
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    In het weekend van 20-21 januari gaan we met vele van jullie ons  

    jubileum vieren.  Het is maar liefst 55 jaar geleden dat bij een aantal  

    enthousiaste mensen het idee werd geboren om een “echte”  

    carnavalsvereniging op te richten. 

Jan Vonk, de toenmalige kastelein van café “De Vleermuis”  (bij de aller oudsten onder ons beter 

bekend als ’t café van Toon Buets”) nodigde in november 1963 een Eindhovense carnavals-

vereniging plus twee muziekorkesten uit om wat meer activiteiten in zijn danszaal te  

stimuleren. Tijdens deze balavond is het idee geboren tot oprichting van een  

eigen Elsendorpse carnavals-vereniging. Nog diezelfde maand  

werd er een vergadering belegd waaraan zo’n 25 mensen  

gehoor gaven. In januari 1964 werd een volgende  

bijeenkomst belegd waarin een bestuur werd gekozen  

en daarmee was de oprichting van “De Peelvruuters”een  

feit. De naam is bedacht door meester Iven die ook het  

idee had om de mol symbool te laten staan als logo.  

Antoon van de Munckhof is de ontwerper van het logo  

         wat nog altijd symbool staat voor onze vereniging.   

                 Voor het opleuken van boekjes en flyers is  

                            een vrolijke eigentijdse mol bedacht.  

                                       Zo vullen heden en verleden elkaar mooi  

                                                 aan. Na enige jaren carnaval gevierd te  

                                                           hebben werd de dansgarde opgericht,   

                                                                     dansmariekes heetten ze in die tijd. Dat is  

          nu zoiets als vloeken in de kerk, want ze  

        heten nu E-Stars en Dance Sensation.  

        Maar gelukkig is het slechts de naam die  

        veranderd is, nog altijd zie je enthousiaste  

        meiden die door goede begeleiding zichzelf  

        en anderen laten genieten.  Ook kregen we  

        de carnavalskrant die dit jaar zijn 50e uitgave  

        kent, ook niet meer weg te denken bij onze  

        vereniging. We kregen hofschilders, hoffoto- 

     grafen, beeld en geluid en een webmaster. De tijd stond en staat 

ook in Elsendorp niet stil. Bonte Avonden zijn ooit gestart in het buurthuis maar dat bloeide na 

enkele jaren dood, daarna  sinds 1985 in D’n Brabander (voorheen  

zaal Haverkort) en nu sinds 3 jaar weer in D’n Dompelaar waar de  

mogelijkheden veel groter zijn om alles goed tot zijn recht te laten  

komen.  Ook in samenwerking met  KPJ en jeugdsoos is er op  

meer dagdelen iets te doen voor de jeugd met de carnaval.   

 

 

 

55 jaar 
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In 2015 kregen we de Vrouwkes als nieuwe leden erbij.  

De Vrouwkes hoeven niet perse een man bij de vereniging te hebben;  

               zij ondersteunen de carnavalsvereniging bij het bedenken en  

   organiseren van diverse activiteiten. Eén van die  

    vrouwkes  werd dat jaar ook gekozen als de  

     eerste Prinses van Elsendorp, Jody  van de Wetering  

       trok in 2015 de kar en deed dat met verve, zoals dat heet. 

        Zo zie je maar dat tijden veranderen, soms houden mooie dingen op 

         te bestaan zoals de boerenbruiloft, maar gelukkig komen er ook altijd 

          weer nieuwe dingen voor terug.     

           Als carnavalsvereniging hebben we altijd iedereen willen betrekken  

            bij de activiteiten, ouderen, jeugd maar ook de zieken die het niet  

             direct mee kunnen maken. 

              Als bestuur heb je wel te maken gekregen met een nogal  

     veranderd speelveld. Was het bij de oprichting zo dat de mensen  

     stonden te trappelen, omdat er niet veel te doen was in de  

              omgeving, zoveel anders is dat heden ten dage.  Veel respect dan  

              ook voor het huidige bestuur wat veel meer moet sturen op  

             mensen die op onderdelen wel iets willen betekenen voor je  

            vereniging maar niet compleet gebonden willen zijn. De  

           eindverantwoording dragen in zo’n situatie is dan ook  

           vele malen groter dan in de tijd dat ik de voor- 

          zittershamer hanteerde.  In die tijd  

          was het vrij normaal dat je 10 tot 

15 jaar in een bestuur zat. Karel van de Boogaard is nu net uit  

het bestuur na 18 jaar, hij is denk ik de laatste der Mohikanen  

die dit nog zolang heeft gedaan. 

De behoefte om mee te doen aan gezelligheid is gelukkig in  

Elsendorp nog altijd aanwezig. Dit is de  voedingsbodem van de  

vereniging, laten we samen zorgen dat we deze traditie dan ook  

nog jaren voort kunnen zetten. Als we samen onze verantwoor- 

delijkheid nemen dan kunnen we heel veel moois wat we in  

Elsendorp hebben opgebouwd ook voor de toekomst behouden.  

       Hiervoor hebben  

              we iedereen  

                  nodig, maar  

            zeker de jeugd,  

                mijn oproep is  

         dan ook, laat zien  

             dat de toekomst in  

                 jullie handen ligt en  

           dat we over 11 jaar nog  

             steeds kunnen zeggen:   

 

 Skôn  

 dè ze d’r zén... 
 
 

  Ere-voorzitter  

  Louis de Bruijn. 

 

 

 

“De Peelvruuters” 

3 



 

 

 

 

4 



5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het 

CARNAV
ALS-DNA 
 

Wat is dat? 
 

Hoe geef je het door? 
 

of hoe raak je er door besmet... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf families uit Elsendorp 
 

geven u een inkijk in hun 
 

CARNAVALS-DNA 
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Als eerste van de vijf families stellen we u voor aan de familie Emonds v.d. Laar 

De nestor van de familie vader Harrie was lid van de Raad van Elf  vanaf de 

oprichting in 1964 tot aan zijn verhuizing naar Gemert in 

1968. Zijn zoon Piet was mede oprichter van de 

carnavalsvereniging 37 jaar lang penningmeester/ 

bestuurslid.  In 1988 werd Piet prins der Peelvruuters.  

Door 55 jaar heen was Piet nog lid van de optocht-

commissie, de commissie prinsen-verschijning,  

commissielid Bonte Avond, samen met Ans lid van de 

boerenbruidspaarcommissie van 2001 tot 2016. Voor al 

deze inzet werd Piet in 1996 benoemd tot Ere-Peelvruuter 

en vanwege zijn niet aflatende inzet in 2012 tot 

Oppermeester van de Peelvruuters.  

Ook voor het huidige jubileum zit Piet weer in diverse 

commissies om zijn bijdrage te leveren. 

 

Zijn echtgenote  

Ans  

presenteerde  

ruim 20 jaar 

de  

presentatie 

van de Bonte 

avonden als Telegrada. Ook stond ze op 

de Bonte avond enkele malen in de buut-

ton en samen met Louis de Bruijn was ze  

diverse malen te zien met ’t benkske.  Samen 

met Piet lid van de boerenbruidspaar-

commissie.   

Samen  met Piet werd ze in 1996 benoemd 

tot Ere-Peelvruutster. Op carnavals-dinsdag 

1970 werd zoon Hein geboren. ’s Nachts werd 

door enkele naar huis terug-kerende 

feestneuzen het passende lied gezongen: er is 

een kindeke geboren op aard.  

 

 

Hein werd in 1982 jeugd- 

  prins, zijn prinses toen  

   was Thea Huijben-de  

    Groot.  Hein zijn echtgenote Femke is al  

    diverse malen deelneemster geweest bij de  

     Bonte Avond.   

      Hun dochter Lise is sinds 2012 lid van de  

     dansgarde en in 2017 was ze jeugdprinses  

    samen met Joris Vissers.  

 Dochter Emma is sinds 2013 lid van de  

dansgarde. Zoon Bart was in 1986 jeugdprins  

samen met Miranda v/d Vossenberg.  

Dochter Neeltje was lid van de dansgarde van   

1987 tot 1994.  

Natuurlijk mag bij het DNA van de familie 

Emonds niet ontbreken Piet zijn broer Jo.  

Hij was ruim 31 jaar de grote aanjager binnende 

Raad van Elf. Jo werd in 1993 benoemd tot Lid 

van Verdienste. 
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De tweede familie die we op het DNA hebben onderzocht is de familie van de Laar.   

Want wie in Elsendorp Emonds zegt heeft het vaak over van de Laar. 
 

Bij de familie van de Laar begon het DNA zich ook te 

verspreiden via de nestor van de familie Albert.  

Hij was vanaf de oprichting tot 1969 bestuurslid en werd  

in 1971 benoemd tot Ere-Peelvruuter. 
 

Zoon Henk heeft een lange staat van dienst binnen de 

vereniging. Henk was van 1971 tot 1983 lid van de 

Raad van Elf, in dat jaar nam hij plaats in het bestuur 

en vervulde deze taak tot 2004. In 1985 was hij onze 

22e prins. Ook vervulde Henk van 1989 tot 1998 de rol 

van Vorst wat hem makkelijk afging. Voor alle inzet 

werd hij eerst benoemd tot Lid van Verdienste en in 

2003 tot Ere Peelvruuter. 

 

Henk zat jaren in de commissie prinsenverschijning, lid van de optocht-

commissie en sleuteloverdracht tot heden. Ook was hij als Nardje diverse malen 

in de Ton te zien, heeft hij heel wat echtparen in het onecht getrouwd op de 

boerenbruiloft waar hij zelf in 2010 ook de bruidegom mocht zijn.  

Samen met Louis de Bruijn was Henk 2x veilingmeester op 

de dienstenveiling.  

Barry van de Laar was in 1990 

jeugsprins samen met Ingrid 

Sevenster. 

Marc van de Laar kwam in 2008 

tevoorschijn als prins Marc d’n uurste.  

Marc heeft diverse malen met 

vriendengroep die Hutters deel-

genomen aan de Bonte Avonden. 

Samen met dochter Lieke loopt hij 

ieder jaar mee in de optocht. Monique de 

partner van Marc verzorgt altijd tijdens de 

Bonte Avonden kapsels en schmink, ook doet ze dit bij    optredens 

van de dansgarde.  

Dochter Lieke maakt al diverse jaren deel uit van de dansgarde. 
 

Sjors van de Laar maakt sinds dit jaar deel uit van het team licht en 

geluid tijdens de Bonte Avonden.  

Ook heeft hij dit jaar de dames an de presentatie, Lenny en Rian 

geholpen met het bedenken van hun teksten. 
 

Tot slot Ans van de Laar maar haar DNA hebt u net gelezen bij de 

familie Emonds. 
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De derde familie die we onder de loep hebben gelegd is de familie Donkers uit de Gerele Peel. 
 

Hoe ontwikkelde het DNA zich hier, een echt boerengezin waar altijd 

veel volk over de vloer komt. Oftewel de deur staat  altijd open en het is 

er gezellig toeven. Martien en Martina in het dagelijks leven gewoon Tien 

en Tina genaamd zetten zich op allerlei terreinen in voor onze 

gemeenschap en kwamen  in 1991 tevoorschijn als boerenbruidspaar. 

Ondertussen werd aan de jeugd volop ruimte geboden om in de schuur 

carnavalswagens te bouwen. Vriendengroep de Kornuiten was tot in de 

verre omtrek bekend om hun mooie wagens waar alles aandraaide of op 

een neer ging.  

In 1999 werd Jan Prins der Peelvruuters en deed dat met groot enthousiasme.  In 2002 werd Jan lid van 

de Raad van Elf waar hij nu nog altijd deel van uit maakt. Jan is al vele malen te bewonderen geweest op 

de Bonte avonden. Hij maakt al vele jaren deel uit van de optochtcommissie en verricht hand en 

spandiensten waar nodig.  

Zijn broer Antoon werd in 2005 Prins der Peelvruuters,  samen met zijn echtgenote Lisette die deel 

uitmaakte van de kapel Goed-Sat maakten ook zij er een super jaar van. Antoon sloot in 2007 bij de Raad 

van Elf aan en is net als Jan nog altijd lid van deze gezellige groep aanjagers. Antoon zit in de commissie 

prinsenverschijning en zowel Antoon als Lisette zijn vaste deelnemers aan de Bonte Avond. Hun dochter 

Mirte  zet al enkele jaren haar beste beentje voor bij de dansgarde. De zonen Cas en Wout zijn al fanatieke 

deelnemers aan de optocht. 

Zus Hannie presenteerde samen met Patricia van Lankveld jarenlang de Bonte Avond. Haar man Marcel 

Penninx deed al allerlei hand en spandiensten voor hij in 2007 toe trad tot de Raad van Elf, waar hij nu 

ook nog altijd deel vanuit maakt. In 2008 werden Hannie en Marcel gekozen tot het 22e boerenbruidspaar. 

Marcel zit al jaren in de Bonte Avond commissie en ook zit hij in de commissie jeugdcarnaval. Hannie zit 

in dit jubileum jaar ook weer in diverse commissies. Ook in hun gezin is het DNA al weer doorgegeven, 

zoon Jesse was Jeugdvorst in 2016 en Sven maakte in 2017 deel uit van de jeugdraad. Aan de 

keukentafel bij Tien en Tina zal het nog lang gezellig blijven. 
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De vierde familie die wij aan u voor willen stellen in ons DNA onderzoek is de 

familie de Bruijn. 
 

Bij de familie de Bruijn was het dochter Anja die als eerste met de carnaval besmet 

raakte.  In 1975 werd Anja lid van de dansgarde.  In 1991 werd Ted van de 

Cruijsen, inmiddels de man van Anja lid van de Raad van Elf. Ruim 25 jaar heeft hij 

dit gedaan, Ted zorgde o.a. altijd voor alles rondom de carnavalswagen en deed 

enkele malen aan de Bonte Avond mee.  De dochters van Ted en Anja zijn in de 

voetsporen van mama getreden. Als eerste werd Jill lid van de dansgarde in 2003, 

haar kleine zus Kimberley sloot zich in 2006 bij de 

dansgarde aan en was zelf actief tot 

2012. Na deze periode is ze als 

leidster doorgegaan tot op de dag 

van vandaag.  Kimberley is 

bestuurslid van de vrouwkes en lid 

van de commissie jeugd carnaval. 

In 1983 werd Martien prins der 

Peelvruuters samen met prinses 

Mien. Vele jaren deden ze mee aan 

de Bonte Avonden met de ex-

prinsen. Ook verzorgen ze al sinds het begin de 

carnavalsviering in de kerk en de aankleding daarvan 

op het altaar. Zowel met het 33 jarig als met het 44 

jarig bestaan zijn er steken gemaakt voor de Raad 

van Elf  en het bestuur en Mien heeft vele uren 

meegeholpen om deze te vervaardigen.  Samen 

zaten ze vele jaren in de commissie boerenbruiloft. In 

1996 waren Martien en Mien het Boerenbruidspaar 

van de Peelvruuters. Martien haalt tot de dag van vandaag nog altijd de advertenties 

voor de carnavalskrant in Venhorst op. Voor hun vele werkzaamheden zijn Martien 

en Mien in 2007 benoemd tot Ere-Peelvruuters. 

Zoon Louis sloot zich in 1979 aan bij de vereniging als lid van de Raad van Elf.   

Van 1989 tot 2008 zat hij in het bestuur, de eerste paar jaar als lid daarna 

secretaris, en van 1995 tot  2008 als voorzitter. Zijn echtgenote Gerrie was al eerder 

lid, zij was vanaf 1975 bij de dansgarde.  Samen maken ze al 25 jaar deel uit van de 

commissie carnavalskrant. Louis schrijft  o.a. de stukjes van ze zegge en Gerrie 

verricht al het typewerk, wat in het dialect zeker niet altijd meevalt. In 1989 was 

Louis Prins der Peelvruuters samen met Gerrie. Beiden zijn regelmatig op de Bonte 

Avonden te zien geweest als deelnemer. Louis helpt samen met Antoon v/d 

Wetering nog mee als decorbouwer.  Van die commissie bonte Avond maakte hij 

jaren deel uit.  De zonen Dick, Han en Juul hebben allemaal meerdere malen deel-

genomen aan de Bonte Avond.  In 2009 werd Louis benoemd tot Ere-Voorzitter. 
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Zoon Tiny was van 1991 tot 2001 lid van de Raad van Elf . Zijn echtgenote Anja   

 heeft diverse malen meegedaan op de Bonte Avonden met Rejoice. Dochter  

  Lonneke was lid van de dansgarde en in 2001 was ze jeugdprinses samen met  

   jeugdprins Jens Leijten. 
 

Dochter Marijke was in 1978 jeugdprinses samen met jeugdprins John Jans.  

Jaren later trouwde ze, nee niet met haar prins maar met Geert Swinkels. Geert  

 trad in 1991 toe tot de Raad van Elf en dit deed hij tot 2004. Samen met Marijke  

 waren ze in 2004 Boerenbruidspaar en hadden ze dus een nieuwe rol te vervullen  

  die hun goed afging.  Samen met Gerrie en Louis hebben ze jarenlang mee  

  gedaan met de Bonte Avond. Af en toe viel er een jaar tussen uit vanwege een  

   geboorte bij een van de twee. Ze sloten  hun stuk af met de zin: “Als de natuur  

   zijn gang mag gaan moeten we volgend jaar weer een keertje overslaan”.  

   Uiteindelijk hebben ze de natuur toch niet meer zijn gang laten gaan.   
 

Zoon Paul  was in 2002 jeugdprins met prinses Doris Spierings  en deed dit het  

 afgelopen jaar nog eens fantastisch over maar nu als Prins der Peelvruuters  

  samen met zijn prinses Jenna.  

  Tot slot zoon Ruud, hij was jeugdprins in 2003  

   met jeugdprinses Sharon.   

Ruud maakt vanaf 2016 deel uit van de Raad van Elf.  

 Hij doet inmiddels ook al twee jaar mee aan de 

  Bonte Avond en zit ook in de commissie de de  

   zondagmiddag met carnaval verzorgen 
 

    Wij denken dat het DNA goed is weggezet  

   en nog jaren door zal sudderen in deze familie. 
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Tot slot al weer de laatste familie in de rij van vijf, het DNA van de familie van de Wetering. 

Bij de familie van de Wetering waren het Harrie en Tooi die in 1966 tot prinsenpaar 

werden gekozen. Harrie was de 3e prins der Peelvruuters. Van 1971 tot 1978 

maakte Harrie ook deel uit van de Raad van Elf.  In 1990 kwamen Harrie en Tooi 

tevoorschijn als boerenbruidspaar der Peelvruuters. Hun dochter Gerrie zag de 

carnavalsvereniging ook wel zitten en sloot zich in 1971 aan bij de dansgarde. 

De zonen Antoon, Hans en Tiny kwamen in 1979 bij de raad van elf, er dreigde een 

tekort te komen en ome Piet die inmiddels in het bestuur zat wist de drie broers, 

Henk Egelmeers en Louis de Bruijn te strikken. Piet beloofde het 

bestuur goed op ze te passen. Enkele slapeloze nachten heeft hij 

er wel van gehad maar ook heel veel plezier. 

 

Zoon Antoon was eerst een aantal jaren lid van 

de Raad van Elf en trad in 1989 toe tot het 

bestuur, dit deed hij tot 2008. Toon en Alma 

hebben vele jaren deel uitgemaakt van de Boeren 

bruidspaarcommissie. Ook zit Toon al vele jaren 

in de commissie Bonte Avond en is hij tijdens die 

avonden decorbouwer. Ook hebben Toon en 

Alma al diverse rollen vertolkt tijdens de Bonte avond. De 

Hofschilders hebben bij Toon en Alma ook altijd hun thuis gehad 

evenals de wagenbouwers.  Diverse materialen van de vereniging 

lagen en liggen nog op de zolder. Antoon werd in 2009 benoemd 

tot Ere-Peelvruuter.  

Zoon Dirk was in 1998 jeugdprins samen met Prinses Daisy v/d 

Wijst. Zoals eerder vermeld werd ook zoon Hans in 1979 lid van de 

Raad van Elf, tot op de dag van vandaag maakt Hans daar nog deel 

van uit. Hans is een voorbeeld te noemen voor iemand met een 

hart voor de club. In zijn eentje haalt hij ieder jaar de helft van de 

advertenties voor de carnavalskrant op.  Samen met Carien waren 

ze het Boerenbruidspaar in 2007. Carien 

was jaren leidster van de dansgarde. 

Hans werd in 2003 benoemd  tot Lid 

van Verdienste. Met de Bonte avond zijn 

beiden te zien op het toneel. 

 

Dochter Jody was lid van de dansgarde 

vanaf 2000, in 2015 was ze bij de 

oprichting van de vrouwkes. Maar de 

grootste verrassing was wel dat Jody in 

2015 als eerste vrouw ging heersen over het Peelvruutersrijk.  Tot vanuit de verre 

omtrek was er belangstelling voor onze prinses. Jody heeft laten zien dat het niet 

uitmaakt of er een man of een vrouw staat, als je laat zien dat je er voor gaat lukt alles. 
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Ook zoon Tiny trad in 1979 toe tot de Raad van Elf en bleef die tot 1993 trouw.  

In zijn eerste jaar als lid van de Raad was Tiny nogal dorstig en kwam de ober  

niet snel genoeg. Tiny haalde bloemen uit de vaas en dronk het water op,  

daarna zag hij groen en geel, de pokon in het water viel slecht.   

Samen met  zijn Jeanne was Tiny in 2011 Boerenbruidspaar.  

Tiny en Jeanne zijn beiden regelmatig te bewonderen met de Bonte avond. 

 

Hun dochter Loes trad in 1991 toe tot de dansgarde en werd in 1995 jeugdprinses  

samen met prins Bas van Boxtel.  

Lynn, de dochter van Loes was ook al lid van de dansgarde. 

Dochter Merel is lid van de vrouwkes en woont samen met Sander de Zeeuw  

die sinds 2016 lid is van de Raad van Elf.  

Sander is met de Bonte Avond mede verantwoordelijk voor licht en geluid. 

 

Tot slot kleindochter Laura van de Wetering, Laura was diverse jaren leidster 

 van de dansgarde en trad in 2015 toe tot de vrouwkes.  

Deze groep dames zijn niet meer weg te denken binnen onze vereniging.  

 

Het is wel duidelijk dat bij de familie van de Wetering  

het carnavals DNA stevig aanwezig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dit is het 

���� Dit is DNA...(dat wordt zo afgebeeld)  Carnavals-DNA ���� 
               (lijkt er best wel veel op...) 
 

Dit is het DNA  

van de fotograaf  
� 

 

 

 
 

Uitleg over ons Jubileum-logo:        ����  
De vorm van het logo is hetzelfde als het logo van C.V De Peelvruuters,  

destijds ontworpen door Ere-Voorzitter Antoon van de Munckhof.  

De naam C.V. De Peelvruuters is bedacht door Meester Iven, onderwijzer  

en Hoofd van de basisschool in Elsendorp van 1938-1970. 

De gouden kroon boven op het logo, en het logo goud omrand, symboliseert het feestweekend  

55 jaar C.V. De Peelvruuters rond 20 januari 2018 a.s. met als thema: PROUD TO BE GOUD. 

De kleurenbollen in het logo zijn de kleurenbollen die ook voorkomen in de vlag van  

C.V De Peelvruuters  (ook op onwebsite:  www.cvdepeelvruuters.nl ) 

 In het 55 jarig logo van C.V. De Peelvruuters viert de Mol uit het logo van 1964  

 samen feest met de Mol anno nu. (Voor de kleuren zie de omslag van deze Carnavalskrant). 
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In de schijnwerper:  
 

Frans Haegens 
 

Als je in een jubileumjaar alles op een rij zet kom je altijd weer  

mensen tegen waar je van weet dat ze belangrijk zijn voor de  

vereniging maar in dit geval ook voor het nageslacht. 

Ik heb het hier over het nageslacht en ja daar zorgt Frans Haegens bijzonder goed voor. 
 

Al ruim 29 jaar legt Frans alle belangrijke momenten die er binnen onze vereniging 

plaatsvinden vast op beeld. Inmiddels heeft hij alles gedigitaliseerd zodat het snel 

beschikbaar is. Over enkele dagen met het jubileum kunt u zien hoe mooi het is dat al dit 

beeldmateriaal goed bewaard is voor ons allen. Langs cameraman was Frans lid van de 

Raad van Elf en van 1995 tot 2014 secretaris in het bestuur van de carnavalsvereniging.  
 

Ook is hij lid van het Bonte Avond-comité; als mensen Frans met de kermis aan zien 

komen dan weten de artiesten welke vraag er aan zit te komen. Eenieder die iets 

organiseert weet dat mensen niet snel uit zichzelf komen om zich aan te melden. Aanjagers 

zoals Frans zijn voor een vereniging van onschatbare waarde. Wat hem ook siert is dat hij 

mensen probeert aan te zetten tot denken in mogelijkheden en niet direct van ‘dat zal wel 

niet lukken’.  Jezelf open stellen voor vernieuwing  geeft  ongekende mogelijkheden . 

Vanuit de ruimte gaat hij dan weer terug naar perfectie, half werk is bij Frans niet mogelijk.  
 

Toen hij zelf meedeed als Panty Pietje tijdens de Bonte Avonden kende Frans alle tekst uit 

zijn hoofd. Voor de presentatie van de Bonte avond was eens het thema “Een vliegreis naar 

Gran Canaria, met aan boord de Bonte Avond 2011“. Je kreeg in het begin van de Bonte 

Avond een filmpje te zien dat de piloten de start maakten. Hiervoor gingen we eerst op 

Lelystad in een oud vliegtuig filmen en daarna filmde Frans op Schiphol een startende 

Boeing.  Als je tot je door laat dringen hoeveel tijd er in zit om publiek enkele minuten te 

laten genieten dan begrijpt u waarom we dit lid in de schijnwerper zetten. 
 

Beste Frans we hopen dan ook van harte dat je nog vele jaren bij de vereniging betrokken 

blijft met al je kwaliteiten. 

       De redactie. 
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