ➥
Pag. 20

LILLE

MAARHEEZE

en vrijdag in Budel

Haringhappen,

3.86

mogelijk

ENDPAKKERS
99

PLUS Blonde d’Aquitaine
Hamburgers

Per stuk

79
ENDPAKKERS
Alle bakjes à 175 gram, combineren

Dennis van Moorsel

PLUS IJsbergsla Per krop
of gele uien Net 1 kilo

0 .79
1.99
0.92 - 0.99

PLUS Salade

anders vermeld).
aanbiedingen per klant (tenzij
voorwaarden op
geldt er een maximum van 5
als jouw PLUS; kijk voor overige
van onze scherpe aanbiedingen,
Om al onze klanten te laten profiteren geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats
en/of zetfouten voorbehouden.
garantie
en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’
zijn niet bestemd voor wederverkopers
plus.nl/nergensgoedkoper. Aanbiedingen

PLUS
za WEEK
vrGebak
do
Bosvruchten, marsepein

WWW.BERGMANSOUTLET.COM

Parallelweg 1b · Budel-Schoot

2.

- 0.99
krop
0.92
per
PLUS IJsbergsla
TOT 58% KORTING
kilo2.56 - 4.78

PLUS Gebak

3.50
Per doos

2.49

PLUS IJsbergsla Per krop
of gele uien Net 1 kilo

LILLE

Na Vastenavond begint
de Vasten GASTEL

BUDEL JEUGD

Bestellingen: 0031 6 53 29 13 21

vv

PLUS Gebak

vv

8.00 TOT 21.00 UUR

30%

EXTRA
KORTING

Jos Meusen • fotopelt.be
Albert Loos • Leon Alders
jacqueline joosten-segers
1.
.
2beelen
• bart davits
linda
vr za WEEK ENDPAKKERS
VR ZAdoWEEKENDPAKKERS
DO
99
riek
49 groenen
feb 21 feb 22 feb
vv

WIJ ZIJN 365
DAGEN PER
JAAR OPEN!

SUPERDEALS!

Elke maandag

Achel

ideeën en opmerkingen te delen.
HAMONT-ACHEL - Het college van
In het meerjarenplan 2020-2025 heeft
burgemeester en schepenen van
het huidige stadsbestuur een investeHamont-Achel informeert de inwoom
ring van 36 miljoen euro voorzien
ners van de stad over hun meerte
ze zo diverse actieplannen in werking
jarenplan 2020-2025. Dit doen
op
zetten. Er werd dieper ingegaan
tijdens vier infoavonden, in de vier
de plannen om een Huis van de Burdorpskernen van de stad.
ger te realiseren, waar alle gemeentelijke diensten terug gecentraliseerd
Burgemeester Rik Rijcken, eerste
worden. Burgemeester Rik Rijcken:
schepen Roger Mertens en tweede
al
"Na een half jaar was het voor ons
schepen Jacky Umans gaven tijdens
zou
18 duidelijk dat het veel efficiënter
de eerste infoavond, op dinsdag
werken wanneer we alle diensten van
februari in het Michielshof te Achel
de stad terug zouden samenbrengen
Door Roy de Leijer
centrum, meer uitleg over 9 beleidsverspreid
Een Herenboerderij is een kleinaanwe- op één locatie in plaats van
van doelstellingen die prominent
2.56 - 4.78
schalig, gemengd boerenbedrijf
ga- doorheen de gemeente.
In het natuurrijke gebied, gelegen Per3.50
zig zijn in het meerjarenplan en
2 bakjes
doos
15 tot 20 hectare groot.
ongeveer
hun ➥ Pag. 4
tussen Soerendonk en Maarheeze,
99 ven de aanwezigen de kans om
Pag. 12
➥49
is Herenboeren De Groote Heide

MAARHEEZE

BS HORIZON HAMONT
Deze foto is gemaakt
aan het
waren heel veel schitterende begin van de lichtstoet in Neerpelt. Maar er
Kijk op de middenpagina's carnavalscreaties bij alleBUDEL
optochten in de regio.
voor de foto's! ➥ Pag.14+15+16

Volleybalcoach Jan Meertens:
“Het is nu tijd om te oogsten”
SOERENDONK

SCHOOT

VISSPECIALITEITEN

De infoavond in het Michielshof te

concept van de Herenboerderij

een van de initiatiefnemers. Doordat
SOERENDONK -Nadat de Cranende coöperatie voor het ontplooien
donckse gemeenteraad eerder
van haar activiteiten niet afhankelijk
deze maand het groene licht gaf
is van een bestemmingsplanwijzivoor de ontwikkeling van nieuwe
- JEUGD niets een snelle
lijkt vooralsnog
gingBUDEL
activiteiten op landgoed De BaroSCHOOT
start in de weg te staan. De officiënie van Cranendonck heeft Herenmaart.
stil le opening is gepland op 21
boeren De Groote Heide niet
“We kunnen op dit moment geen
gezeten. De coöperatie is voorneredenen bedenken die dit zouden
mens om op 21 maart te starten
kunnen belemmeren”, vertelt Sanne
met een herenboerderij op het
van der Zanden van Herenboeren
landgoed.
De Groote Heide.

•

•

SOERENDONK

Carnaval 2019 was fantastisch!

MAARHEEZE

BATIBOUW-ACTIE: *
KORTINGEN TOT 10%

HAMONT

SCHOOT

NEERPELT relaxfunctie

DE LINDE

MAARHEEZE

VRIJDAG 28
VAN 10.00-17.00 UUR

WWW.MIJNNIEUWERAMEN.BE

DORPLEIN

ACTIEVOORDEEL
op de

OVERPELT - BS

MAARHEEZE

DAGEN
OPEN ENDEUR
ZATERDAG 29 FEBRUARI

BUDEL

Els Aerts en
Rensen, Geert Thielen,
Ton van de Laar, Inge
harte welkom
SCHOOT
heten iedereen van
Leo van den Langenburg
ZONDAG
Borgh hun verN &
gebruikers van De
M E U B E L E
de gedachtenistekst
O RT OPEN
ingrijpende ver- eniging of instelling presenteren van
Leonie Bruggink bij
S L A A P C O Mtel.F011/64
te
05 59
BUDEL - Na een
Achel143, Achel, www.winzo.be
de
Hamonterweg 143
13-18 u.
Hamonterweg
uur. Tijdens de
een vistrap of vispassage teZondag open van
www.winzo.be
13.00 uur tot 16.00
bouwing is gemeenschapshuis
ter hoogte van Door
vissen tóch
REGIO - In 2003 is
tot een prachtig Open Dag zullen alle verenigingen
bouwen kunnen de
Borgh omgetoverd
In nauKeersop in Valde Loonderweg /
Centrum (MFC). presentaties, uitvoeringen en muziede stroom in zwemmen.
Multi Functioneel
iciële opening gen
de Provincie
kenswaard de off
jaren waar veel koptredens verzorgen op het podium
samenwerking met
Na een proces van
Ter informa- we
en Waterschap De
en doorzetheen. U kunt op
van een vispassage.
De
De Dom- Noord-Brabant
en door het gebouw
energie, enthousiasme
maken door
nodig was, is
tie plaatst Waterschap Keersop Dommel wordt in het riviertje de
middag een ronde
tingsvermogen voor
de
en het deze
(zijbeek van de Dommel)
mel langs het riviertje
u kennis kunt neZie onze advertentie
het bouwproces afgerond willen het gebouw, zodat
Niet alleen met Keersop
en mogeDit
gerealiseerd. In 18 kleine
een informatiezuil.
men van alle activiteiten Borgh. In
resultaat mag er wezen!
en de passa- vispassage de vis tóch gemakkelijk
op de achterpagina
PELT kan
tekst over het water
de gebruikers van lijkheden vanSOERENDONK
de nieuwe
het bestuurSTenODA
Hans Brands. stapjes
trekken.
van deze krant
u delen door
ge, maar ook over
Bibliotheek Budel
zigzaggend verder
het gebouw is ook
De Borgh graag met
zuil heeft Waterbent u daar, ook
Een uniek eerbetoon.
zetten.
Op een betonnen
gehuisvest, uiteraard
de deuren open te
gegevens geLees
MAARHEEZE
schap De Dommel
Voorzet 12 - 3910 Pelt
de open dag welkom.
Meijs
Bovendien
MFC de Borgh tijdens
verbouwing en
Tekst en foto’s Evert
plaatst over de passage.
Daarom organiseert
www.jc-rent.be
nog meer over grote
maart een Open (mid)
Borgh in de speeen gedicht op aangebracht
heropening van De
van op zondag 8
stuw bevindt is er
Omdat zich hier een
Hein Elemans, medewerker
alle inwoners van Cranen- cial op pagina’s 12 t/m 17.
van
voor
het
Dag
is
regelen,
zullen de
om het waterpeil te
donck. Op deze middag
om 110 het Waterschap.
voor vissen bijna onmogelijk
➥ Pag. 8
te overbruggen.
cm hoogteverschil

SCHOOT

GASTEL
‘T LO KINDERSTOET

‘foamen’, plakken en verven worden
belang. Na maanden van lassen,
in Budel, waar liefst
is het deze week een drukte van
gelegd. Ook in de grote bouwhal
REGIO - In veel schuren en loodsen
de laatste hand aan hun creaties
af te krijgen, voordat
nodige overuren gemaakt om alles
daar door de Cranendonckse carnavalsverenigingen
LILLE gevonden, werden de afgelopen dagen de zorgde voor bijzonder kleurrijke taferelen. Foto Jos Meusen.
tien verenigingen onderdak hebben
volle hevigheid losbarst. De carnavalscreativiteit
zaterdag het optochtgeweld in

PLUS = DUURZAAM
PAPIER
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED



do vr za
7 mrt
8 mrt
9 mrt

1.99

do vr za
8 mrt
9 mrt

Mediterranee Koelvers
afbakbrood
Alle varianten, om thuis
af te bakken, te vinden
in
de gebakskoeling op
de
broodafdeling. Per stuk.

1.12

van 1.12 - 1.53

Meer aanbiedingen

1.12

van 1.12 - 1.53

op pagina 10+11 in deze

Om al onze klanten
te laten profiteren van
onze scherpe aanbiedingen,
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’
geldt er een maximum
plus.nl/nergensgoedkoper. garantie geldt ten opzichte van alle
van 5 aanbiedingen
supermarkten in dezelfde
per klant (tenzij anders
Aanbiedingen zijn niet
vestigingsplaats als
vermeld).
bestemd voor wederverkopers
jouw PLUS; kijk voor
en/of grootverbruikers.
overige voorwaarden
Prijswijzigingen en/of
zetfouten voorbehouden. op

S

FAMILY FASHIONOUTLET

Mediterraneo Koelvers
afbakbrood

Alle varianten, om thuis
af te bakken, te vinden
in de gebakskoeling
op de broodafdeling.
Per stuk
Bijv. Mediterraneo Focaccia
kruidenboter,
per stuk

2.25

De actieprijzen variëren

Mediterraneo Koelvers
afbakbrood

Alle varianten, om thuis
af te bakken, te vinden
in de gebakskoeling
op de broodafdeling.
Per stuk
Bijv. Mediterraneo Focaccia
kruidenboter,
per stuk

2.25

De actieprijzen variëren

50%

krant.

VISSPECIALITEITEN

Elke maandag en vrijdag in Budel
De beste vis voor een eerlijke prijs.

Bestellingen: 0031 6 53

29 13 21

OPEN DEUR DAGEN

WEEK ENDPAKKER

WEEK ENDPAKKERS
50%
KORTING

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b Budel-Schoot

ELKE ZONDAG
OPEN!
bergmansoutlet.com

KORTING
Om al onze klanten
te laten profiteren van
onze scherpe aanbiedingen,
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’
geldt er een maximum
plus.nl/nergensgoedkoper. garantie geldt ten opzichte van alle
van 5 aanbiedingen
supermarkten in dezelfde
per klant (tenzij anders
Aanbiedingen zijn niet
vestigingsplaats als
vermeld).
bestemd voor wederverkopers
jouw PLUS; kijk voor
en/of grootverbruikers.
overige voorwaarden
Prijswijzigingen en/of
zetfouten voorbehouden. op

ACHEL - Op vrijdag 15
en zaterdag
16 maart doet vereniging
voor sterrenkunde Noorderkroon
uit Achel
mee aan de nationale
sterrenkijkdagen. Op deze avonden
kan je
naar de maan en de sterren
kijken
door onze telescoop. Onze
sterrenwacht staat aan de vijver
van Domein De Bever. ➥ Pag.
2

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG
9 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR

BATIBOUW-ACTIE:
KORTINGEN TOT 10%*

* TOT 17 MAART

- ZIE BINNENIN

LENTE
ACTIES

COVERAD_BERGMANS_SUPERDEAL_50x4
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Burg. van Houtstraat 71 - 6021 AS Budel
Tel. : 0495-491325

Bokkenblaaike 2021 82

Boerenbrulluft 2020
Verslag Boerenbrulluft 2020
‘t Afgeloeëpen seizoen wâren Ben en
eech ‘t boerenbruidspaar van de Buulder Buk. Spannend en beneejd wa mich
te wâchten stoond. Maer de Commissie
Boerenbrulluft zeei dae dit zeker goe
zou komen. En veural owwe moond
moeten hawwen tiggen iederieën veel
neet mej!!
Nao mien boerenfemilie bie mekaor
te hêmmen gezôcht, wa
zoeë gepiept was, was
‘t tiêd vur de foto’s. Dit
was unne leuke en gezellige middig.
Toen kwâmp de bekendmâking bie Ut Get Beginne! Dit was hieël
spannend en ich was
êrg zenuwatig. Gewoon
beneejd nao hoe iederieën zou reageren,
zeker miene carnavalsgroep “De Doerakkers”.
Want die wâren allemaol
aon ‘t gokken op unne
jongen van ozze groep,
dus dae was extra moi.
‘t Was unne superleuke
aovund en ich hêb toen
al êrg genoëten.
De reacties in mien
salon wâren óch echt
geweldig.
Toen de bórden in de
tuin geplaetst wâren en
alles complieët was, was ‘t tiêd vur DE
gröte dâg. Op nao ’t fest!
Ós Mam en ozze Pap hân van alles
geregeld um er bie ós unne gezellige
boel van te mâken. Alle genodigden,
femilie, vrienden en Doerakkers verzâmelden zich um veer uur bie ós
thoês. Gezellige muziek, drânk en èten
erbiê. De tiêd vloog vurbiê en Ben was
al in aontocht um meech op te haolen.
Mej unnen hoeëp leweit en volluk
kwâmp hij aon mej de tractor en ‘t
bânkstel veurop, wo willie op moesten
zitten en zoe de tocht nao de Wielerbaon kósten beginnen. En ‘t moiste was
nog dae hij ‘t bruidsboeket vergèten
was. Dus maer ‘n lavendelplaentje bie

de buren oet de tuin geplukt en dae gaf
hij aen mich as bloemstuk!!!
In de Wielerbaon getrowd en toen kós ‘t
fest beginnen. ‘t Fest geenk door tot in
de laote uurkes……….. In ieën woord
GEWELDIG ! Ich hêb zoe ontzettend
genoëten van dizze fantastische dâg.
Boerin Lynn

Carnaval 2020, wa was ‘t moi, mej as
klapper op de vuurpiêl: de Boerenbrulluft, wo biê ich sâmen mej boerin Lynn
in ‘t onecht trowde. Wo biê ‘t dâk erâf
geenk tijdens ‘t fest. Naodae mej Ut get
Beginne bekend was gemakt dae willie
boerenbruidspaor zôn wèren, kós ‘t fest
beginnen.
Mien maoten van CV de Klunzen en
van de cross hân alle veurbereidingen
getroffen vur ‘n moi vrijgezellenfest.
Mej de partybus kwâmen zillie mich
ophaolen en in ‘n pikant paekske kós
unne stripper neet ontbrèken. Neturluk
hêb eech mich netjes gedrâgen vur
boerin Lynn.
De wèk vur ‘t echte fest wâren willie al

druk in de weer mej de veurbereidingen vur de pre-party en de tocht nao de
Wielerbaon.
Miquel en Bas hân gezörgd vur goeie
harde meziek. ‘n Frietkraom hoefden
willie neet te regelen, want ós mam
stoond d’n helle dâg paraat um frikkedellen en kroketten in ‘t vet te goien.
De dâg van te veuren hêmmen willie
nog ‘n klein festje gevierd um de lèver alvast waerm te draaien.
Tiêd vur ‘t echte werk!
Iederieën kwâmp aon
in zien boeren-PeakyBlinders-outfit
mej
neturluk ‘n boerenpet.
De Klunzen hân hellemaol oêtgepakt mej eigen giletjes en brosjes.
Toen er mej dienblaar
vol shotjes woor roond
gegaon wis de Raod
van 11 neet hoe gâw
zillie d’r biê moesten
zien. De stemming zaot
er goe in en ‘t fest geenk
door op de platte kaar.
Ozze pap reej en iederieën kwâmp boêten
staon um te kiêken wa
dao vurbiê kwâmp. Ich
zaot veurop op ‘n bânkstel mej vaoder Hein en
mooder Evi. Op nao de
Broekkant wo boerin Lynn óch al ‘n
moi festje aon ‘t vieren was.
De Wielerbaon stromde vol mej
vrienden en femilie. Pastoer Arian
Compen wis nog wa vliêmscherpe
vraogen te stellen, maer al snel wâren
willie getrowd. ’t Was ’n TOP-fest.
De wortels vlogen dór de zaol en
dao is ‘t personieël van de Wielerbaon now nog van aon ‘t genieten.
Kortum, ‘t was ‘n topervaring um nöit
te vergèten!
Boer Ben
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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

Voor meer-camera
registratie en live-stream
van toneelstuk, evenement tot optreden.
Neem contact met ons op via 06 83 44 84 24
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Boerenbrulluft 2020
Impressie Boerenbrulluft 2020
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HOUT E N R A M E N
DEUREN
KO Z I J N E N
SCHUIFPUIEN
VOU W WA N D E N

Telnr Budel: 0495-491354
Telnr Maarheeze: 0495-591355
www.bakkerijrooijmans.nl

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
DA K K A P E L L E N

sen
Willie weemnao
ullie alle ijel
unne mo ost!!
carnaval! Pro

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

www.bruna.nl

•

altijd actueel

Markt 9
6021 CD Budel
Tel./fax 0495-494978
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CAPUCIJNERPLEIN 14
BUDEL
TEL. : 0495-491483
w w w . f e i j e n s c h o e n e n . n l

Boerenbrulluft 2020
Impressie Boerenbrulluft 2020
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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

www.raboenco.nl

BEELD: SMILE FOTOGRAFIE

Prins
Bart I
uit Budel
blijft nog
even prins

Weerterland en Cranendonck
jaarspecial 2020
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Boerenbrulluft 2020
Impressie Boerenbrulluft 2020

Eerdere boerenbruidsparen
(sinds cv Buulder Buk
de boerenbrulluft organiseert)

2011 Boer Pier Beerten
		
&
Boerin Jet Janssen
2012 Boer Hein Govers
		
&
Boerin Ans van Moorsel
2013 Boer Wil Schenkels
		&
Boerin Lenny Vermeulen
2014 Boer Pier Beerten
		
&
Boerin José Bombeeck - Geerts
2015 Boer Peter-Paul Jeuken
		
&
Boerin Nicki Biesmans
2016 Boer Frank Beerten
		
&
Boerin Mirte Evers
2017 Boer Ralph van Meijl
		
&
Boerin Wilke Lammers
2018 Boer Marc van Vlierden
		
&
Boerin Jessy Ras
2019 Boer Tom van Osch
		
&
Boerin Nieke van Hunsel
2020 Boer Ben Lammers
		
&
Boerin Lynn Janssen
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De Bout • Dorpsstraat 39 • 6027 PE Soerendonk • 0495 591 214 • www.debout.nl
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Mini Boerenbal
Boer Gijs en Boerin Roos nep-echt getrouwd!
receptie.
Tijdens de receptie werd het buffet
voorbereid, een heerlijke zoete hap
voor de kinderen en roggebrood met
zult, kreentemik en ‘n eike voor alle
volwassenen. Dit buffet werd mede
mogelijk gemaakt door Slagerij van
der Linden en Hendriks, Bakkerij
Rooijmans, Jumbo Hesselberth en
Café-zaal De Wielerbaan. Na de receptie barstte het feestgedruis los met
muzikale medewerking van dj Ganzz,
een fantastisch feest dat nog lang aanhield.
Boer Gijs en boerin Roos willen via
deze weg nogmaals iedereen bedanken die hen heeft geholpen een onvergetelijke dag te beleven!
Zaterdag 1 februari was het eindelijk
zover. Na weken van voorbereidingen,
in het begin nog allemaal in het geheim,
was de grote dag voor boer Gijs van
Cranenbroek en boerin Roos Kuijpers
aangebroken: hun eigen miniboerenbruiloft, voor de vijfde keer georganiseerd door Scouting Budel. Monique
Duisters maakte vooraf, en op de dag
zelf, fantastische foto’s. Pim Stals verzorgde het ontwerp voor mooie posters en uitnodigingen die boer Gijs en
boerin Roos huis-aan-huis lieten verspreiden voor hun trouwerij.

de trouw- en feestlocatie voor deze bijzondere dag. Bij de Wielerbaan aangekomen, stond de “Buulse Agrariër van
de Burgerlijke Stand” kortweg BABS
Ad Weegels al op het verliefde paar te
wachten.
De ceremonie volgde en onder toezien van de getuigen en de ouders van
de boer en de boerin, zeiden Gijs en
Roos volmondig “JA” op de vraag of
zij in de nep-echt aan elkaar verbonden
wilden worden. Het kersverse miniboerenbruidspaar werd flink in het zonnetje gezet tijdens een drukbezochte

Eerdere
mini-boerenbruidsparen
2016:
2017
2018
2019
2020

Bram Kemkens &
Donna van Deurzen
Ruben Lammers &
Jessie van Moorsel
Guus van Schijndel &
Loeky Brom
Siem van Gogh &
Maud Smedts
Gijs van Cranenbroek &
Roos Kuijpers

Vroeg in de middag werd boer Gijs
met de tractor thuis opgehaald, waarna
hij vertrok naar het Schepenhuis, waar
boerin Roos al een klein beetje zenuwachtig boven op het bordes op hem
stond te wachten. Boer Gijs ging midden op de Markt in Budel op de knieën
en vroeg zijn meisje ten huwelijk.
Natuurlijk wilde boerin Roos wel met
hem nep-echt trouwen!
In een grote stoet, begeleid door
Kindervakantiewerk Budel en Joey op
de tractor, vertrok het hele gezelschap
te voet naar Café-zaal De Wielerbaan,
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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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Bokverbranding
En dan is ‘t wer vurbiê.
Tja en toen was ’t dinziggenaovund: Bokverbranding!
Ónder muzikale begeleiding van Jack Meijer en Petra Martens woor
vur de lêste kier de polonaise ingezet dór Preens Bart I en Prinses
Ingrid, Jeugdpreens Kes en Jeugdprinses Mara, de Adjudanten, de
Vorst, de Raod van Elf en hun Dames en ânder belangstellenden.
Ieder mej zien eigen gedachten, nao ‘n lêste foto woren de steken
afgezet en de Bok verbrând. En in ‘t vuur starend de traonen, want
Carnavalsseizoen 2019-2020 was vurbiê.
‘t Ieënige wa over blieft zien de herinneringen...

De gaafste opvang

Dagopvang
Fexible opvang

Buitenschoolse opvang

Grootschoterweg 10
6021 KC Budel

0495-496391

info@klikkelstein.nl

www.klikkelstein.nl
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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
Impressie eerdere edities
Tijdens de recepties bij de Prinselijke
Hoogheden in 2020 kon je ze zomaar
tegenkomen. Gildebroeders of gildezusters van het Sint Jorisgilde Budel
in hun kleurrijke geel, rood en groene
uniformen of groene polo’s. De kleuren
die in dat geval niet voor carnaval staan,
maar een betekenis hebben in de rijke
historie van het Budelse schuttersgilde.
Vanaf 2014 organiseert het gilde het
Prinsenschieten, een jaarlijkse treffen voor de Prinselijke Hoogheden uit
de regio rondom Budel. Carnavalshoogheden van Buulder Buk, Toeters,
Heiknuuters, Roesdonkers, Pintenwippers, Muuzevangers, Lindse Bloas,
Ossedrijvers en soms zelfs met een internationaal tintje vanuit de Teutepeuters in Hamont reserveren al vroegtijdig de eerste zaterdag in september in

Het is in de regel in eerste
opzet beoogd als een gezellige middag waarbij de
gildecultuur en de carnavalscultuur elkaar ontmoeten. Zoals heel veel
andere activiteiten kon
het Prinsenschieten in
september
jongstleden
niet gehouden worden. De
veiligheid voor deelnemers kon niet gewaarborgd worden, zowel vanuit gezondheidsaspect, maar ook het
begeleiden van het schieten op 1,5 meter is een onmogelijke opgave. Dus dit
jaar kon het niet doorgaan. Maar wat in
het vat zit verzuurt niet.
Onder dat motto gaat het Sint Jorisgilde Budel er van-uit dat de Prinselijke Hoogheden uit
2020 op zaterdag 4
september 2021 allemaal te gast zullen
zijn bij het Sint Jorisgilde Budel om te
zien welke namen aan
onderstaande lijsten
kunnen wor-den toegevoegd:

hun agenda. Deze dag is in de loop der
jaren als vaste dag ontstaan voor dit treffen. Zowel de volwassen als de jongere
Hoogheden zien elkaar weer na een periode van bijna een half jaar na het carnavalsfeest in een heel andere setting.
Ze worden gastvrij ontvangen door de
Koning van het gilde en de andere gildebroeders en gildezusters en daarna kan
er fanatiek geschoten worden met de
kruisboog. De volwassen Hoogheden
mogen schieten op een gipsen vogel.
De jeugd mag op een veilige schietbaan aan de slag. En het gaat ook nog
ergens om natuurlijk. Want de winnaar kan naast zijn of haar Prinselijke
titel ook nog eens Koning worden.

Koningen der Prinsen:
2014 Prins Jack I De Heiknuuters
2015 Prins Frank II De Buulder Buk
2016 Prinses Saskia De Buulder Buk
2017 Prinses Silke De Heiknuuters
2018 Prins Joey I De Heiknuuters
2019 Prins Jochem De Muuzevangers
2020 Geen Koningstitel verschoten
2021 Prins of Prinses ???
Jeugdkoningen der Prinsen:
2014 Jeugdprins Jelte De Heiknuuters
2015 Jeugdprins Max De Lindse Blaos
2016 Jeugdprinses Deni De Heiknuuters
2017 Jeugdprinses Isa De Buulder
Buk

2018 Jeugdprinses Naomi De Toeters
2019 Jeugdprinses Milou De Pintewippers
2020 Geen Koningstitel verschoten
2021 Jeugdprins, -prinses, -adjudant,
-vorst ????

Het Prinsenschieten wordt mede mogelijk gemaakt door Van Hunsel &
Govers, van Horne, Beerten Bouwmaterialen, Multi-Service en Adviesburo
J. Duisters. Iedereen die wil kijken hoe
hun Hoogheid het er van af gaat brengen is natuurlijk ook van harte welkom
deze middag.
Belangstellenden voor het kruisboogschieten hoeven zo lang echter niet te
wachten. Er wordt elke maandagavond
geschoten met de kruisboog bij de
Vaandrig. Voor meer informatie kijk op
de website van het Sint Jorisgilde Budel: www.sintjorisgildebudel.nl.
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DIT JAAR EEN BEETJE
ANDERS EN GEK...
BLIJF GENIETEN VAN BUDELS!

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
Bokkenblaaike 2021 96

Prinsenschieten
Impressie eerdere edities
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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 : Jén Adams en Petra Martens
‘Maer lifst twieë kier woor dees
biezóndere ónderscheiding van cv
Buulder Buk oêtgereikt tijdens de
Buulse Zittingen. De Orde van Verdienste wurdt oêtgereikt aon die persoeën die zich volgens ‘t bestuur op
’n hieël biezónder manier verdienstelijk hit gemakt vur cv Buulder
Buk. Slechts 48 kier ierder kreeg iemund dees biezóndere ier towgekend.
De 49e Orde van Verdienste woor op
vriddig 7 fibbruaori dór veurzitter JeanPierre Bax opgespêld bie Jén Adams.
As actief lid van de Commissie Bouw
verreecht hij al meer as 16 jaor allerlei
werkzaamheden achter de schermen.
Zoe is hij sâmen mej zien collega’s van
de Commissie Bouw betrokken bie alle
werkzaamheden in De Borgh zoeas
opbouw podium, aonkleding zaol en ‘t
elke kier wer klaorzetten van alle toffels en stuûl. Verder plaetsen zillie de

Bok bie de Preens en óch ‘t ónderhoud
en representatief hawwen van de Buulse Preensenwâgen hawt hieël wa in!
Op zaoterig 8 fibbruaori woor Petra
Martens nao heur optreden mej Pluche
Toelie verrâst dór veurzitter Jean-Pierre
Bax. Sâmen mej heur awwers, mins
en zoon woor ze in ‘t zonnetje gezet.
Mej heur creatuur Toke stónd ze
jaorenlang in de Buulse ton of er langs.
Laoter, mej heur rol in Pluche Toelie,
hit ze de zaol ontelbare kier boekpien
van ‘t lachen bezörgd mej heur typetjes.
Kortum, ‘n biêdrâge die ‘t dik verdiend um belónd te wèren um as
50e te wèren opgenomen in de rij
mej drâgers van dees unieke ónderscheiding van cv Buulder Buk!

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
2020

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
Jén Adams
Petra Martens
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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
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Gouden Bok
Hoogste onderscheiding cv Buulder Buk toegekend aan
Harrie en Anny Staals
Gouden Bok oêtgereikt op de
lêste dâg van Carnaval 2020
‘t Leek er effe op dae dees biezónder en
hogste ónderscheiding die cv Buulder
Buk kent er dit jaor neet oêt zou gaon.
Ten hogste énne kier per jaor kan ‘t
bestuur dees ónderscheiding towkennen aon unne persoeën of unne groep
die hiêveur in aonmêrking kumt.
‘t Kan óch wel ‘s gebeuren dae de
Gouden Bok er ‘n jaor ni oêt get en er
gen towkenning plaets vindt. Echter, ‘t
bestuur van cv Buulder Buk zou ‘t ni
willen naolaoten um in ‘t jubileumjaor
dees ónderscheiding ni tow te kennen.
Al veul jaor is de Buulse Gröte Optocht
hét hogtepeunt van Carnaval in Buul.
Veul meensen wèren ’n paor uur op ‘n
fantastische wijze getrakteerd op unne
prachtige Optocht mej stuk vur stuk allemaol topcreaties. Van individueel tót
gröte wâgen. Elke biêdrage mâg er zien.
Dae dizzen Optocht kan trekken zoeas
dizze trekt is al veul jaor mede te
dânken aon de onovertroffen inzet van
niemund minder as Harrie Staals. Harrie hit jaorenlang as Schoemhapper ‘n

biêdrage geleverd mej de bouw van
gröte wâgens. In 2006 zwaaide hij as
Preens Harrie III sâmen mej zien Prinses Anny de scepter over ós Bokkenriêk.
Nao dien tiêd is hij onafgebroken actief
gebleven en ‘n driêvende kracht achter
de organisatie van de Buulse Optocht.
Omdae hij dit niet allieën kan doeën
en hij altiêd hit kunnen rèkenen op de
onvoorwaardelijke steun van zien Anny
is de Gouden Bok 2020 towgekend
aon Harrie en Anny Staals. Tijdens de
priêsoêtreiking van de Gröte Optocht
woren zij in Partycentrum Proost mej
dees biezöndere ier verrast dór veurzitter Jean-Pierre Bax van cv Buulder Buk.

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
2020

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
Harrie en Anny Staals
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Dr. A. Mathijssenstraat 3
6021 CJ Budel
0610498978
Zonder afspraak

Chinees-Indisch restaurant
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
Op vrolijke klanken van de Bloasbuk maakte cv Buulder Buk onder aanvoering van hun Prins Bart I, Prinses Ingrid en het
Jeugdprinsenpaar hun intrede in de Grote Kerk van Budel op zaterdag 15 februari.
Pastoor Sip ging voor in de viering die naast de Bloasbuk werd opgeluisterd door het gemengd koor van de parochie. Prins
Bart I begon met het uitspreken van een welkom op zijn geheel eigen wijze en op het einde sloot Jeugdprins Kes nog af met
een toepasselijk gedicht.
Na de dienst werd overgestoken naar de pastorie om de vlag daar te hijsen en nog even na te kletsen met koffie of thee en
een bokkenpootje.

Pastoor Sip
Beste mensen
Veel dingen die vanzelfsprekend waren in het verleden zijn
dit jaar duidelijk op de proef gesteld in deze coronapandemie. In de afgelopen periode hebben we de vele feesten en
bijeenkomsten moeten missen.
Helaas is op sommige plekken ook gebleken dat carnaval
een risico is als de zogenaamde superspreader. Uiteraard
heeft dat ook als gevolg dat optochten en zittingen niet meer
gehouden kunnen worden het komende jaar. En het is niet
ondenkbeeldig dat dit nog de komende jaren zijn schaduw
vooruit zal werpen.
Saamhorigheid is een belangrijk goed.
En juist met iets als carnaval speelt dat een voorname rol.
Carnaval is een van die feesten die zonder saamhorigheid
zijn functie verliest. Maar saamhorigheid is niet iets van de
eigen kring. Dat is het grote gevaar dat daarin schuilt. Saam-

horigheid is inclusief en niet exclusief. Dat is ook wat we
in de coronapandemie geleerd krijgen. Saamhorigheid betekent samen optrekken en met elkaar verantwoordelijkheid
dragen. Helaas zal de komende carnaval voor velen van u
niet de kracht en glans hebben van weleer. De vraag is of dat
dan ook nog mogelijk is. Daarom is het misschien goed met
carnaval die saamhorigheid in een nieuw jasje te steken en
anders vorm te geven.
Ik wens de carnavalsvereniging en u als carnavalisten veel
creativiteit bij het opzetten van een aangepaste carnavalsactiviteit.
Pastoor Ton Sip
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Cafetaria De Palfenier


Nieuwstraat 61, 6021 HR Budel
Telefoon 0495-493378

!

U bent welkom

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

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

  


 


Géén carnaval
Wel valentijn
Wij met bloemen
Zullen er kleurrijk voor u zijn!

www.beckersmeesterbloembinders.nl

Trienekens Boleij
Administratie & Bedrijfsadvies

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

www.trienekensboleij.nl
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Verbroederingsbal
Op naar
Cranendoncks Verbroederingsbal 2021!

Een grote tent, duizenden enthousiaste feest-vierders en te gekke artiesten; zo had het Cranendoncks Verbroederingsbal 2020 moeten zijn. De
organisatie was al volop bezig met voorbereidingen en hoopte dat het feest eind november toch
plaats zou kunnen vinden. Maar helaas, ook het
Cranendoncks Verbroederingsbal kon dit jaar niet
doorgaan.
‘We waren al volop bezig met voorbereidingen;
we hebben verschillende vergaderingen achter
de rug, artiesten besproken, maar helaas kunnen
ook wij dit jaar geen feest vieren. Maar we kijken
hoopvol uit naar volgend jaar!’, aldus de organisatie van het Cranendoncks Verbroederingsbal.
Het Cranendoncks Verbroederingsbal is een gigantisch feest voor iedereen die van Carnaval
houdt. Het is in de jaren zo gegroeid dat de organisatie enorm blij is met alle helpende verenigingen. Het succes wordt normaal dan ook gedeeld
met alle helpende verenigingen. Bovendien wordt
er elk jaar een flink bedrag geschonken aan Carnavalsverenigingen uit de nabije omgeving, wat
in de vorm van extra prijzengeld ten goede komt
aan de optochtdeelnemers. Zo heeft het Cranendoncks Verbroederingsbal na de editie van vorig
jaar €13.500,- kunnen verdelen onder alle helpende
handen, 6 cheques t.w.v. €1111,- uitgereikt aan de
Cranendonckse carnavalsverenigingen ter verhoging van het prijzengeld én nog
diverse cheques uitgedeeld aan
overige
Carnavalsverenigingen
buiten Cranendonck. Het Cranendoncks Verbroederingsbal is dus
niet enkel een fantastisch feest,
maar is ook waardevol voor het
verenigingsleven in de omgeving.
We kijken met z’n allen uit naar de
editie van volgend jaar: zaterdag
27 november 2021. Dan gaan we
er samen weer een te gek feest van
maken! Alaaf!
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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
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10.33 BEGINNEN MET ONTBIJT

EVENEMENTENTERREIN
IN DE POELDERSTRAAT

Buulder Buk Mars
MEER INFO KIJK OP WWW.BUULDERBUK.NL

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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HUIS
(VER)KOPEN ?!

Huijers Vastgoed
Makelaardij
Nieuwstraat 28b
6021 HS Budel
0495 - 497117
info@huijersvastgoed.nl
www.huijersvastgoed.nl
· Verkoop
· Verhuur
· Taxaties
· Aankoopbegeleiding

Allemaol bedânkt
makelaardij

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

Advertenties:
		
Foto’s:
		
Redactionele bijdrage:
Redactie:
Eindredactie:
Realisatie:

Math Roost, Herman Govers, Martin Horst,
Paul Adriaens, Jean-Pierre Bax
Jos Meusen, Bart Lijten, Mirthe Rutjens,
Fred van Kessel, Monique Duisters, Smile
Johan Mathijssen, cv Buulder Buk
Diel Feijen en Jean-Pierre Bax
Jean-Pierre Bax
Erik van Ham

Wij zijn blij dat het ons is gelukt om deze kleurrijke carnavalskrant gratis te verspreiden.
Dat is ons ook dit jaar gelukt omdat we van vele kanten medewerking krijgen.
Onze adverteerders die ons jaarlijks steunen hebben we als positief gebaar in deze
bijzondere omstandigheden de plaatsing dit jaar gratis aangeboden.
Zonder de steun van deze adverteerders in de voorbije jaren was het nu voor ons
onmogelijk geweest dit Bokkenblaaike uit te brengen.
Daarom: Succes aan alle adverteerders in de aankomende tijd en onze welgemeende dank.
Wij hopen voor volgende uitgave weer een beroep op ieders medewerking te mogen doen.
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

