
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ripseweg 2 - 5424 SM  Elsendorp 

Telefoon 0492-352355 

http://www.dn-brabander.nl/ 
 

 

Wij wensen 

Carnavalsververeniging “De Peelvruuters” 

en alle Elsendorpers een te gekke 

Brabantse carnaval toe!!!!! 

    
    

    

� Zaterdagavond themabal 
 

� Zondagmiddag matinee 
 

� Zondagavond cafe open  
 

� Maandag na de optocht 
 

� maandagavond prijsuitreiking 
 

� Woensdag haringhappen  
 

 

 

Tijdens deze dagen  serveren wij  
 

na afloop GRATIS koffie. 

 

 

 

Willy - Christel en personeel. 
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OPGERICHT 11 - 1 - '64 
 

 

VIJFTIGSTE JAARGANG 
 

 

 

HET MEEST GELEZEN BLAD IN DE VERRE OMGEVING! 

 

OFFICIELE UITGAVE VAN  

 

CARNAVALSVERENIGING 
 

”DE PEELVRUUTERS” 

ELSENDORP 
 

ABONNEMENTSPRIJS: 55 cent 

LOSSE NUMMERS:     € 5,55 
 

ook op:  www.cvdepeelvruuters.nl  

REDAKSIE: GERRIE  

 LOUIS 

 PATRICIA 

 GIEL 
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Ze zegge dè Ze zegge dè Prins Paul en Prinses Jenna ’t 

carnavalsgebeuren in ’t Peelvruutersrijk op ’n 

vurtreffelijke menier hebben geleid.  

Mee dur Paul en Jenna d’r entoesjasme waar carnaval 

2017 un groot succes! 

 

Ze zegge dè ’t prinsenpaar ôk mi veul entoesjasme waar 

onhaald. D’r gink ôk een heel ceremonie an veuraf. 

Prins Paul ha nog nooit zölaang stil op z’n hurken 

hoeven te zitten. Nao dèttie wier bevrijd uit z’n 

schuilplats hèttie nie mir stil gestaon.  

 

Ze zegge dè de prinses gin tasje hà um d’r muntjes in te 

bewaoren. Ze hà echter snel ’n goei bergplats  

gevonden: in durre beha.  

Toen ze ’s aovonds thuiskwamen en Jenna d’r eigen 

uitgekleed hà, zin ze tigge Paul; nou  ben ik vanaovond 

toch al m’n muntjes kwijtgerakt.  

Prins Paul hà ze truggevonden, dur ’t zweten zaten ze 

allemaol an d’r borst vastgeplekt.  

Paul hà nog vur € 18,00 muntjes bijeengerapt.  

 

Ze zegge dè Prinses Jenna goed mi verrekus um kan 

gaon. Thuis hebben ze twee mini-verrekus en die gaon 

uurst netjes zitten en dan krijgen ze un stukske appel. 

Fatsoen is dus an te leren! 

 

Ze zegge dè Mark Bouw en Mart Kuijpers nao de Heilige 

Mis mi de carnaval efkus bij Karel van den Boogaard op 

de koffie wön gaon. Toen ze in de keuken stonden 

kwamen ze d’r aachter dè ze te weit waren durgelopen. 

Mark en Mart stonden bij huize Toonders in de keuken. 

Zo ziede mar, ök nao n goei mis kan ’t nog fout gaon.  

 

Ze zegge dè Prins Paul meer kan as alleen tuinieren en 

vissen. Paul schijnt ök unnen heuse stripper te zèn.  

Mi de slutteloverdracht hèttie z’n ect vur ’t uurst 

opgevoerd en mi de carnaval is ’t nog enkele kirre 

herhaald. Wellicht nog un nei bron van inkomsten….. 

 

Ze zegge dè Mart en Ruud tijdens de après-ski party ’n 

net iets te strakke lederhozen an hàn. Frans Haegens 

zag meteen ‘t (GROTE)vurdeel hiervan. Hij kon meteen 

zien wie er links of rechts dragend was... 
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Ted van Enckevort 
Timmerwerken 
 
St. Janstraat 20 Elsendorp 
Telnr: 0492-352301 
Mobiel: 06-13845363 
t.enckevort7@upcmail.nl 

 

 

 

Elke donderdag van 8.00 tot 11.00 uur 

bij de Dompelaar in Elsendorp 
 

J.P.JANSEN 
GROENTE & FRUIT 

 

wenst alle Peelvruuters 

unne skônne carnaval toe!! 

 
Graag tot ziens 

J.P.JANSEN 

 

 

 

 

Maarten  

en 

Marleen  

Roël 
 

 

 
 

Zeelandsedijk 66 - 5424 TL  -  Elsendorp 

Tel. 0492 - 351668  -  06-5191 5378 

www.adloods.nl/kim 
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van Zijne Dorstlustige Hoogheid 

PPrriinnss  GGiijjss  dd’’nn  UUuurrssttee  
 

 

Wij, Prins Gijs d’n Uurste,  
Nazaat van’t 14e Boerenbruidspaar Gerard en Ria, 
Meester in ’t Vruuten, 
Heerser van het Peelvruutersrijk, 
Vorst van het Slagers-ambacht, 
Graaf van Buurtschap de Stootershutweg, 
Baron en “The Bad” van ’t Derd, 
bij de gratie van Prinses Petra, Vorst Leon,  
Bestuur en Leej van de Raod van Elf,  
Ex-Prinsen en -Prinses,  
de Vrouwkes en de Dansgardes, 
laat als 55e Hoogheid der Peelvruuters melden,  
dat voor carnaval 2018 de volgende regels gelden:     

 

ten 1e: Dè we d’r di joar een onvergetelijk gouwe jubileum  
 van moake met jong en oud!  -  Proud to be GOUD! 
 

ten 2e: Dè m’n prinses vanaf vandaag definitief houdoe zegt tegen  
 de Peelleuter, want ze is nu de Prinses van unne Peelvruuter! 
 

ten 3e: Dè we er op zaterdag 20 januari met z’n alle  
 ‘n skôn jubileum-fist van maken. - Proud to be Goud... 
 

ten 4e: Dè op zondag 21 januari jong en oud welkom is  
 op het vervolg-fist, de receptie van de 55-jarige Peelvruuters!  
 

ten 5e: Mi dees carnaval kennen we geen maot,   
 mar volgen we gewoon de Prins met zijn wijze raod... 
 

ten 6e: Dè mi dees carnaval de jongste Peelvruuter veurop lupt...  
 

ten 7e: Breng mi dees daag liever gin biste, want wij zijn zelf an’t fiste... 
 

ten 8e: Wij legge de Rooie Loper out, di joar gôn wij vûr Goud! 
 

ten 9e: Dè de dansgardes om de sfeer te verhogen 
 weer vaak de vloer op mogen... 
 

ten 10e: Dè we op aswoensdag nao ‘t carnavalsfist,  
 allemaal zegge: ‘wa is’t toch een skôn jubileum-joar gewist!’ 
 

ten 11e: Dè we di jaor carnaval gaon viere onder het motto: 
 

                        ""MMii  ddeeeess  ddaaaagg  lleeggggee  wwee  ddee  mmeessssee  nneeeerr    
              eenn  ggaaaann  wwee  ccaarrnnaavvaalllleenn  aallss  ‘‘nn  ddoollllee  hheeeerr"" 
 
      ‘  Aldus opgemakt in t Prinselijk Paleis op d'n ellefde van de ellefde tweeduzendzeventien... 
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   H. van Deurzen 
 

DRAINAGE- EN 

DRAINAGEMATERIALEN 
 

All-Drain BV 

Zeelandsedijk 24 - 28 

5424 TL Elsendorp 

tel. 0492-351672 

fax 0492-351498 

 

HEIN  EMONDS 
I N S T A L L A T I E T E C H N I E K  

 

 

VERWARMING EN LOODGIETERSWERK 
 

 
Elsendorpseweg 70   -   5424 SB  ELSENDORP   -   tel. 0492-352051 

 

ALL-DRAIN 

 

 

 

 
 

 

Zeelandsedijk 33A 

5424 TL Elsendorp 

Tel. 0492 – 35 17 22 

Fax 0492 – 35 21 45 
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Ook koude schotels en party snacks 

Elsendorpseweg 62  -  Tel. 0492 - 351754 

Ze zegge dè Ze zegge dè de Prins en de Prinses veul mi 

de kientjes gedanst hebben mi de carnaval. Jenna waar 

zelfs zo lenig dè ze an ’t einde van de carnaval vort d’n 

dans mi de dansgarde mee kon dansen. 
 

Ze zegge dè ze op zondagmiddag Paul en Jenna hàn 

onderworpen an ’n huwelijkskwis. Ze hàn drie van vier 

vraogen goed beantwoord.  

Paul vergelijkt Jenna altijd mi un verkentje, di umdè 

hullie verkentjes, Nolly en Bram, zo lief zèn. 
 

Ze zegge dè volgens de presentators van de kwis alles 

kapot kan. Ze hàn zowaar gelijk, want mi de carnaval 

liep Paul zunne rug vaast, creshte de stem van Prinses 

Jenna, brak Jeugdprins Joris zunne pols en liep 

Jeugdprinses Lise wà oogschade op dur unne 

partypropper.  

 

Ze zegge dè ’t bedienen van zônne partypropper ôk nie 

zo eenvoudig is. Geert Swinkels hà nog un verkorte 

cursus party-propper-afschieten gehad mi de 

slutteloverdracht. Bij de uurste poging schoot ie z’n 

eigen in z’n kruis. Geert hà de propper letterlijk en 

figuurlijk op zunne kop gehouwen. 
 

Ze zegge dè de schônvadder van  

Paul de naam bier umgedôpt hà tot  

danswàtter. Iedere keer as Paul  

un pilske op hà, kon ie nie mir stil  

staon en dittie de vloer op.  
 

Ze zegge dè Marijke ervur gezurgd hà dè iedereen die 

nao de slutteloverdracht eieren bij hullie hà gegeten, 

veilig thuis kwam. Ze hà iedereen naor huis gebracht en 

zin nao de leste rit, nou rij ik d’n hillen carnaval nie mir. 

 

Ze zegge dè de moeder van Jenna goed kan koken.  

Ze hà vanaf de bekendmaking tot de lesten dag 

meerdere malen vur de vereniging eieren, pasteitjes, 

soep, vlees en nog veul meer lekkers klaor gemakt. 

 

Ze zegge dè d’n burgemister Paul bij ’t trugbrengen van 

de sluttel nie mir herkende as Prins Paul van de 

Peelvruuters. Oh ja, zin hij, kleren maken de prins/man. 

 

Ze zegge dè Paul in d’n anloop naor de prinsen-

verschijning al unne keer waar geraojen as prins. 

Tijdens ’t kerstdiner van de familie hà Paul al flink wà 

peentjes gezweet um mi un goei verhaal de mensen op 

un aander gedachte te brengen.  

Ut zen tenslotte ôk nie de daag um van alles bij elkaar 

te liegen……. 

 
 

I.D.G. Incasso & Juridisch Adviesbureau 
 

P.M.M. van der Pas B.A. 

Paradijs 23a 

5424 TN ELSENDORP  

 

Debiteurenbeheer, buiten-gerechtelijktraject, gerechtelijk-traject, vonnis, conservatoir 
 

Tel./fax: 0492-351904 

Mobiel:  06-50236610 
E-mail: van.der.pas@hetnet.nl 

     

            wenst jullie veel Carnavalsplezier!! 
 
 Zandstraat 29 -  De Mortel 
 Telefoon 0492 - 365058 
 www.bluumke.nl 

BloemisterijBloemisterijBloemisterijBloemisterij    

 

 
 

Ook dinsdag t/m zaterdag elektro! 
 

  
Van Musschenbroekstraat 38 

Elsendorp 

0492 - 352371 

06 5130 3145 



 

 

 

 

 

 

110 
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VERSTEGEN - ADAM TRANSPORTGROEP BV 
 

 
 

NATIONALE EN INTERNATIONALE TRANSPORTEN EN OVERSLAG 
 

 Statenweg 131b – Venhorst 
 Telefoon 0492 - 359001 
 Telefax  0492 - 359011 
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Ze zegge dè Jeugdprinses Lise en Jeugdprins Joris het 

samen erg leuk hebben gehad. Tijdens alle autoritten 

naor de diverse activiteiten, bij vorst Leon in d’n auto, 

rakten ze nie bijgekletst en gelachen.  

Leon denkt dè die twee nao de carnaval nog wellus bij 

elkaar op d’n thee zèn gewist um bij te kletsen. 

 

Ze zegge dètter mi ’t ouderenbal nog mooi foto’s zèn 

gemakt van het prinsenpaar mi de jarige opa en oma.  

 

Ze zegge dè Prins Paul daacht de de peeng in zunne 

rug kwam van z’n nei schoen. Nao un par daag hà 

Paul dan ôk gewoon z’n werkschoen angetrokken. 

De schoen hàn ’t zwaor gehad; carnaval is immers 

vermoeiender as werken.  

 

Ze zegge dè Diny van den Vossenberg soms ôk 

meehelpt as barhulp bij ’t jeu-de-boulen. Diny waar vur 

Annemieke de Groot unne rooie wijn an ’t inschudden, 

mar ’t glas vulde mar nie. Hoe kan dè nou, zin Diny. 

Oh, zin Annemieke, thuus haal ik altied de kurk d’ruut. 

 

SNELTRANSPORTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND 
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Wim Joosten Transport 
ZEELANDSEDIJK 10 - 5424TL ELSENDORP 

TEL: 0492 359009 / 06 1132 1516 

Wimjoosten68@hetnet.nl 
 

 

 

*wand-en vloertegels  

*sanitair  

*natuursteen  

*tegelwerk  

*installatie van complete badkamers 

*Loodgieterswerk 
 

 

 
Raam 20, 5422 wx Gemert - 0492-362862 

 
info@raaijmakerstegelsensanitair.nl 

www.raaijmakerstegelsensanitair.nl  
 

 

Jos vJos vJos vJos vd Elzen en Zn BVd Elzen en Zn BVd Elzen en Zn BVd Elzen en Zn BV    
Leije 3 Leije 3 Leije 3 Leije 3 ---- 5422 VB  5422 VB  5422 VB  5422 VB ---- Gemert Gemert Gemert Gemert    

Tel. 0492Tel. 0492Tel. 0492Tel. 0492----361255361255361255361255    
    
 transportbedrijf transportbedrijf transportbedrijf transportbedrijf    
 zand zand zand zand---- en grindhandel en grindhandel en grindhandel en grindhandel    
    
    
    
    

    
 sloop sloop sloop sloop---- en grondwerken en grondwerken en grondwerken en grondwerken    
 puin puin puin puin---- en afvalcontainers en afvalcontainers en afvalcontainers en afvalcontainers    

 
 

 

 

Kvk:64370267  

Niwo:20543   

Iban: NL44INGB0007009903 

Btw: NL165924184B03 

www.wimjoostentransport.nl 

info@wimjoostentransport.nl 

GMPNR:014943 
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Beste inwoners,  

van het Peelvruutersrijk,  
 

De dolle dagen van carnaval  staan weer voor de deur. Vorig jaar was het mijn eerste 

kennismaking met de verschillende carnavalsverenigingen, de prinsen, prinsessen, 

adjudanten, hun gevolg, de optochten, de bonte- of kletsavonden. En naturlijk de  

sleuteloverdracht in de Eendracht in Gemert. Voor allen die daarbij niet aanwezig 

konden zijn: u bent van harte welkom dit jaar om de start van het feestelijke spektakel 

mee te maken. Na vorig jaar De Streupers uit De Rips is het deze keer de beurt aan De 

Bergkneuters uit Handel om de aftrap te organiseren. De muzikaliteit hierbij komt van 

hun eigen hofkapel, de Bergtoeters, die dit jaar maar liefst 55 jaar de hoogste noot 

blaast. Proficiat!   

 

Met carnaval  de sleutels van onze gemeente overdragen aan onze prinsen is mij vorig 

jaar prima bevallen en de gemeente is er uiteindelijk niet slechter van geworden is mijn 

indruk. We gaan in ieder geval onze gemeente weer eens goed op de kaart zetten. Ik kijk 

in het bijzonder uit naar de verschillende optochten die ook een regionale 

aantrekkingskracht hebben en de thema’s die daar gekozen worden.  

Laten we hopen op fantastisch weer. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de lijfspreuken van de nieuwe prinsen nog niet 

bekend. Maar die zullen u vast en zeker oproepen helemaal los te gaan de komende 

periode. Met de rijke geschiedenis van ons carnaval, de gemoedelijkheid van inwoners 

én bezoekers en de gezelligheid voorzie ik dat het een geslaagd feest gaat worden.  

Laten wij er dit jaar weer met elkaar voor zorgen dat het carnaval goed en gezellig 

verloopt en bezorg uw dorpsgenoten en de omgeving daarbij geen overlast.  

 

Carnaval kan niet zonder vrijwilligers, ik dank daarom ook alle mensen die deze 

carnavalseditie mogelijk maken. Er wordt weer hard gewerkt door de vele vrijwilligers om 

een mooi carnavalsfeest voor u allen neer te zetten. Ik hoop daarom dat deze jarenlange 

traditie nooit verloren zal gaan.   

 

Ik zeg tegen u allen: Alaaf, we zien elkaar tijdens de carnaval! 
 

Michiel van Veen 

Burgemeester van Gemert-Bakel 

 
BEGUNSTIGERS: 
 

• Andusta Venhorst 

• Autorijschool de Peel  Venhorst 

• Berkvens Tweewielers Gemert 

• Bouwbedrijf Raaijmakers Gemert 

• Dennis Snoeks Kapper Gemert 
• van Sleeuwen Wielerspecialist Venhorst 

Alaaf!! 



 
DeLaval Melkinstallaties 
Manus Melkinstallaties 

Voedercomputers 
Stalinrichting 

Windbreekglas 
 

Weerijs 22 

5423 WV Gemert 
Tel. 0492-324162 

Fax 0492-324130 
e-mail: info@vangrinsven-agri.nl 
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Dakdekkersbedrijf v.o.f. 
 

Kunststof dakbedekking 
OC-plan - Extrubit - Polyfin 

 

www.jacobs-ocplan.nl 

 

W. Jacobs 
Kraaiendonk 4 tel. 0492 - 351953 
5428 NZ Venhorst fax 0492 - 351445 

Ze zegge dè Carnavalsvereniging de Peelvruuters di  

jaor 55 jaor bestaot. Um di samen mi alle Peelvruuters 

te kunnen vieren, hebben ze in oktober un 

dienstenveiling gehouwen. 
 

Ze zegge dètter mar liefst  

107 diensten waren angebojen  

dur Elsendorpse mensen.  

Nao ruim 5 uren veilen  

waren alle zaken van 

eigenaar gewisseld. 
 

Ze zegge dè Jack Hubers (van d’n taxi) nao de 

dienstenveiling hurde dè Gijs en Petra Vogels un klèn 

Vogeltje verwaachten. Goh, zin Jack dreug eweg tigge 

Petra, dan hoop ik vur jou dè d’n baby op tijd kumpt. 
 

Ze zegge dè Ruud Swinkels mi de dienstenveiling ôk 

nog un goei investering hà gedaon. Ruud hà unne 

grote passpiegel gekocht. As leider van ’t damesteam 

vond Ruud dè ’t prettig zo zèn as de dames wà vlugger 

uit de kleedruimte zön kommen. Mi dizzen extra spiegel 

moet dè zeker lukken.  

Toch wel lief dèttie z’n vrouwkes gèr snel bij zich hè. 
 

Ze zegge dè Judith Verbrugge ôk unne geslaagden 

ankoop hà gedaon vur twee leden van hun vrienden-

groep. Judith hà vur Hans Kanters en Paulien Hubers, 

die allebei  50 worren, of inmiddels al zèn, unne 

dagreis mi de KBO gekocht. Laote we zeggen um un 

bietje te wennen. Wij denken dè ze daor mi de 

volgende veiling ôvver 11 jaor meer tijd vur zullen 

hebben. En ut mag dan ôk wel iets van un week zèn 

Judith, denken wij. 
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• Blotevoetenpad 

• Boerengolf* 

• Speeltuin 

• Kinderfeesten 

• Arrangementen* 

• B&B - Camping 
 

*) meerdere mogelijkheden 
 

Dagrecreatie -  Christoffelhoeve  - Verblijfsrecreatie 
Jan en Christa Fonken  -  Elsendorp  -  www.christoffelhoeve.com  -  www.blotevoetenpad.info 
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W. Althuizen 

Schepersdijk 12 

5428 NS Venhorst 

Tel. 0492 - 351563 

Tel. 06 - 12901313 

www.salontheuvelke.nl 

 

vd Wetering - paarden 
Zeelandsedijk 74-76  -  Elsendorp 

 

 
 

 

DE WIT 
 ZONWERINGEN & ROLLUIKEN 
 
 
 

 Wiljan de Wit 
 

 
 
 

 Daandelendennen 3, 5428 GN  Venhorst 

 tel. 0492-352284  -  mob. 06-53145325 

 e-mail info@dewitzonwering.nl 

 www.dewitzonwering.nl 

• Rolgordijnen  

• Vouwgordijnen  

• Plisségordijnen  

• Verticale lamellen  

• Horizontale jaloezieën  

• Verticale strings  

• Multishade  

• Serre zonwering  

• Rolluiken  

• Screens  

• Rolpoorten  

• Garagedeuren  

• Zonneschermen  

• Horren  

• Plissédeuren  

• Terras overkappingen  



 

 

  Beste Peelvruuters en Peelvruuterinnen,  
 

         T is nog maar een paar weken geleden dat Prins Paul d’n Twidde en zijn

        prinses Jenna afgetreden zijn. Twee personen die zich van hun beste kant 

       hebben laten zien in het Peelvruutersrijk. Overal hebben ze bekenden en 

     overal zien ze ze graag. Al werd het tijdens de carnaval toch wel (even) zwaar 

 voor Paul, maar dat lag aan die zwarte, glimmende schoenen. Die lopen gewoon 

veel slechter dan zijn alledaagse werkschoenen. Na alle uitstapjes altijd nog wel in voor 

een afzakkertje met buffet of barbecue en een pilsje. Ook voor onze dienstenveiling en 

bonte avonden verleenden ze graag hun medewerking. 
 

Die dienstenveiling organiseerden we voor de derde keer. Dit maal ter gelegenheid van ons  

55 jarig jubileum. Ook deze keer aan zowel aanbod als bieders geen gebrek en met wederom 

een geweldige opbrengst waarmee we o.a. onze leden in het nieuw hebben kunnen steken. 

Hieruit kunnen we opmaken dat men ons als vereniging nog zeker waardeert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De organisatie van ons jubileum weekend hebben we vanaf dat moment naar een (nog) 

hoger peil gebracht en u allen heeft onlangs dit geweldige feestweekend mee kunnen vieren. 

Wat is er hard gewerkt door onze leden en partners om dit zo voor elkaar te krijgen. We 

kunnen wel stellen dat de zelfwerkzaamheid weer bijzonder groot was in onze vereniging.  

Maar daarnaast konden we ook een beroep doen op heel veel vrijwilligers uit ons eigen  

     Elsendorp.  En alleen dan lukt het om zo’n geweldig weekend neer te zetten en zo vele  

        gasten te ontvangen. Prachtig om te zien dat vele ex-prinsen, boerenparen en oud 

     leden aanwezig waren op onze jubileum receptie. Iets waar ik als voorzitter 

         helemaal Proud op ben en ontzettend dankbaar om dit grote succes. 

           Maar ook deze krant is weer het lezen en bekijken waard. Dit maal een  

            speciale uitgave ook met een   gouden randje. Want het is alweer voor  

            de 50e keer dat deze krant is uitgebracht. Geweldige stukjes, prachtige  

           opmaak en de vele foto’s maken ook deze krant weer uniek. Dank aan  

         de commissie die er weer vele uren ingestoken hebben. 
 

                     Ondertussen worden de laatste puntjes op de i gezet voor de carnaval die nu  

     voor de deur staat. Het programma is rond. Zij het dit jaar zonder de dinsdag.  

Voor de overige dagen kunnen de messen geslepen worden. Of zoals ons prinsenpaar Gijs 

en Petra het zeggen: 
 

 “Mi dees carnaval legge we de messe neer  

 en gaan we carnavallen als ’n dolle heer” 
 

Ik hoop u allen weer te ontmoeten voor deze jubileum editie van  

carnaval 2018 in onze residentie om er samen met ons prinsenpaar  

een skonne carnaval van te maken. 
 

    Alaaf, alaaf, alaaf!    
 

    Thijs van Lankveld, voorzitter. 

 

Woordje van de voorzitter... 
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Ze zegge dè Marco van de Vossenberg samen mi 

Miranda op de fiets naor de Griek in Gimmert waar 

gewist. Miranda hà ut fietsen vurgesteld, mar toen ze bij 

Frans Meulenmeesters waren, waar ze al muui. Zullen 

we umdreien, zin ze. Neeje, zin Marco, ge hèt A gezèt, 

en nou zegde ôk B. 
 

Ze zegge dè ’t eten gruuwluk lekker waar en in 

romantische sferen waar verlopen. Toen ze wir op huis 

an gingen waar ’t onderhand donker en Miranda hà gin 

licht. Marco hà twee klèn witte lempkes en miranda zin, 

gif mèn d’r dan ôk maar een, dan heb ik in ieder geval 

licht. Miranda hà nao laang prutsen ’t lempke op de 

aander fiets gekriggen. Toen ze d’rop zaat krig ze in de 

gaten dè ze ’t lempke op de verkeerde fiets hà 

bevestigd. Marco zin daorop, nou gij hèt het licht ôk nie 

gezien vandaag... 
 

Ze zegge dè Sjors van de Laar en Paul Buuts bij Louis 

en Gerrie de Bruijn op d’n eet waren gewist. 

Dick hà ze uitgenodigd vur de koffie, mar 

eigengemakte tomatensoep sloegen ze ôk nie af. Al 

buurtende kwam frietzaak de Ruif ter sprake. Paul zin 

dètter wel hil veul Vietnamezen en Chinezen  de naam 

Lee hebben. Dè Klopt, zin Sjors, mar ik vind dè gij ôk 

gruuwluk veul op de broer van Bruce Lee lijkt. De broer 

van Bruce Lee, zin Gerrie, wie is dè dan? Sjors: Ug Lee. 
 

Ze zegge dè Jos Spierings hoopt dè ’t parochiebestuur 

ôk op Etown Madness is gewist. Eén van de feesttenten 

waar un grote opblaosbare kerk. Dè is un prima 

oplossing vur de toekomst, zin Jos. Kommen d’r gin 

mensen mir naor de kerk, dan hoeft d’r alleen mar de 

stekker uit, opvouwen en inpakken. 

 

 
 

AUTOBEDRIJF 
 

 

06-54388816        autostoreemro@gmail.com 

5424 TC Elsendorp           ma t/m vr. 9 tot 18 

Elsendorpseweg 28b 
 

 
 

Voor al uw 

metsel- en 

lijmwerken 
groot of klein 

moet u bij 

Vissers en v.d. Wetering 
zijn. 

 

 

Telefoon 06 - 5367 6067 

 

 

 

 

 

 
Pastoor Castelijnsstraat 29 -  

5423 SP Handel - 0492 - 323463 

 

Open:  dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 18.00 

uur  -   

zaterdag 8.00 uur - 13.00 uur 

 

Wij werken op afspraak 
 



 

 
 

 

  

 

P.S. Ge kunt ons het hil joar dur belle vur een storing, mar mi dees daag liever nie! 
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Hedde te veul gezopen 

en ge zuukt nie mir te lopen, 

dan kunde Jacky proberen om te kopen. 
 

Dan worde thuis afgezet 

en kunde gelijk te bed… 

 

Telefoon 06 3040 7983 
 

 
 

 

 

IN- EN VERKOOP BEDRIJFSWAGENS 

 
 
Keizersven 34  
5424 SJ Elsendorp 

 

 
 

Cor Segers B.V. 
Postbus 208 
5420 AE Gemert 
Tel. 0492 - 371271 

Email: info@corsegers.com 

LAS- EN KONSTRUKTIEBEDRIJF 

V.D. VOSSENBERG 
 
 GEMERT 
 TEL. 0492-365737 

 FAX 0492-363684        

 Tel. 0492 - 351337 
Fax 0492 - 351370 

Autotel. 06 - 53154989



 
 

Jan       Thijs 
 
 

Timmerwerken 
 
 
 

St. Janstraat 6 - Elsendorp 
tel./fax 0492 - 351787 
mobiel 06 - 10785842 
e-mail janthijs@chello.nl 
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Ze zegge dè Theo van Boxtel bij Geert en Marijke 

Swinkels waar, toen die in de kamer ’t schrootjesplafond 

an ’t verwijderen waren. Potverdomme, riep Theo op un 

gegivve moment, kom ‘ns Marijke, ge hèt niks as 

vleermuizen onder ôw plafond zitten. Marijke mee gillen 

toen ze de kamer in kwam. En Theo? Die lag dubbel van 

’t lachen, want ut waren alleen wà spinnenwebben die 

tussen de balken zaten. 
 

Ze zegge dè ’t toen Marijke d’r week toch nie waar. 

Overal wier geschilderd, gin klinken op de deuren, wà 

soms lastig is. Zeker as ge alleen thuis bent en de deur 

van de zolder klapt dicht, terwijl ge daor zelf bent. Marijke 

an ’t rondbellen of iemand ze kon kommen bevrijden. 

Toen Geert de deur openmakte bleek dè de klinken 

gewoon langs de deur lagen, vur noodgevallen…. Marij 

hà dè in durre paniekanval nie gezien. Alles is nou wir 

rustig bij de femilie Swinkels, en ’t ziet er wir skôn uit! 
 

Ze zegge dè Toon van de Wittering ôk nog unne flinke 

smak hà gemakt nao de jaarvergadering van de tennis-

vereniging.  Toon waar al efkus thuis en moes moes nog 

snel ’t bed uit vu run plasje. Toon viet helaas unnen 

afslag te vruug en stuiterde van d’n trap af, naor beneje. 
 

Ze zegge dè Toon wel beschikt ôvver gruuwluk sterke 

ribben. Oké, d’r waren d’r un stuk of vier flink gekneusd 

en dè liep, ajemde en lachte niet hendig, maar d’n trap 

waar d’r veul beroerder an toe.  D’n timmerman hè un 

par daag werk gehad um ’t wir te repareren.  

Wij denken dè Toon tiggewôrrig vort gewoon un grote 

fles mee naor bed nimt.  
 

Ze zegge dè ze in de buurt Cleefswit wà moeite hebben 

um de neie buurtgenoot Wim Meulenmeesters te 

onderscheiden van z’n bruur Frans. Op de vergadering 

van de buurt zin Niels Bouw tigge Ruud Swinkels, ik zie 

het goed, d’n dieje is Frans. Neeje, zin Ruud, dè is Wim 

wedde um un kratje bier?, wacht mar ‘ns. Ruud riep; 

Wim, un pilske, en jawel de ware Wim keek meteen. 

Niels hè ’t meteen goed gemakt mi Ruud. Of de test 

100% zeker waar, dè weten we nie, want ôk Frans  

spouwt er nie in. 
 

Ze zegge dè Mien van de Munckhof samen mi Ans 

Emonds un bekske koffie ging drinken tussen ’t winkelen 

dur. Mien hà wà gemorst op op d’r schuttelke en minde 

dè zo in durre mond te kiepen. Helaas liep de koffie vur 

durre mond al naor beneje recht op dur boks.  

Mien is toen van erremoei naor Schijvens gegaon en hè 

mee un nei boks gekocht en angehouwen. Zo kon de 

geplende winkeldag toch verder gaon.  

Mien drinkt nou vort ranja…….. mi un rietje. 

 

  Houthandel 
  Kuypers b.v. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rooijehoefsedijk 61 

5421 XP  -  Gemert  

Tel. 0492 -  319208 

E info@houthandelkuijpers.nl 
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Wilhelminastraat 12 - 5427 CD Boekel 

Tel. 0492-321695 - Fax 0492-324846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoonstraat 2B  

5428 GJ Venhorst 

e-mail: info@mba-service.nl 

site: www.mba-service.nl 

 

 

 



        Wat is er te doen  

    met Carnaval 2018 ? 
 
Vrijdag 9 februari:  Opening Carnaval 
 

09.00-12.30 uur Carnaval op school 
14.00-17.00 uur 50+ bal in de Dompelaar 
20.00 uur:  Sleuteloverdracht  
 gemeente Gemert-Bakel 
 in De Eendracht. 
 
Zaterdag 10 februari:  Themabal 
 

14.00-17.00 uur  Vruuterkesbal (jeugd) in de Dompelaar 
 (er wordt geen alcohol geschonken) 
19.00 uur Opening Carnaval in de kerk 
21.00 uur Golden Oldies in zaal d’n Brabander 
 
Zondag 11 februari:  Matinee  
 

12.00 uur Brunch bij Restaurant Keizersberg 
14.30 uur Matinee in zaal d’n Brabander 
  
Maandag 12 februari:  Optocht 
 

10.00 uur Ziekenbezoek   
14.00 uur Optocht met aansluitend matinee 
19.00 uur Prijsuitreiking in zaal d’n Brabander 
 
Woensdag 14 februari: 
 

19.00 uur Askruisje halen in onze Sint Christoffelkerk 
20.00 uur Haringhappen in zaal d’n Brabander 
 

Cv de Peelvruuters - Skôn dè ze 55 jaor bestôn... 
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Wanneer  
moet ik mijn kiel klaarleggen?? 
jaar zaterdag t/m dinsdag 
 

2019 2 - 3 - 4 - 5 maart 
2020 22-23-24-25 februari 
2021 13-14-15-16 februari 
2022 26-27-28 februari-1 maart 
2023 18-19-20-21  februari 
2024 10-11-12-13 februari 
2025 1 - 2 - 3 - 4 maart 
2026 14-15-16-17 februari 
2027 6 - 7 - 8 - 9 februari 
2028 26-27-28-29  februari 
2029 10-11-12-13 februari 
2030 2 - 3 - 4 - 5 maart 
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Ze zegge dè ge nie altijd moet geleuven wàtter in de 

krant stao geschrivven. Ut afgelopen jaor stond er un 

groot promosieverhaal ôvver energiebesparing  in de 

Gimmerse kranten. Elsendorp was natuurluk wir un 

goei vurbild. Alleen dè waar nie an de kop van het 

artikel  te zien. Daor stond: ‘Elsendorp bespaart al 

ruim € 25,00 per jaar’. Nou, daor makte de lamp ôk 

nie mi an, moete veul mensen gedaacht hebben.  

De mensen die ’t hil stuk gelezen hebben, kwamen 

d’raachter dè ut uurste jaor al € 25.000,00 bespaard 

was. Tja, het is natuurlijk wel wenseluk dè de punten 

en de komma’s op de goei plats staon... 

 

Ze zegge dè Simon Kosse ôk nog unnen auto hè 

gekocht in Duitsland. Umdè ge in Duitsland nie mi un 

tijdelijk Nederlands kenteken magt rijen hattie d’n 

auto-ambulance mar achter zunnen auto gehangen. 

 

Ze zegge dè toen Simon zunnen auto  daorop wô rijen, 

bleek dèttie unne grôtere auto hà gekocht dan dèttie 

gedaacht hà. D’n ambulance waar 20 centimeter te 

smal. Simon hè toen mar efkus unne grôtere 

ambulance gehald; 600 km extra moet kunnen. Wij 

denke as de groot wilt rijen, nie te eng moet denken. 

 

Ze zegge dè Willy Donkers mee waar gewist op unne 

vakansietrip naor Polen en Tsjechië. Tijdens een 

rondleiding in een Skoda-fabriek vroeg de gids of 

dètter ooit iemand in un autofabriek  

gewist waar.  Ikke, zin Willy, in Duitsland  

bij Audi. Neeje, zin de gids, ik bedoel in  

een echte autofabriek . Willy moet  

gedaacht hebben, ik Tsjech niks mèr... 
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    NGS registratie en licentie 

 

 

• Sport-/ontspanningsmassage 
• Bindweefselmassage 
• Voetreflexzonemassage 
• Sabaaydimassage  

 (Thaise kruidenmassage) 
• Lymfedrainagemassage 
• Stoelmassage 

 
 
 
 
 

• www.a1massagepraktijk.nl 
 

Anja de Rooi 
Elsendorpseweg 33 - Elsendorp 

telefoon 0492-351250 / 06-15126059 

 

Ben de wa stijf van 't hosse....              

dan is dè me 'n massage op te losse !!  

 



 

30 

 
 ELSENDORP – 0493-599402 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

St. Janstraat 43 

5424 TS  Elsendorp 

tel. 06-17238915 

MIRJAM VAN DEURZEN     �     SINT JANSTRAAT 50     �     5424TT  ELSENDORP     �     0647773765 

DIVERSE GEZICHTSBEHANDELINGEN 

ONTHAREN 

PEDICURE 

NAGELSTYLISTE 
 

Gediplomeerd Pedicure 
Aantekening Diabetische & Reumatische voet 
 

Er wordt in de salon gewerkt met producten van 
Hildegard-Braukmann en Malu Wilz make-up 

 

KOM KIJKEN NAAR MIJN VERNIEUWDE SITE:  

WWW.AMIDE-SCHOONHEIDSSALON.NL 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meike - Lise - Vari - Emma 
Dana - Djeda - Pleun  
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Robin - Sanne  
Renske - Mirte 
Maud - Lieke - 
Ziva - Dide 
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Onderhoud Opelspecialist  Autobedrijf Slegers 
Schadereparatie 
APK 
Lease www.autoslegersboekel.nl 
Inkoop info@autoslegersboekel.nl 
Verkoop 
Aircoservice 
Verzekering 
Leaseservice Wij wensen jullie een fijne carnaval 
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Zeelandsedijk 82, 5424 TR Elsendorp - tel. 0492-352595 - fax 0492-352410 

Mobiel 06-29490674   -   e-mail  info@schaapagriservice.nl 

Ze zegge dè Frits van Goch tigge Henk Egelmeers zin 

dè klompen van wilgenhout gemakt worre. Neeje, zin 

Henk, dè weet ik zeker van nie, klompen worren gemakt 

van de Canadese populier.  

 

Ze zegge dè Henk zin; as ge mi klompen van wilgenhout 

laang in unnen natten hoek stil blijft staon, dan groeien 

ze wir an. Oh, zin Louis de Bruijn hil dreug, dan wordt 

daor bij de geminte zeker wel goed vur gewaarschuwd.  

 

Ze zegge dè Hein en Annemie Kuijpers op bezoek waren 

gewist bij Jan Hoeijmakers in Luxemburg.  

Ze hàn van tevurre netjes gebeld en Jan vroeg of dè ze 

asperges mee wôn brengen.  

 

Toen ze bij z’n kamer kwamen,  

bleek daor gin fornuis anwizzig te zèn.  

Wà jammer nou, zin Annemie, nou kunde ze nie klaor 

maken. 

 

Ze zegge dè Jan daor meteen op antwoordde, dè 

kumpt goed. Hoe wilde gij dè dan doen, vroeg 

Annemie. Nou, zin Jan z’n dochter Birgit, die d’r ôk bij 

zaat, onze pap stopt ze in de watterkoker  

en zet die net zolaang opneit an tot ze gaar zèn.  

Wij denken dè ’t mar goed is,  

dè d’n tijd vurbij is dè Jan 

un half verreke op kon... 

 
 

 

 

 

Alle sportartikelen 

Trainingspakken 

Zaal- en Veldsportartikelen 

enz. 
 

 

 
 

Veel leut mé de carnavalsdoage 

 
 

 

 
www.deschaapsweide.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    ‘Proud to be goud’ 
 

       Dat mogen we toch wel zeggen dit jaar!   

      Proud op ons nieuwe prinsenpaar Gijs en Petra,  

             Proud op Teun, Vari, Juul en Emma van de vruuterkes en 

           Proud op het 55jaar bestaan van CV de Peelvruuters.  

         Een jubileum wat gevierd mag worden!  

       55 jaar lang voor en door Elsendorp. 

 

Dat het een bijzonder carnavals jaar zou gaan worden wisten we natuurlijk al lang maar 

dat we zoveel enthousiaste Peelvruuters op de been zouden krijgen voor de Bonte Avonden, 

het prinsenbal, het jubileum feest en de jubileum receptie laat maar weer eens zien waar 

een klein dorp groot in kan zijn. Samen zijn, samenwerken en saamhorigheid dat maakt 

het dorpsleven zo fijn. 

Inmiddels zijn onze ex prins en prinses Paul en Jenna al weer druk in de weer voor de 

‘Sons of Frenckie’ want het aankomende brommer seizoen staat voor de deur. Paul zorgt 

voor goed onderhouden materiaal en Jenna zorgt ervoor dat Paul kan bbq’en als de 

mannen hongerig terugkeren van hun toertochten. Al met al een hele verantwoordelijke 

taak. Ook tijdens de bonte avonden debuteerde dit prinsenpaar op het podium als ervaren 

entertainers, we verwachten er komende jaren nog veel van… 

Op zoek naar een nieuw prinsenpaar werd tijdens de prinsenjacht nog getwijfeld of de 

nieuwe prins wel op het podium stond. Keurig gekleed stonden daar 11 kanshebbers in een 

rij en werd na een zenuwslopende show de winnende koffer eindelijk geopend. Dubbel prijs 

voor Gijs dit jaar, naast prins wordt hij ook nog vader dit jaar.  

Een gouden randje had het jubileum weekend. Heel Elsendorp vierde feest en uit de gehele 

regio kwamen carnavals vrienden van de Peelvruuters en van het prinsenpaar naar de 

Dompelaar om ons te feliciteren met ons 55 jarig jubileum.   “Een kroon op ons werk”  

Met carnaval voor de deur rest het mij U allen uit te nodigen voor één  

van de activiteiten. Houd dit jaar uw agenda vrij voor de 4 dwaze dagen.  

Het ouderen bal op vrijdag, de golden oldies op zaterdag, het familiebal op 

zondag en de optocht met aansluitend matinee op maandag zijn pas echt 

geslaagd als U er allemaal bent geweest! 

 

     Met Vorstelijke groet, 

Leon van Lankveld 
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Woordje van onze 

Vorst Leon 
 



Boomkwekerij 

Mari van Els 
 

Laanbomen en Erf beplantingen 
voor particulieren en bedrijven 

 
Gemertsebaan 1A 
5445 NA  Landhorst 
Tel. 06 - 2039 1350 

 
 

Knal der mit Carnaval 
mar goed tegen, 

 
mar zitte achteraf 
um geld verlegen, 

 
bel dan Rinus Bardoel 

des heel wijs, 
 

die gift vur ow kuuskes 
ene goeie prijs! 

 
 
 

Kalverhandel 

RINUS BARDOEL 
Elsendorp 

Tel. 0492 - 352141 
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Ok mèj deez daag 
houwe wij ze wèrrem 
 
 

 
  
Tiny & Elly Janssen 
Kuikenbroederij 
 
Elsendorpseweg 57  
5424 SB  Elsendorp 
T 0492 - 351266 
M 06 - 2239 0114 
E info@janssenhatchryservice.nl 
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g r a s z o d e n b e d r i j f  

 

Keizersven 51 
Elsendorp 

Tel: 0492 - 351942 

 

 
 

 
 
 

Grote Baan 14  -  Venhorst 
 

mobiel 06 - 1388 8578 

 
 

 ML 

 Stoffering 

 

 
• Gordijnen 

• Vouwgordijnen 

• Paneelgordijnen 

• Bekleden meubelen 

• Naaiwerkzaamheden 
 
 

Wies van Gemert 
 

St.Janstraat 40 

5424 TT Elsendorp 

j.cruysen8@chello.nl 

Tel. 06-51970574 

Ze zegge dè d’n buurtepp ôk fantastisch werkt.  

Lest hàn ze op unne merrege bij Antoon Donkers 

ingebroken. Lisette hà op d’n epp gezet; as ge iets gezien 

hèt tussen 09.30 uur en 12.00 uur, dan graag efkus 

contact opnemen mi ons.  

 

Ze zegge dètter al gauw iemand eppte dèttie unne 

ceddie vur de deur hà zien staon. Latter op d’n dag 

eppte d’r nog iemand; ôk die ha unne ceddie zien staon 

bij Antoon en Lisette.  

Wà latter in de middag meldde nog unne dorpsgenoot 

dèttie um 15.30 uur unne grijze ceddie bij hullie vur de 

deur hà zien staon. Unnen donkere mens waar dur de 

vurdeur naor binnen gegaon.  

Goed lezen is wel unne must; de inbraak was vur de 

middag en dieje ceddie van nao de middag? Dè waar de 

mens van de leesmap…… 

 

Ze zegge dè Mart Kuijpers en Han de Bruijn hullieje 

verjaardag samen hàn gevierd in un tent op ’t grasveldje 

bij de familie Kuijpers, op Elsendorp noord. Alles d’r op 

en d’r an, unne goeie d.j. en wà platseluk talent,  

wà af en toe wel un nummerke wô zingen.  

 

Ze zegge dè di wel de ingrediënten zèn um flink wà volk 

te trekken. Zo kwamen ôk Bart en Ingrid van den 

Boogaard op ’t fist. Goh, zin Ingrid, waor zo ik het beste 

d’n bebyfoon nir kunnen leggen?  

Tja, dè livverde de nôddige hilariteit  

op; want ge kont elkaar mar amper  

verstaon in de tent. De kientjes  

hebben ze diejen aovond  

dan ôk nie gehurd.  

 

Voor al uw grond- en 
sloopwerken:  

• Tuinen spitten  

• Kabelwerken  

• Zwembaden, vijvers, 
sleuven en bouwputten 
uitgraven  

• Het verzorgen van 
straatwerk  

• Het verhuren van 
minigravers, 
miniloaders en 
grondwerkers  

• Caikabel montage  
 

www.berensgrondwerken.nl   -   Mail: info@berensgrondwerken.nl 
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DE specialist 

voor het bouwen 

van mobiele bungalows 
 

 

Rijksweg 80 
5375 KZ 
REEK 

 

 

 

 

HET recreatiepark 

voor rust, ruimte  

en ontspanning 
 

 

Kaak 9 
5763 PK 
MILHEEZE 

 

 
 

Zorgt voor uw 

BBBLLLOOOOOOTTT-nodige 

ontspanning 
 

 

Den Heikop 18 
5424 SW 

ELSENDORP 
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Ze zegge dè Theo van de Vossenberg ’t kampioen-

schap van ’t Twidde nog goed gevierd hà. Zunne fiets 

hà langen tijd goed zun werk gedaon as ondersteuning, 

mar nao un tijdje ging ôk de fiets d’r bij liggen. 

 

Ze zegge dè di net bij Antoon en Lisette Donkers (van 

de thuiszorg) vur de deur waar. Antoon en Lisette 

hebben Theo toen mar efkus thuis afgelivverd.  

Toch wel fijn as ge thuiszorg in de buurt hèt zitten….. 

Of waar di eigenluk meer un gevalletje thuisbezorging?  

 
Ze zegge dè Huub Donkers ’t altijd goed vur hè mi 

aander mensen. Afgelopen mei, mi de werkzaamheden 

an d’n Elsendôrpseweg hàn ze un schaftkeet recht bij 

Sra en Dilia Dings vur de deur gezet. Dilia waar nie blij 

dè ze d’r uitzicht kwijt waar, mar Sra zin dè ze zich nie 

zo druk moes maken. 

 

Ze zegge dè Dilia toen naor buurman Huub gestapt 

waar um daor d’r beklag te doen. Huub liet d’r gin gras 

ôvver groeien en ging meteen naor het kantoor van  

d’n bouw, dè op de gele plak bij de Keizersberg stond. 

Ze beloofden Huub dè ze zôn doen wà ze konden. 

Toen Huub en Annemarie  

‘s middags thuiskwamen  

van de fysiotherapie,  

bleken ze inderdaad  

woord te hebben  

gehouwen.  

De schaftkeet stond nou  

bij Huub en Annemarie  

vur de deur……. 

 
 

 

stucwerk ● ornamenten ● (klassieke) plafonds ● sierpleisterwerk 
 

 

Korhoenstraat 4  -  5764 SC  De Rips  -  T 0493 - 594011  -  www.akkerblenckers.nl 
 

 
 
 

 

 

    De HofdameDe HofdameDe HofdameDe Hofdame    
 
 
 

Feest en Kadowinkel 
 

Anita Maas 

Kerkstraat 11  

5421KX Gemert 

 0492 380225 

 06 1306 0649 
 

hofdamegemert@gmail.com 

www.dehofdamegemert.nl 

Elk voordeel 

heb z’n nadeel... 

(J.C.) 

 

Of was het 

andersom? 
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Tennisbouw 
 

 0492-35 91 11 
 

Aanleg en inrichting van sportterreinen 

 

GROEPSACCOMMODATIE  -  SVR CAMPING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diepertseweg 22 5424 TA Elsendorp 
Tel: 0031-(0)492-319403 

www.dekastanjes.nl  info@dekastanjes.nl 

    

Auto Elektro - Diesel Pompen reparatie 
O.L. Vrouwestraat 24  -  5423 SK  Handel 

Tel. 0492 - 321993 



In dankbare herinnering aan onze  

pastoor Sjef v.d. Nieuwenhof 
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     Beste carnavalsvierders, 
 

    Dit was altijd de kop van de carnavalsoverweging die Sjef voor de carnavalskrant  

     schreef; altijd een overweging met een boodschap. 
 

      Vorig jaar schreef hij vanaf zijn ziekbed voor de laatste keer zijn verhaal. 

       Hij vertelde hierin dat als humor en ernst een huwelijk sluiten het leven een feest wordt.  

        Evenwicht zien te vinden in goede en slechte momenten. Genieten kon onze pastoor  

         dan ook van de pure zaken in het leven. De natuur, fietsen, kinderen, een lach van 

           een tevreden mens; zo zag Sjef alles passeren.  
 

      Wij zijn hem dankbaar dat hij ons al die jaren in de kerk welkom heeft geheten om 

       vanaf die plaats de carnaval te beginnen. Hij genoot in het bijzonder van de  

        dansgarde als zij hun dansje in de kerk uitvoerden.  

      Ook was hij blij als op woensdag weer vele Peelvruuters een askruisje kwamen halen.  
 

       En trots, ja hij was trots op zijn Elsendorp. 

       Hoe we hier alles organiseren en besturen, dat vond hij echt top. In zijn overweging  

       van 2009 schreef hij hierover, met de kanttekening dat we niet groots moesten worden.   

       Uiteindelijk ben je in het grote geheel toch heel nietig en alles is vergankelijk.  

       Op deze manier relativeerde hij dan weer alles tot in de juiste proporties.  
 

       In 2009 eindigde Sjef met de volgende woorden: 

      Blijf trots op je eigen dorp, probeer de aarde niet te vernietigen door ze te misbruiken  

      en geniet van carnaval zoveel je kunt. 
 

   Sjef, nogmaals dank voor jouw bijdrage! 
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Paradise Babes,  
de gezamelijke varkensbedrijven uit het Paradijs,  

wensen alle peelvruuters een gezellige carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestneuzen eten varkensvlees! 
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Ze zegge dè ze bij de muziek-vereniging bizzig waren 

gewist um un nei tradisie in te zetten. Op het jaorfist van 

de muziekvereniging werd door middel van unne môie 

toespraak dur vurzitter Robin van den Berk, afscheid 

genommen van d’n ex-vurzitter Tiny Janssen. D’r volgde 

unne gezellige aovond mi unne lekkere barbecue. 
 

Ze zegge dè sommige mensen schijnbaar ôk trek hàn in 

wà mensenvlis, want Tiny wier mi stoel en al op de 

stookton gezet. Op un gegivve moment wier het Tiny 

toch wà te heet onder z’n voeten en hèttie de toespraak 

wir vanaf de grond gevolgd, vurdèttie in  

rook waar opgegaon.  

Gelukkig is di bij de carnavalsvereniging wà anders 

geregeld. Die stoken alleen hullie symbool (de mol)  

op an ’t einde van de carnaval. 

Van de ex-vurzitters blijven ze netjes af. 

Ze zegge dè ge de buurtepp ôk alleen moet gebruiken 

um misdaad tegen te gaon en juist nie um van alles uit 

te lokken. Zo hurde nie op de epp te zetten: wie heeft 

mijn poesje gezien? Nie reageren, nie reageren, ’t is vur 

de veiligheid. Het is ginne moderne biechtstoel. 
 

Ze zegge dè bij de grasstrook langs de voetbalkantine 

nog un bordje hà gestaon mi de tekst: “Wilt u a.u.b.  

uw strond opruimen,  

ook ’s nachts verdomme”.  

De boodschap was duidelijk,  

alleen hà de schrijver gin 

goeie spellingscontrole  

gebruikt. Stront schrijfde toch  

echt mi un T, 

’t is mar dè ge ’t wit... 
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Ze zegge dè we in Elsendorp sinds kort ôk vort unne 

steward hebben. Sander Vos hè di mooi beroep en vliegt 

ondertussen ovver de hille wirreld hin. Hij vliegt dan ôk 

wel bij in hil mooi vliegmaatschappij, die um wà an thuis 

du denken Easyliseth….     

 

Ze zegge dè Emily en Roel Bontrup lekker uit hàn 

gegeten bij Bloemenhof in St Tunnis. Ze waren thuis 

netjes opgehald dur de broer van Roel, hullieje Thomas. 

Nao ’t eten stapt Roel veurin en Emily wô dè achterin 

doen, mar an de kant waor ze in wô stappen zaat un 

kinderstoeltje. Ze gôide de deur dicht en liep naor d’n 

andere kant.  

 

Ze zegge dè Emily toen d’n auto zag verdwijnen zonder 

haar. Naodè Thomas en Roel ’t Leeker zèn durgerejen, 

beginnen ze Emily ôk bij ’t gesprek te betrekken. Mar die 

antwoordt nie. Samen kommen ze dan tot 

de conclusie dè ze nie in d’n auto zit.  

Ze zèn toen mar wir hil snel umgedreid  

um Emily bij ’t Bloemenhof op te pikken…. 

 

Ze zegge dè van de zomer het college van B en W op 

bezoek waar gewist bij het Dorpsoverleg. Inne keer per 

jaor wordt alles dan efkus geëvalueerd. Tijdens 

dees bijeenkomst zin iemand van het college dèttie 

wel  unne heel bijzonderde kop boven un artikel 

over Elsendorp hà zien staon.  

Daor stond geschrivve; “Gemeente Elsendorp”. 

Tja daor kunnen ze in Gimmert wel vrimd van 

opkeken, mar ze wisten toch goed dè we mi de 

cooperasie gestart zèn, en dè is nie vur niks. 
 

 
 

J. van ELDONK 
Mariahofke 6 
HANDEL 
 
 

DE LAGE PRIJZEN VINDT U  

IN ONZE WINKEL 

 

 

BEKIJK IEDERE WEEK ONZE EXTRA 

AANBIEDINGEN IN DE FOLDER 

 

 
maandag 16.00 - 20.30 uur 
dinsdag 9.00 - 17.30 uur 

woensdag 9.00 - 12.00 uur *) 
donderdag 9.00 - 17.30 uur 
vrijdag 9.00 - 17.30 uur 

(*op aanvraag) 
 

Sebastian Sebastian Sebastian Sebastian ---- Label.M. Label.M. Label.M. Label.M.    
MakeMakeMakeMake----up studio up studio up studio up studio ---- greath lenghts greath lenghts greath lenghts greath lenghts    

 

Pure StylePure StylePure StylePure Style    
 

Van Musschenbroekstraat 27 

5424 VA Elsendorp 

Tel. 0492 - 359000 

 

www.purestylekappers.nl 

info@purestylekappers.nl 

 
 

De Vlonder 14 - Boekel - 0492 - 32 39 00 
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Ze zegge dètter di jao meer in de vurtuintjes in Elsendorp 

is gewerkt dan in aander jaoren. D’r stond di jaor 

opvallend veul onkruid en gras in de tuinen waor d’n 

optocht neven hè getrokken. 
 

Ze zegge dè di te danken waar an buurtschap Cleefswit 

van Prins Paul. De buurt hà as motto : met een hart zo 

groen, gaan wij graag klusjes doen. En…….dè hebben 

ze gedaon ôk. Ze strooiden mi d’n optocht lustig mi 

graszaad en parkietenvoer (onkruidzaad)... 

In ’t vurjaor konde precies speuren waor ze gewist waren. 

En Paul? Die hà nie te klagen ôvver werk. 

 

Ze zegge dè Hugo Spierings vurrig seizoen nog un 

poging hè gedaon um as toeroperator an de slag te 

gaon. Hugo hà vur negen man kaartjes en vliegtickets 

geregeld vur de finale van Ajax tigge Manchester United 

in Stockholm.  

Maandagmorgen  

gaon en  

woensdagmorgen  

wir terug.  
 

Ze zegge dè di hillemaol 

fanstisch geregeld waar, 

behalve as de finale pas 

op woensdagaovond  

wordt gespeuld.  

Mi veul moeite en  

€ 400,00 extra kosten  

p.p. hàn ze toch nog 

un vlucht terug op donderdag kunnen regelen. 

Helaas de wedstrijd ging verloren, hillemaol niets in 

Amsterdam, ginne cup en ôk niks mir in de knip…. 
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Solex & GPS verhuur 
 

De Bruyn 
 

 

 
www.debruynsolex-gpsverhuur.nl 

 

06 - 1029 1895 

                   
 
 

 
 

Julianastraat 55, 5427 AV  Boekel  -  tel. 0492 - 
321380 

 

www.advanhaandel.nl  
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WWW.SCHOENMAKERSAUTOS.NL 

 

IN- EN VERKOOP AUTO’S 
 

HEUVELBERG 9 - 5469 NM - ERP - 0492-351030 

 
Ze zegge dètter un antal mensen van de Grootstraat op 

pad waren gewist um un fietstocht vur de buurt uit te 

zetten. Nao un uur rijen waren ze in Dieren 

angekommen, waor de fietstocht begon.  

Nao un tijdje zin Nettie Zomers, zullen we efkus 

stoppen, want ik moet gruuwluk naor de w.c. 
 

Ze zegge dè ze dè toen ôk vrij vlug gedaon hàn.  

Effe lekker un terrasje pikken en Nettie van de nood af 

helpen. Toen Netie trugkwaam zin ze: Nou du 

m’tillefoon ’t toch nie mir. Hoezo dè, vroegen de 

aander. Nou, zin Nettie, vurdè ik op de w.c. gink,  

daacht ik al wà li daor vur iets smerigs in de pot.  

Mar ik moest zo noddig dè ik zelf uurst mar efkus 

geplast heb. Nao ’t durspulen lag er dè vuil ding nog 

steeds. Mar toen ik wà bèter keek, zag ik dè ’t mèn 

tillefoon waar. 
 

Ze zegge dè Nettie toen hil vlug durre tillefoon uit de pot 

gevist hè. Vlug het hoesje d’raf en dreug gedept, mar hij 

din niks mir.  

Wij denken dè Nettie durre tillfoon vur de leste keer op 

Google Maps unne wàterval geregisteerd hè. 
 

Ze zegge dè Mien School op de merrege dè ze op 

vakansie zo gaon, nog lelijk van d’n trap gevallen waar. 

Lia Spierings en Gerrie de Bruijn waren snel ter plekke 

en zèn mi Mien naor ’t ziekenhuis gerejen.  
 

Ze zegge dè rond half 9 in ’t ziekenhuis Lia durre 

tillefoon gink. De Schutboom, of Jos vandaag nog 

kwam werken? Lia proberen Jos te bellen, mar hij nam 

nie op. Uiteindeluk Toon van de Wiittering mar gebeld 

en die hè Jos wakker gekriggen. Jos waar de rest van 

d’n dag goed bij de les… echt unne uitgeslaopen vent... 

 

 

 

 

 

 

  NIET TE  

 LANG  

PRATEN! 

 

TWAN VAN DEN HEUVEL 

HEEFT GELTEN 

IN ALLE MATEN! 

 
 
 

Wij leveren Topigs⁺ fokmateriaal. 
Speenfokbiggen rechtstreeks van het fokbedrijf 

en vanaf het opfokbedrijf 
10-weekse tot dekrijpe fokgelten. 

 
 
 

Twan van den Heuvel 
Gerele Peel 16 

5424 TM Elsendorp 
Telnr: 06-5102 9051 



 
 

 

Voor alle grondwerken 

groot en klein 
 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres: 
Groeskuilen 124 
5421 ZW Gemert 
kantoor 0492 - 363084 
Maurice 06-1510 8651 
emonds@kpnplanet.nl 
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As ge goed had opgelet  
wa betreft ‘t grondverzet.  
Wij maken gin gange of ‘n hol,  
da Ioatte wij over an de mol.  
Mar wilde nao aI die alaven  
unnen bouwput Iaote grave,  
ondergronds of diep Iaote ploege,  
gao dan nie zelluf Iigge zwoegge.  
Gao gerust die daag naor de carnaval, 
want ok wij zen daor al. 
Mé die daag nie egaliseren,  
mar flink de keele smere!!! 



 

54 

 
 
 

Wij wensen alle 
 

Peelvruuters en Peelvruuterinnen 
 

'ne "gas-vrije" carnaval..... 
 

Alaaf! 
 
 
 

Na carnaval gas nodig, 
 

bel 0800 - 0229080 
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DE VRUUTERKES 
 

Carnaval 2018  
met 

Jeugdprins Teun  

Jeugdprinses Vari 
en  

Jeugdvorst Juul 
Jeugdvorstin Emma 

 

Zaterdag 10 februari: Jeugd-carnavalsbal 
14.00 tot 17.00 uur - in de Dompelaar voor alle leeftijden. 

Er wordt geen alcohol geschonken. 
 

Zondag 11 februari: Gezinsmatinee  
bij d’n Brabander - 14:30 uur tot ....... 

 

Maandag 12 februari:  

Optocht 13.30 uur tot ……… 
Prijsuitreiking  
D’n Brabander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En  

nodig 

gerust  

je vrienden 

en  

vriendinnen uit 

zodat het 

gezellig druk  

wordt. 
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Programma vrijdag 9 februari 2018 
 

  8.30 Kinderen komen verkleed op school, modeshow in de klas,  
 op de foto met de outfit. 
  9.00 Diverse activiteiten in het teken van carnaval in en buiten de klassen. 
 Kinderen kiezen zelf (met maatje) aan welke activiteiten  
 zij deel gaan nemen. 
10.30 Pauze 
10.45 Carnavalsviering in de grote zaal voor alle kinderen 
 (met een optreden per groep). 
11.45 Zeepkistenrace op de speelplaats. Wie wint dit jaar de wisselbeker?  
 Alle belangstellenden zijn van harte welkom om te kijken!!!  

 We sluiten de dag af met de prijsuitreiking van de zeepkistenrace. 
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Jeugdraad 2018 met Prins Teun en Prinses Vari 

Vorst Juul en Vorstin Emma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKMANSCHAP  
 

I S  
 

MEESTERSCHAP  
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Rutger van Herpenstraat 53 
5327 AD - Boekel 

Telefoon 0492 - 321328 
 

 

 

Ze zegge dè Frans Haegens hillemaol ingeburgerd is as 
leider van het damesteam. Hij is samen mi Ruud 
Swinkels un mooi koningskoppel. Toen an Frans wier 
gevraogd nao d’n uurste wedstrijd hoe ’t hem beviel, 
waas Frans z’n antwoord: ’t gao prima. We hebben de 
taken goed verdeeld, ôk nao de wedstrijd. Ruud wast de 
vurkanten en ik d’n achterkanten. Zôiets heet geleuf ik 
van twee walletjes snoepen… 
 

Ze zegge dè Jaantje van Els un tijdje trug bij Dien 
Delissen op de koffie waar gewist. Ut waar tijd um naor 
huis te gaon en Jaantje viet durre fietssluttel. Nao 10 
minuten te hebben staon frotten zin Jaantje tigge Dien, 
bel Pieter Jonkers ‘ns, want ik krijg munne fiets nie van 
slot.  
Ze zegge dè Pieter d’r zo waar en die an de slag mi de 
sluttel, mar ôk zonder resultaat. Tot slot de schoonzoon 
gebeld, want die is echt handig. En ôk die hà al efkus 
linksum en rechtsum staon te dreien, tot ie zag waor ’t 
probleem zaat. Witte, zèttie tigge Jaantje, dè di nie ôwwe 
fietssluttel is, mar ôwwe huissluttel...  
De fietssluttel bleek in de fietstas te zitten. 
 

Ze zegge dètter lest op ’t schoolplein nog druk wier 
gediscusjeerd ôvver ’t verschil zien tussen un menneke 
en un vrouwke. Ge zoudt denke dè de miste moeders op 
school daor wel uit zèn. Toch hàn Monique van Fedor 
Janssen en d’n dierenarts het daor wel ôvver. 
 

Ze zegge dè Fedor zun knijntje wô laoten castreren, 
umdètter anders zôn raar volgelingen zôn kommen.  
Ze hàn namelijk unne Vlaamse reus en ’n dwergknijntje 
in één hok zitten. Um de Vlaamse reus te beteugelen 
moes die geholpen worren. De dames hàn echter  
alleen ’t dwergknijntje afgelivverd en dè kon nie 
gecastreerd worren. De Vlaamse reus hè nog un paar 
daag langer lol gehad.... 

 

 
SPORT EN CULTUURTECHNIEK 

 

 

NOC  NSF  

VCA en ISO 9001 Gecertificeerd 
 

 

Gespecialiseerd in de aanleg 

en het onderhoud van: 
 

 Sportvelden 

 Openbaar groen 

 Golfbanen 

 Landschapsinrichting 

 Natuurbouw 

 Egaliseren en grondverzet 

    met laser 
 

 

 

 

Dr. de Quayweg 101  -  5424 SP   -   GEMERT 

Telefoon 0492-319254 

www.elcogemert.nl 
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Belgischewitblauwe fok bedrijf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bied aan: 

Vleespakketten 
van ongeveer 30 kilo 

 
Inhoud: 

Biefstuk - Rosbief - Braad - 
Suddervlees - Soepvlees - Gehakt 

 
 

 
Voor inlichtingen: 

M. v.d. Ven 
Vredepaaldreef 1 -  5764 PL  
De Rips 

telefoon 0493 - 599521 
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Ze zegge dè Toon van de Wittering lest ôk nog wà 

mensen hà verrast. D’r waar vergadering gewist in D’n 

Dompelaar van de VAB. Toon moes de bardienst dreien 

en begon al gauwechtig mi de bar te poetsen. 

D’r wier al vurzichtig un foto gemakt um efkus dur te 

sturen naor Alma. Toen ie efkus latter ôk nog begon mi 

‘t schônmaken van de hangtaofels vroeg broer Tiny of 

dèttie z’n eigen wel goed vuulde. Um 22.00 uur al 

opruimen, en ôk nog poetsen, dè du bij ons toch 

niemand. Ik hoop nie dè ’t besmettelijk is. Wij denken 

nie dè di besmettelijk is, mar meer un goei vurbild.  

 

Ze zegge dè de vrouwkes van de carnavalsvereniging ôk 

nog unnen dienst hàn angebojen: unnen high tea vur 5 

personen. De gelukkige kopers waren de dames van de 

Wittering  en schoondochters. Bij ’t zien van al dè eten 

wà dur de vrouwkes waar klaorgemakt, zin Anne van 

Hans, ’t is maar goed dè ik kan eten as un zog, anders 

ging di nooit op. En jawel ’t waar gelijk op!  
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Henk van den Boomen Holding BV 
adviseur organische reststromen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk van den Boomen 

Heuvel 34 

5421 CN Gemert  

mob:  +31(0)627047150 

tel:  +31(0)492363813 

 

email: h.boomen@kpnmail.nl 
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Keurslager 
Johan Jansen 

� 

BLOKKER 

� 

DA ‘Hert 
Drogisterij  
� 

Ieder1  
Boutique Goudsmid Atelier  

� 

Optilook Optiek  
Zien en Horen 

 

Lakesite 
Denim store van Gemert 

� 

Dana Juwelier 
Danajuweliers.nl 

� 

‘t Winkeltje  
Trend/plus 

� 

Cigo 
Tabak & kansspelen 

� 

Lekker Bijzonder 
Bijzonder lunchen  

Sportpoint 
� 

V.d. Goor Speelgoed 
Top1Toys 

� 

Penninx Schoenen 
� 

Chalo shoes 
� 

HEMA 
Ook voor uw gebak 

� 

Lingerie Le Net 
 

Shoeby Fashion 
Gemert 

� 

Penninx Voetinstituut 
orthopedie / podotherapie 

� 

Colors@home G&K 
Woningstoffering 

� 

Durlinger  
Eigentijdse schoenen 

� 
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Reglement Carnavalsoptocht 
 

  1. Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht, heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn 
van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan deze regels. 

  2. Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende 
voorschriften houdt. 

  3. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht. 
  4. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor of achter, is het verplicht om minimaal twee 

personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede voor de 
veiligheid van de toeschouwers. 

  5. De carnavalsvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door deelnemers of toeschouwers 
toegebrachte directe of indirecte schade aan personen en goederen. Deelnemers die gebruik maken van 
motorisch voortbewogen voertuigen zijn verplicht zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorg 
te dragen. Gebruik voor de carnavalsoptocht moet apart bij de verzekeringsagent aangemeld worden. 

  6. Brandveiligheid: 
 - Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 
 - Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde 

slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt. 
 - Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoveel 

mogelijk te worden beperkt. 
  7. Voor bestuurders van voertuigen is het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Ook deelnemers 

jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol tijdens de optocht gebruiken. Het dringende verzoek wordt gedaan het 
gebruik van alcoholhoudende dranken tot een minimum te beperken en deze niet opzichtig te tonen c.q. te 
nuttigen. De jury zal met de beoordeling rekening houden met de mate en manier waarop met alcohol zal worden 
omgegaan. 

  8. Het is niet toegestaan de geluidsnorm te overschrijden. Indien nodig zullen passende maatregelen genomen 
worden. 

  9. Voor ongevallen tijdens de optocht is de carnavalsvereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. 
10. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, optochtcommissie en ordecommissarissen 

gegeven, in het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen. 

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Carnavalsvereniging De 
Peelvruuters. 

12. DRINGEND VERZOEK: vanaf prinsenwagens wordt dikwijls gestrooid met versnaperingen.  
 Doorgaans lopen met deze wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee om de snoep te verzamelen. 

Let op hun VEILIGHEID. 

t is tijd voor  

 

 

De duizendpoot die uw evenement onvergetelijk maakt 

 

HOE ONVERGETELIJK MAG UW EVENEMENT WORDEN???? 
 

    Voor al uw: * bedrijfsevenementen     

* publieksevenementen     

* studiereizen / incentives 

   Projectondersteuning: * beurzen / congressen 

* festivals 

* EN NOG VEEL MEER……. 
 

Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen. 

 

  Judith Verbruggen Keizersven 32  -  5424 SJ  -  Elsendorp 

Tel. 0492 35 10 45  -  06 40 97 48 44 

judith@jv-events.nl  -  www.jv-events.nl 



 

 

 

 

 

 

CarnavalsoptochtCarnavalsoptochtCarnavalsoptochtCarnavalsoptocht    
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Route:  
 

 

Opstellen: Kerkplein 
 
  1  St. Christoffelplein 

  2  St. Christoffelstraat 

  3  Elsendorpseweg 

  4  vanMusschenbroekstr. 

  5  St. Janstraat 

  6  Elsendorpseweg 

  7  Zeelandsedijk 

  8  Pater Rossaertstraat 

  9  Kloostertuin  

10  Rect. Busscherstraat 

11  St. Christoffelstraat 

12  St. Christoffelplein = 

            einde optocht) 

 

 



 
 

Autobelettering 
 

Reklameborden 
 

 

 
Peeldijk 42 

5423 VB Handel 
Tel. 0492 36 16 38 

 

 

 

www.eikholt.nl 
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Wij wensen u allen prettige carnavalsdagen! 
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Kliniek Gemert 
Griffier Corstensstraat 6 

5421 HP Gemert 
Tel: 0492 361402 

Kliniek Helmond 
Gerwenseweg 68 
5708 EL Helmond 
Tel: 0492 533808 

 

Kliniek Deurne 
Zeilbergsestraat 142 

5751 LP Deurne 
Tel: 0493 352424  
 

Kliniek Laarbeek 
Heuvelplein 67 

5741 JJ Beek en Donk 
Tel: 0492 462899 

 

Kliniek Bijsterveld 
’t Bijsterveld 3 

5701 GW Helmond 
0492 525348 
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      Dompthoorn 9, 5423VP Handel  

      06 217 11 217 

      kmb-flowers@live.nl 

  
Keizersberg Diervoeders Elsendorp B.V. - Keizersberg 24 -  5424 SH  Elsendorp 

Vestiging Milheeze:  Groesvlaas 7 - 5763 PD - telefoon 0493 - 31 20 03  -  fax 0493 - 31 15 64 

website:  www.keizersberg.nl 



73 



Ze zegge dè op unne môien 

zomeraovond mi ‘t jeu de 

boellen de dames de heren 

hàn uitgedaagd vur un 

partijtje.  

De mannen hàn gewonnen, 

dus d’r moes toch unne 

revansje kommen. Dan 

moette efkus waachten, zin 

Louis de Bruijn, want dan 

gao ik uurst m’n hundje 

efkus uitlaoten.  
 

Ze zegge dè toen Louis en 

de aander speulers al efkus 

klaor stonden op de 

boelbaan um te beginnen, 

Leny van den Boogaard op 

d’r gemak uit de kantine an 

kwam gelopen. Maar Louis, 

bende al terug? Ge waart 

toch ôw hundje uitlaoten? 

Ja, zin Louis, dieje klenne, 

zonder pootjes. 

 
Ze zegge dè Frank Kosse 

van de zômmer ôk nog 

efkus wô gaon toeren mi 

zunne motor. Ut waar op 

unne mooie zondagmerrege 

en d’r waar net unne 

voetbalwedstrijd bizzig. 

Unne motorijer laot dan gèr 

efkus de gas un par kirre op 

en neer gaon, um te laoten 

zien dèttie flink wà cc’s hè.  
 

Ze zegge dè toen Frank weg 

reej di dan ôk mi vol gas 

gink, mi nie veul latter unne 

korte hevige rem en toen 

boem! Sjan van de 

Wittering hà de 

snelheidsduivel nie kunnen 

ontwijken . Frank hà zegge 

en schrijven 40 meter 

gerejen en 20 meter 

geschôvven. 
 

Ze zegge dè Frank mi wà 

jongens un toerclubke hè, 

wà de naam draagt  

“Sons of Frankie’.  

An ’t voetbalveld hàn ze  

de naam al veranderd in 

“Seund van Frankie”. 

Gelukkig is het bij  

blikschaai geblivven. 

 
Ze zegge dè Wendy Vos an 

Vari van Marco en Miranda 

v.d. Vossenberg hà 

gevraogd hoe het dansen 

mi d’n bonte aovond hà 

verlopen. Alles goed 

gegaon, vroeg Wendy hil 

belangstellend.  

Dè weet ik nie, zin Vari,  

ik stond veurop …… 
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Ze zegge dè de nei leiders 

van de dames ôk echt 

vernieuwende dingen 

meebrengen. Zo vond 

Frans Haegens ’t mar niks 

dè as ie ’s merreges um 

10.00 uur in d’n dugout 

zaat, niks bezijens uit kon 

zien, umdè de ramen 

beslaggen waren. Bij de 

volgende wedstrijd hà Frans 

dan ôk un trekkertje bij.  

Sorbo is je hulp in huis, 

ôk op het voetbalveld.  
 

Ze zegge dè Hanny Penninx 

uit De Mortel, un vol nicht 

van Marcel Penninx, nog 

vurdeel hà gehad van de 

naamsbekendheid van 

durre naamgenoot uit 

Elsendorp.  

Toen Hanny uit De Mortel 

bij Toon van de Wittering 

informeerde vur unne flinke 

lap graszooi, kreeg ze un 

heel schappelijk prijsje vur 

d’r gras.  

Toen ’t afleveradres 

genoemd wier dur Hanny, 

kreeg Toon dur dèttie un 

aander Hanny an de lijn hà, 

dan ie daacht.  

Toon vraogt tiggewôrrig 

vort wà langer dur as ie 

gebeld wordt. 
 

Ze zegge dè Prins Paul nao 

d’n Bonten Aovond nog 

uitgebreid tigge vurzitter 

Thijs van Lankveld hà 

verteld ôvver z’n vistocht 

ôvver de Maas.  
Van Maasbracht tot Cuijk al 

meervallen gevangen van 

0,90, 1.10, 1.20, 1.38 en 

1,45 meter en hij wis zeker 

dèttie d’r nog inne van  

2 meter ging vangen.  
 

Ze zegge dè Thijs toen hà 

gevraogd of ze veul eten en 

snel groeien, die 

meervallen.  

Ja, zin Paul, ze eten 

verrekes en groeien snel. 

En gaode duk daor vissen, 

vroeg Thijs.  

In de zômmer 

inne keer in de  

maond, zin Paul.  

Zô ’t dan nie kunnen 

zèn, zin Thijs, dè ge 

steeds dezelfde vangt?  

Neeje, zin Paul, dè kan echt 

nie, dè verschil ziede.  

En zo schreef de visser wir 

’n nei pagina in z’n  

eigen latijn.... 
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Renseweg 52 - 5425 PE De Mortel - 0492-780160 

 

 
 

REGENINSTALLATIES - TUINBEREGENING 
 

KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING 
 

 
ZANDSTRAAT 7 - 5421 WK - GEMERT 

TEL. 0492 - 361926  -  FAX 0492 - 361290 
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Ze zegge dè Miranda van Marco van den Vossenberg mi 

d’n hond lest dur ’t bos an het wandelen waar en 

plotseling unnen hoop herrie uit unnen boom hurde. 

Miauw, miauw, miauw, klonk ’t dur het bos. Miranda 

keek en keek, en zag un klèn katje boven in unnen 

boom zitten. 
 

Ze zegge dè Miranda natuurlijk niks kon doen, mar dè 

zaat ze nie lekker. Thuis angekommen zin ze tigge 

Marco, gao ‘ns efkus mee um te kieken of we ’t nie naor 

beneje kunnen krijgen. Terug bij d’n boom bleek dè ’t 

katje um al gesmeerd was. Toch mooi, de liefde van die 

twee vur dè katje. En de kat, die leefde nog lang en 

gelukkig, ze was weg vurdè de Vos en de Kattemepper 

(soeplink) bij d’r waren. 
 

Ze zegge dè Dashina van Marcel en Hannie Penninx op 

zwemles zit. Hannie hà veul speulgoed ontvangen van 

mensen uit Elsendorp, um di te verdelen onder kinderen 

waorvan de ouders het wà minder breed hebben. Op de 

zwemles  vroeg Dashina an un aander meiske: Gij komt 

toch uit Syrië?   Ja, dè klopt, zin ut meiske. Oh, zin 

Dashina, dan hèdde gij zeker ôk gin geld, dan zulde ôk 

wel playmobiel krijgen. 
 

Ze zegge dè Rianne Haegens regelmatig hulliejen hond 

meenimt as ze Robin naor school brengt. Dè is goed, 

zin Rianne, dan is ie meteen uitgelaoten. Het schijnt 

alleen dè Rianne daor de miste beweging dur krijgt.  

Het schijnt wel ‘ns vur te kommen dè ze durren hond 

vergeet as ze naor huis gaot. Thuis angekomme, mist ze 

echter durren hond. Rianne kumpt zo wel an d’r meters. 

 

Ze zegge dè in ’t Eindhoven’s Dagblad nog un 

behoorlijke schrijffout zaat, nao de prinsenverschijning 

in 2017. Un heel stuk ôvver de neie Prins Paul, en tot 

slot: eerder was afscheid genommen van  

Prinses Mart. Ut is nie ieder jaor un prinses  

in Elsendorp, al is dè goed bevallen.  
 

Ze zegge dè Bas van de Wijst lest op unne 

zondagmerrege lekker in z’n bedje lag te wachten tot de 

wekker af zo gaon um naor ’t voetballen te gaon. 

Plotseling de tillefoon: Bas, waor bende gij? In bed, zin 

Bas, ik lig te waachte tot de wekker afgaot um naor ’t 

voetballen te gaon. Dan kiekt mar ‘ns goed, zin d’n 

beller, want ge bent veul te laot. Bas hà de wekker ’n 

uur te laot staon. Mar uitgeslaopen was ie wel! 
 

Ze zegge dè Antoon Donkers mi ’t prinsenbal naor 

Handel, nao langen tijd wir ‘ns z’n carnavalsboks 

anschoot. Dè waar schrikken; veuls te groot.  

Ik kan toch nie zeggen dè ik zoveul ben afgevallen,  

zin Antoon tigge Lisette. 
 

Ze zegge dètter toen bij Lisette un lempke ging 

branden. Antoon en Jan z’n pak waren samen naor de 

stomerij gewist. Jan hà z’n pak un week daorvur 

opgehaold. Gelukkig hà Jan nog nie gepast, die waar 

iets latter, en zo kon d’r nog geruild worren vurdètter de 

zolder uit zo liggen. Antoon schijnt gezèt te hebben:  

het is vort unnen hille Jan.  
 

Ze zegge dè Die Hut mi d’n Bonten Aovond ôk wir flink 

uitgepakt hà. De zanger van de groep, Martien Kusters, 

bleek ôk nog unnen hille entoesjaste keybaord-speuler 

te zen. Martien ging as unne ware virtuoos ôvver de 

toetsen hin. Alleen de slotklap, die hà misschien iets 

minder hard gemogen. Dur de klap kwam ’t keybaord 

mi unnen hare klap op het podium terecht. Hij hà de 

lachers wel mee op z’n haand. 

 
 

Voor al uw APK keuringen! 
• personenwagen 

• tachograaf 
• trailers 
• truck 

 

Meer dan 40 jaar uw specialist 
 

Wim v.d. Broek 
 

Runstraat 13,  Boekel 
 

Telefoon 0492 - 322207 
 

www.wimvdbroek.nl 
 

   
 
ELECTROWORLD - DE WERELDZAAK DIE JE KENT 
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Vastgoed          Materieel         Grondstoffen         Laboratorium 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Adres Maak een afspraak Contact 
 

      Bontrup Maak een afspraak voor een T: +31 (0) 88 088 77 00 
      Heistraat 28 kennismakingsgesprek. Neem  F: +31 (0) 88 088 77 01 
      5445 AS Landhorst direct cantact op! E: info@bontrup.nl 
  I:  www.bontrup.nl 
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Ze zegge dè we in 2018, mi ons jubileumjaor unne prins 

of prinses hebben in Elsendorp, mar ôk nog twee 

prinsessen in de buurt. In Handel staot prinses Lisanne 

Toonders Prins Peter bij en in Odiliapeel hebben we 

prinses Linda van Els die Prins Ruud bijstaot.  
 

 
 

Mi zoveul Peelvruuters an ’t roer moet  

carnaval 2018 wel super worren! 
 
 

Ze zegge dè ’n delegasie uit Elsendorp nao twee bonte 

aovonden, ut afbreken evalueren en Sinterklaas, nog 

waar afgereisd naor de prinsenrecepsie van Linda en 

Ruud in Odiliapeel. 
 

 

Ze zegge dè ’t daor ôk wir hil gezellig waar, mi ’t nôdige 

gerstenat. D’r kwam ôk wir unnen tijd um naor huis te 

gaon. Louis de Bruijn, die ôk mooi wà op hà, zaat in één 

van de auto’s, en bij elke scherpe bocht of rotonde zin 

Louis, bijna thuis. Zo ôk bij de rotonde van Elsendorp, 

bijna thuis. Mar d’n auto makte un extra rundje en reej 

richting Prins Paul, vur de after party. Louis zun reactie, 

en wir verder van huis, nog verder van huis.  

Ut waar bij Paul en Jenna nog lang hil gezellig gewist,  

mi d’n barbecue an.  

D’n day after viel wel, mar nie mee, zin Louis làtter. 

 

 

André School V.O.F. 
 

Tuiniers & Onderhoudsbedrijf 
    

    

Boskant 91 

5423 TT Handel 

tel. 0492-323766 

E-mail agjm.school@zonnet.nl 

     

Slijperij en levering van alle 
snij- en verspanende gereedschappen 

 

 

 

Oost Om 48, Gemert  -  T 0492-368110 
www.slijperijvandelaar.nl 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Sleuteloverdracht vrijdag 9 februari  -  Locatie De Eendracht Gemert 
19:00 uur Foyer en zaal open  -  Muziek van CD - 19.50 uur Hofkapel de Bergtoeters  

20:10 uur Openingswoord + Welkomstwoord burgemeester namens College van B&W 

20:30 uur Opkomst prinsen en prinsessen + vorst (Elsendorp als eerste) 

21.00 uur Ceremoniële sleuteloverdracht + Toasten + Slotwoord + groepsfoto’s 

21.45 uur DJ Jan Endevoets gaat muziek draaien in de zaal 

21:46 uur Groepsfoto’s met Burgemeester  - waarna gezellige avond... 
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Ze zegge dè Lisette Vos hil ijverig bij Milanda Rietjens an 

het poetsen waar. Nog efkus dweilen en dan is ’t wir 

skôn. In unnen emmer zaat nog un kwekske vocht, en 

Lisette daacht, un bietje d’rbij en dweilen mar. Helaas 

bleek di gin watter te zèn, mar behangselplek, wà de 

meiden gebruikt hàn vur de surprises. Toen Lisette un 

stuk gedweild hà, is ze mar wir veuran begonnen um 

alles wir skôn te dweilen. Tja, ge zult mar volk krijgen, 

en die zeggen wà plekt ’t hier. 

Leon zal de volgende keer dan zeggen, oh, dan zullen ze 

wel net gedweild hebben….   
 

Ze zegge dè Mart Kuijpers 

nao d’n barbecue van de  

carnavalsvereniging nie  

goed wakker waar toen ze  

mi ’t uurste elftal moesse  

voetballen.  

Normaal draag de het logo  

en het nummer van ôw boks  

an de vurkant.  

De fotograaf vur de krant  

betrapte Mart mi z’n boks  

verkeerd um an.  

Gelukkig vur ’t uurst stond ie 

wel mi zun gezicht naor de  

goeie kant.       
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Ze zegge dè Geert Ophey lest ôk nog z’n koffiezet-

apparaat, wà op kantoor stond, hà proberen te maken. 

Hij hà het efkus uitgeprobeerd, mar moes d’r toen af, 

umdè ’t etenstijd waar. 
 

Ze zegge dè Geert hil vlug uitgegeten waar, toen ie zag 

dètter zwarte rook uit het kantoor kwam. Ge kunt van 

Geert zeggen wà ge wilt, mar hij hè wel hete koffie.  

D’n brandweer was ôk nog efkus langs gewist um de zaak 

toch wà te blussen. Gelukkig blif het bij wà roetschaaj. 

Tja, in de boekhouding zitten nou wel un par zwarte 

bladzijdes.  
 

Ze zegge dè Koen van den Boogaard lest Bart de Bruijn 

nog vur de gek wilde houwen, dur un bloedampul in zun 

drinken te gooien. In plats van lachen um Bart zun 

reaksie lag iedereen dubbel van ’t lachen um Koen zun 

reaksie.  Koen hà de ampul in zun eigen glas gegooid. 
 

Ze zegge dè Maaike Bekkers minde dètter nog unne kluit 

zaand in d’r voetbalschoen zaat. Maaike minde ’t kluitje 

d’ruit te vatten, mar in plats daorvan sprong d’r unne 

dikke pad uit durre voetbalschoen. Teamgenoot Linda 

durfde pad wel op te tillen, um ’t bistje naor  

buiten te brengen, mar toen ie ôvver d’r 

haand hin pieste kreeg ie toch vliegles. 
 

Ze zegge dè uiteindeluk natuurwachter Senna  

de pad veilig en wel buiten op de stoep hè gezet.  

Wij hebben nie mir mee gekrigge of de kikker 

uiteindeluk vur iemand nog veranderd is in 

unne mooie prins... 
 

Ze zegge dè Marcel, d’n treener van Elsendorp, 

un par jaor trug d’n auto van Louis de Bruijn, 

die op de parkeerplats van de voetbalclub 

stond, vol mi stickers hà geplekt van Ajax. 

Naodè Feyenoord ’t kampioen-schap hà 

behaold  ’t afgelopen jaor, hà Louis di efkus 

gelijk getrokken. Marcel hè nou zunnen  

auto te koop staon…..   

 



 

 

Ze zegge dè Diny van de 

Vossenberg lest thuis un 

slaopkamer hà behangen. 

Diny hè best wà ervaring mi 

behangen, mar dizze keer 

waar ’t mi de plek anmaken 

nie goed gegaon. De plek 

zaat vol klonters en dè gaaf 

bultjes in ’t behang. En 

toen kwam ’t bekende 

lempke dè ging branden! 

We hebben toch unnen 

blender daacht Diny, die 

makt alles glad.  

Diny de plek in d’n blender 

gedaon en op volle kracht 

mixen maar. Helaas begon 

nao un par minuten d’n 

blender flink te roken en 

stopte mi mixen. Dees 

ingeving bleek helaas un 

verkeerde te zèn. Op Diny’s 

verlanglijsje stao 

nou unne neien 

blender, dur 

dizzen blunder... 
 

Ze zegge dè Patrick Thijs 

mi het Sinterklaosfist op ’t 

werk un pikant pakketje in 

ontvangst hà mugge ne-

men. In di pikant pakketje 

zaat unne heuse paarse 

dildo. Pakketje, pakketje, 

zeg mar gerust un flink 

pakket, zin hullie Lisette, 

toen ze ’t zwaard 

anschouwde. 
 

Ze zegge dè Patrick zich 

liever nie mi di paarse 

gevaarte wilde meten,  

en het meteen wir hà 

ingepakt mi inktpapier. 

Patrick hà ’t pakketje daags 

daornao op de groten hoop 

gelèt mi het Sinterklaas-

dobbelspel van Die Hut. 
 

Ze zegge dè Patrick de 

dobbelsteen nie hillemaol 

vertrouwde, want wàtter ôk 

gegoid wier, d’n dildo 

kwam steeds wir bij Patrick 

trug. Daags daornoa, op 

zaterdag 9 december, hà 

het flink gesneuwd en 

stond er un sneuwpop mi 

de langste neus uit de regio 

bij Patrick in d’n tuin.  

Ut waar de innigste 

sneuwpop in heel Elsen-

dorp mi un paarse neus... 
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Marcel Penninx - Lid van Verdienste 
 

Op zaterdagavond 06-01-2018 werden, nadat er afscheid was genomen van  

Prins Paul 1 en Prinses Jenna, nog enkele Peelvruuters in het zonnetje gezet  

vanwege hun verdiensten voor de carnavalsvereniging. 

Als eerste werd Marcel Penninx naar voren gevraagd die de titel “Lid van  

Verdienste” en een onderscheiding opgespeld kreeg.  

Marcel begon als decorbouwer bij de bonte avonden, hij wilde wel iets betekenen 

voor de carnavals vereniging. Iets later werden zijn zwarte kleren ingeruild voor  

een witte blouse en kostuum en weer een jaar later kwam er een steek bij van  

de Raad van Elf. Vandaaruit zit Marcel in diverse commissies. Marcel regelt veel  

voor de jeugdcarnaval in ons dorp. Hij is de contactpersoon voor de Vruuterkes,  

die zo hun eigen carnavals activiteiten hebben. 

Vanuit de school is er elk jaar een geweldige Prins- en Prinsesverkiezing.  

Vandaaruit wordt er samen gewerkt naar de carnaval toe. Zo wordt er elk jaar een receptie voor dit 

jeugdprinsenpaar en de raad georganiseerd. De huizen worden versierd, ze gaan mee op de 

Prinsenfoto van het Eindhovens Dagblad, zijn aanwezig in de kerk en gaan mee op ziekenbezoek.  

Ze hebben hun eigen carnavalsbal op zaterdag- en zondagmiddag in de Domplaar. En altijd weten  

ze (en hun ouders) ruim van te voren wat van een ieder verwacht wordt. Ze gaan met de tijd mee; 

nieuwe consumptiebonnen voor het Vruuterkesbal, nieuwe kleding voor de Prins en Prinses.  

En sinds twee jaar vergezeld door hun Vorst en Vorstin. Alles staat in een keurig uitgewerkt draaiboek, 

niets wordt aan het toeval overgelaten en iedereen weet vooraf wat zijn / haar taken zijn.  

Precies zo gaat het bij de bonte avonden. Dankzij Marcel ligt er een heel goed draaiboek van planning 

maken, mails versturen, uitnodigingen versturen en het opbouwen en afbreken. Sinds drie jaar zijn 

we met de bonte avonden naar de Dompelaar gegaan en hierbij neemt Marcel de leiding over het 

horeca gedeelte en de bediening.  En dat bleek erg makkelijk ook weer bij de dienstenveiling en ons 

jubileumfeest en receptie. Mede hierdoor en de vele vrijwilligers hebben we alles in eigen hand 

kunnen houden, wat het tot een groot succes maakte. Daarnaast is Marcel nog betrokken bij de 

organisatie van de optocht. En ook andere verenigingen kunnen een 

beroep op Marcel doen. Zo is hij altijd in de weer voor de voetbalclub en 

vandaaruit  is hij de drijvende kracht achter de kermis. Samen met 

Hannie die zich ook al op vele vlakken geweldig inzet voor ons dorp 

waren ze ons boerenbruidspaar in 2008. Nog altijd zijn ze erbij als we 

met de vereniging op pad gaan en nooit is het laat genoeg. Na een 

avondje stappen belanden verschillende mensen nog vaak bij hen thuis voor 

        koffie en een gebakken eitje. 
 

 

 

Karel v.d. Boogaard - Ere-Peelvruuter 
Vervolgens was het de beurt aan Ere-Voorzitter Louis de Bruijn.  

Hij mocht Karel van de Boogaard voor zijn vele werkzaamheden in de  

afgelopen 20 jaar benoemen tot Ere- Peelvruuter.  

Zijn echtgenote Belinda die ook altijd trouw van de partij is kreeg een mooie 

ruiker bloemen aangeboden. 

In 1998 werd Karel gevraagd voor de Raad van Elf, zijn antwoord ff niet,  

misschien volgend jaar. Wat de vrager niet wist was dat Karel in dat jaar de  

stap groter maakte en tevoorschijn kwam als prins Karel d’n Uurste.   

In het jaar 2000 kwam Karel in het bestuur en in 2002 nam hij de taak van  

penningmeester over van Piet Emonds.  

Dit heeft hij gedaan tot en met oktober 2017. Het is een serieuze zaak de  

centen van een ieder beheren en we mogen zeggen dat hij altijd goed op de 

kleintjes heeft gelet. Voor de loterijen die we ieder jaar wel een paar keer  

hadden zorgde Karel altijd voor de hoofdprijs, een vouwbed  van de Dico waar 

Karel toen werkte.  Verdelen van donateurkaarten, geen probleem, gewoon indelen niet zeuren. 

Verder zat Karel 15 jaar in de commissie Prinsenverschijning, Prins uitzoeken, foto’s maken, foto’s 

plakken en broodjes smeren een greep uit de werkzaamheden die daar bij horen.   

Ook droeg hij zorg voor de ziekenlijsten en het bestellen van bloemen en fruitschalen.  

De fruitschalen en de snoepzakken maakte hij de laatste jaren zelf met Belinda want dan zat er meer 

in en was ook nog goedkoper. Tja zo iemand maak je penningmeester. 

Ook zorgde Karel voor de borden bij de Prins aan huis, was hij aanjager voor de Raad van Elf om 

mee te doen aan de Bonte Avond. Altijd als eerste mee aan de slag om dingen te bedenken. In 

de Musschenbroekstraat is hij een enthousiaste wagenbouwer. 

Als we als vereniging op stap zijn is het eigenlijk nooit laat genoeg en is er altijd nog wel ergens 

iets te doen. De Sons of Frencky zijn er meestal wel bij als het wat uit loopt. 

Tot slot willen we benoemen dat ook de vele werkzaamheden die Karel al vele jaren voor de 

voetbalclub doet en voor Kelmoso deed zijn onderscheiding als Ere-Peelvruuter nog meer glans geven.
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Ze zegge dè vurrig jaor op de woensdag nao de 

carnaval Henk van de Laar in de rij stond vur ’t 

ontvangen van un as-kruiske. Schijnbaar treuzelde 

Henk echter un bietje. Z’n achterbuurvrouw Christa 

Fonken, makte dankbaar gebruik van Henk z’n 

getreuzel en sloeg ‘m unne keer lekker op z’n kont. 

Dus…..#me too, ook un fenomeen as ge in de rij  

staot vur un as-kruiske. 
 

Ze zegge dè Bram en Guus Bastiaans, de zoontjes  

van Renéé en John, op  school alletwee ’n liedje 

moesse zingen naor eigen keuze. Allebei zongen ze:  

Ik ben nie bang vur Hansje van de Wetering, ben niet 

bang, ben niet bang. Zo ziede mar hoe inspirerend  

D’n Bonten Aovond werkt, zelfs op de jongste. 
 

 

 

Ze zegge dè Toon en Alma van de Wittering ôk mee 

ware gewist op de reis naor Polen en Tsjechië.  

Op unne aovond tijdens deez vakansie, nao nog wà 

drankjes an de bar van het hotel, gingen Toon en  

Alma naor hullie kamer. 
 

Ze zegge dè Toon en Alma al un tijdje an de deur van 

kamer hàn gerammeld, mar hij gink mar nie open. 

Plotsklaps lukte ’t wel, mar di kwaamp umdètter van 

d’n binnenkant iemand open din.  

      Verdorrie, zin Alma, d’r zit iemand anders op ons 

          kamer. Ut bleek echter dè Toon en Alma op de  

            verkeerde verdieping waren uitgestapt.  

                      Wij zeggen altijd dè Polen goed kunnen                    

                      drinken, mar dè denkt dieje mens van  

                         die kamer nou ôk van Hollanders…. 

 

Ze zegge dè mi ’t klaorzetten van de zaal vur d’n 

twidden aovond koffie en cake wier geserveerd vur de 

werkers. Frans Haegens, die as uurste in de rij zaat bij 

de cake, zin tigge Marcel Penninx, zal Frans dan mar 

het kontje nemen? !!!  Frans hè mi smaak gegeten.  

 

Ze zegge dè Marcel Penninx nog naor van Tilburg waar 

gewist um un nei carnavalsboks te kopen. Ik snap d’r 

niks van, zin Marcel, ik ben nie echt angekommen. En 

Marcel hà di ôk zo in de winkel verteld. Oh nee, zin de 

verkoper ik zie ‘t al, te heet gestoomd. En Marcel mi di 

verhaal naor huis en het zo tigge Hannie verteld, ziede 

wel ik zin het al. Ja, ja, zin Hannie, te heet gestoomd, 

as dè allemaol zo hendig ging, dan blijf vanaovond mar 

un uur onder d’n hete douche staon, dan past  

ôw boks ôk wir... 
 

Ze zegge dè Ad van de Wittering vur Sinterklaos-

aovond nog lekker wà gourmetvlis hà besteld bij Slager 

Vogels. Goh, zin Ad tigge Anja, vur 5 personen volop 

gerei vur nog gin € 30,00, dè is toch gin geld. 
 

Ze zegge dè Ad vur de zekerheid nog mar ‘ns ha 

gekeken wattie precies vur dè bedrag besteld hà.  

Ad bleek ’t anvullend pakket besteld te hebben: 

stokbrood, sausjes, kouwe schôttel etc.  

Ad hè toen vur 5 personen ôk nog vlis besteld, 

aanvullend an de rest.  

 

Ze zegge dè Sinterklaas mi de Polder Expres naor 

Elsendorp waar gekommen. Henk van den Broek,  

de vriend van Ine de Veer, zin tige Toon van de 

Wittering; ik heb zelfs mi de carnaval nog nie  

zônne  mooie gekleurde wagen gezien in Elsen- 

dorp as dizze.  Dè kan, zin Toon, sinds gij mee- 

lôpt in d’n optocht is de môigheid inderdaad  

lelijk achteruit gegaon.... 
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Beste Peelvruuters en Peelvruuterinnekes... 
 

Wat hebben wij een geweldige carnaval gehad. En niet alleen de carnaval maar ons hele regeerperiode 

hing met hoogtepunten aan elkaar.  

 

Voor ons begon het op een doordeweekse dag in oktober toen ik telefoon kreeg van Karel met de 

vraag of we thuis waren. Ik zei tegen Jenna ‘Wat moet Karel komen doen?’ en toen begon er bij Jenna 

een lampje te branden. Een paar weken eerder tijdens een gezellige zomerbarbecue met de Sons of 

Franky, had Karel namelijk voorzichtig aan Jenna gevraagd of ze het misschien leuk zou vinden als ik 

Prins zou worden en zij dus Prinses. Jenna vond dit wel wat, maar had dit verder niet tegen mij gezegd, 

tot de avond dat Karel langs kwam. Ik voelde de bui dus al hangen maar na niet al te lang denken had 

ik besloten ‘dat we gaan we doen!’  Toen ik namelijk jeugdprins was stond ook heel Elsendorp te 

zwaaien met die handen op mijn eigen liedje en dat moest nog wel een keer gaan lukken!  
 

Maar toen kwam het moeilijkste gedeelte: ik moest het geheim houden voor iedereen en zoals jullie 

weten, ik vertel nogal graag. Toen de eerste hints verschenen, was er nog niet veel aan de hand. Maar 

langzamerhand werd mijn naam steeds vaker genoemd. Toen de hint kwam ‘zit op één knie’ was het 

voor velen duidelijk dat ik het zou worden. Ook Ruud zette mij onder druk, maar omdat ik de laatste 

jaren niet veel in het dorp kwam en het druk had mijn bedrijf, had Ruud dat ook niet van ons verwacht. 

Bovendien was op de avond van de verschijning Jenna’s zus jarig, dus dat kwam effe mooi uit als 

excuus. 
 

De Verschijning 

Op de avond van de verschijning was Ruud al op tijd naar D’n Brabander wat ons de gelegenheid gaf 

om het werkhok samen met ons pap en mam om te toveren tot feestruimte. We hadden ze het een 

week eerder verteld om ons te helpen het voor Ruud geheim te houden. Na ons wat moed 

ingedronken te hebben, werden we onder een doek naar D’n Brabander gebracht. Toen Mart het doek 

van ons af mocht lichten sprong hij meteen bij mij om de nek en begon te juichen. Ook wij kregen de 

woorden door die hij van Jody had ontvangen: ‘Ga ervan genieten, want voor je het weet is het alweer 

voorbij.’  Nou het eerste feest kon bijna gaan beginnen! Ik moest namelijk eerst nog in een kartonnen 

doos de zaal in gereden worden, waar ze het spel ‘Ik hou van Holland’ deden. Ik dacht nog voordat ik 

die doos in ga, moet ik mijn telefoon in mijn handen houden voor het geval ze mij nog een berichtje 

sturen. En jawel hoor toen ik op het podium stond kreeg ik een bericht van Chiel Bardoel: en ben je er 

al klaar voor? Waarop ik antwoordde: Waarvoor? Chiel liet het aan Ruud zien en ze dachten dat ik het 

dus niet ging worden. Toen de doos open knalde waren ze dan ook stomverbaasd en Ruud sprong bij 

mij in de armen. De podiumdelen werden naar het midden van de zaal geplaatst en daar hebben ik en 

Jenna een groot feest gebouwd 
 

Ook de bekendmaking van de Jeugdprins was een spannend moment. De Jeugdprinses was al 

bekend, aangezien Lise de enige kandidate was. Groep 8 had een prachtige show in elkaar gezet met 

geesten die op jacht waren naar de nieuwe prins. Toen Joris bekend werd als Jeugdprins was hij 

superblij en net zo enthousiast als ik was. We waren er dan ook van overtuigd dat we er met zijn vieren 

een skônne carnaval van zouden maken. 

 

De Receptie 

De receptie was een lange maar vooral bijzondere dag. We stonden samen met vorst Leon klaar in de 

zaal toen familie, vrienden, dorpsgenoten en verenigingen de zaal binnen kwamen om ons te 

feliciteren. Het was een dag met mooie woorden, leuke stukjes, de gekste spelletjes en veel, heel veel 

cadeaus. Toen we alle felicitaties in ontvangst hadden genomen was het weer tijd voor feest! Samen 

met het blaaskapel van de Knöllekes uit Boekel, die niet naar huis konden vanwege een kapotte bus, 

werd er volop gezongen en gedanst. We stonden boven op de krukken te dansen met hun prins en 

zelfs op de staan tafels werd er gesprongen. Wat een geweldige dag was het!  

 

Afscheidswoord  

Ex-Prins Paul en 

Prinses Jenna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carnaval 
Nu op naar Carnaval! Samen met Jeugdprins Joris en Jeugdprinses Lise begon de carnaval op school. 

Het was een gezellige ochtend met polonaises en andere dansjes. Ook tijdens het 50+ bal zat de sfeer er 

goed in en deed iedereen mee. ’s Avonds stond de bus klaar om ons naar Gemert te brengen en de 

Eendracht op zijn kop te gaan zetten. Nou dat is zeker gelukt! We kwamen binnen op een rollende kar 

met ons eigen liedje en de confetti vloog in het rond, het was meteen feest. Na het officiële gedeelte trok 

ik samen met een paar mensen uit de Raad de podiumdelen van het podium en bouwde een eigen 

podium midden in de zaal. Met alle prinsen sprongen we hier meteen op en we bleven hier heel de avond 

op staan. Er werd zelfs nog een striptease gegeven. Helaas kreeg Lise deze avond een partypopper in 

haar oog en raakte Marcel geblesseerd aan zijn knie, waardoor ze eerder naar huis moesten. Wij gingen 

nog even door en ook thuis werd er nog een feestje gevierd met lekker eten en genoeg drinken. 
 

Op zaterdag eerst even naar het Vruuterkesbal waar Joris en Lise ook weer van de partij waren. 

Tussendoor nog even met een fruitschaal en verse eitjes bij Marcel langs en daarna naar de kerk voor de 

Carnavalsmis. ’s Avonds stond de DJ battle op het programma en de opkomst was enorm. Met zingende 

en springende dj’s was het één groot feest. Natuurlijk mocht ik mijn striptease act nog eens over doen en 

met behulp van de dj’s was het weer een heel spektakel.  
 

Zondagochtend werd ik wakker en toen had ik een probleem. Ik kon namelijk mijn bed niet meer uit, dus 

de fysio gebeld. Gelukkig wilde hij de prins wel redden. Dus even in zijn huiskamer op de grond gaan 

liggen en na wat kraken en masseren was alles weer los  dus kon ik er weer tegenaan. Daarna een goede 

brunch er in bij Keizersberg. Het buffet met o.a. broodjes, soep en fruit was geweldig verzorgd en de 

opkomst was boven verwachting. ’s Middags nog even naar het Vruuterkesbal en daarna door naar D’n 

Brabander waar Ruud en Mart klaar stonden met een prachtig programma wat ging over ons. Het was 

een gezellige avond en we zijn weer heel wat meer te weten gekomen over elkaar. 
 

Maandagochtend ging het al weer wat beter met mijn rug en gingen we op ziekenbezoek bij onze 

Pastoor. Bijzonder en dankbaar was het bezoek in het klooster. Voor ons was het de laatste keer dat we 

de Pastoor gezien hebben en dat ook nog in ons prinsenpak . De Pastoor was ook erg geëmotioneerd en 

waardeerde het enorm. Ook gingen we nog langs bij goede vriend Hans van der Wijst. Wel bijzonder om 

in je carnavalskleren door een verzorgingstehuis te lopen want iedereen kijkt je aan. Na iedereen te 

hebben bezocht kon de optocht beginnen. We stonden hoog en konden alles mooi overzien. Allemaal 

prachtige groepen met bloemen, vissen, boeren en boerinnen. Het was geweldig. Ook reden er nog een 

aantal brommers doorheen. We strooiden met snoep rond en hadden veel plezier op de wagen.  

Na de prijsuitreiking werd het wederom een groot feest in D’n Brabander.  
 

En toen was het alweer dinsdag. De dagen vlogen voorbij. Ook dinsdag 

was een hele gezellige dag. Jong en oud vierde feest. Er werd gezongen en 

gedanst tussen de skihutten. Ook kon er radje gedraaid worden en 

kwamen er allerlei beschilderde gezichten voorbij. Helaas was dit de laatste 

dag van onze carnaval en zijn we woensdag nog een askruisje gaan halen 

in de kerk en sloten dit af in D’n Brabander met een lekker visje. 
 

Jenna en ik hebben een geweldig Carnavalsjaar gehad en iedereen beter 

leren kennen van jong tot oud. We zullen dan ook graag bij deze gezellige 

verenging nog veel mooie dingen meer mee willen maken. 
 

Bedankt iedereen die deze onvergetelijke carnaval heeft mogelijk gemaakt. 

Familie, vrienden, alle actieve leden van de Carnavalsvereniging, de Raad 

van Elf, de Vrouwkes, de Dance Stars, Dance Sensation, alle Commissies, 

Vorst Leon, Hoffotograaf Patricia en Alle Elsendorpers. 
 

Wij wensen Gijs en Petra een skônne carnaval toe en we maken er weer 

een skôn jaar van... 

 

       Groetjes, Paul en Jenna 
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Kozijnen Dakkapellen 

Machinaal timmerwerk 

Hout en bouwmaterialen 
 

 

Schutboom 8 - 5427 CG  Boekel 
T 0492-322036     -   F 0492-3211225 

info@schutboom.nl  -  www,schutboom,nl 

 

Sterk in bouwmaterialen 
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Ze zegge dè Robin van de Berk, de vurzitter van de 

muziekvereniging, nao de wintermarkt op het kerkplein 

nog un nota vur kerstlempkes hà ingediend bij de 

penningmister Eli van Summeren. Op ’t betreffende 

bônneke stond van alles, maskers, crèmes, deo en nog 

meer van dè spul, mar gin kerstlempkes. Robin bleek 

zich vergist te hebben, deez nota waar vur zun vriendin, 

’t bônneke van de kerstlempkes zal wel op de kaptaofel 

hebbe gelege.... 
 

Ze zegge dè Prins Paul nog flink hà moete werke um  

wir bij de ‘Sons of Franky’ trug te mugge komme.  

Paul moes binnen un par minuten ’t vurwiel uit de 

Vespa schroeven en wir trug zetten. D’ruit gink snel, 

want Paul trok ’t wiel mi remkabel en al d’ruit. 
 

 
 

Ze zegge dè d’n eigenaar van de Vespa op dè moment 

spijt hà dèttie zunnen brommer hà uitgeleend.  

Mar, Paul is toch wir opgenomme in de club. 
 

Ze zegge dè Paul en Jenna ôk nog unne skônne mol an 

de Peelvruuters kado hàn gedaon. Uit unnen eiken stam 

hà Paul unne heuse Peelvruuter gezaagd.  

Skôn dèttie d’r bij is.... 
 

Ze zegge dè mi de verschijning van Prins Gijs en Prinses 

Petra Chiel van Deurzen un tijdje hà staon te filmen. 

Toen Chiel nao un minuut of tien efkus wô kieke wàtie 

allemaol gefilmd hà, bleek dèttie tien minute zun eigen 

hà gefilmd. 
 

Ze zegge dè de commissie prinsenverschijning ’t erg 

mooi vur elkaar hà. Tien mogelijke prinsen en 

prinsessen stonden op het podium en middels vraogen 

stellen wier d’r unnen bal mi un nummer getrokken, dè 

correspondeerde mi ’n koffertje wà de kandidaat 

prins/prinses vast hield. Nao un spannende ontknoping 

kwam dan toch ’t koffertje mi de tekst: Ik ben de 

jubileumprins. Wij denken dè dè di jubileumjaor mi Gijs 

en Petra zeker goed zal komme... 
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Ze zegge dè Karel van den Boogaard op ’t prinsenbal 

vur de gein nog wà lichtstaafjes in zunne mond hà 

gestoken. Efkus latter vroeg Belinda: Wà hèdde gij 

gedaon Karel? Hoezo, zin Karel. Nou, zin Belinda, ge 

mist wà taand. Net op dè moment vuulde Belinda wà 

onder d’r voeten. En jawel, precies in de naad zaat ’t 

gebitje van 3 taand van Karel. Wonder bôvve wonder 

waar ’t gebitje nog heel ôk.  

 

Nao un grondige poetsbeurt kon Karel wir alles in zunne 

mond trug steken. D’r zèn mar weinig mensen die 

iemand in zunne voet proberen te bijten mi de skoen 

nog an. Karel is nou vort wà selectiever mi wàttie 

allemaol in zunne mond stopt... 
 

Ze zegge dè Chiel Bardoel lest mi ’t schilderen van grote 

schotten vur ’t jubileumfist z’n krachten wà ôverschat 

hà. Toen Chiel de pas geschilderde plaats optilde um 

die weg te zetten, wier dizze bovenin topzwaor. De plaat 

kantelde en kletste tigge Chiel z’n vurhoofd. Ge kont 

toen wel bitter zien wà bij Chiel de vurkant was, want an 

z’n haor ziede dè nie. 
 

Ze zegge dè Chiel z’n bruur Cees lest nog op 

skivakansie waar gewist. Z’n vrouw Marieke, krig op un 

gegivve moment van Cees un compliment dè ze zo 

goed genavigeerd hà. Volgens Marieke vuulde dè goed, 

iedereen zò un stuk bèter in z’n vel zitte,  

as ge minimaal twee complimenten  

per dag krijgt. Och, zin Cees, dan  

heb ik er ôk nog veul tegoed.  

Wij stellen veur, dè as ge de 

kômende weke Cees tegekomt, 

die jonge un compliment gift. Goed opgemerkt Cees!  
 

Ze zegge dè Frans Haegens rond oud op nei ôk nie 

hillemaol lekker in z’n vel zaat. Tja, daacht Frans, d’r zèn 

veul mensen ziek, dus bij men zal ’t ôk wel griep zèn. Un 

week latter waar Frans nog nie goed en hij belde 

buurvrouw Anja de Bruijn. Anja naor Frans toe en die 

gaf ’t advies; ge moet naor d’n dokter . En hier hèdde 

ge meteen wà eten, want ge begint mar schraol te 

worre. 
 

Ze zegge dè efkus làtter Patricia van Lankveld langs 

kwam, en mi Frans mee ging noar d’n dokter. En hier 

hèdde meteen wà eten vur vanaovond, zin Patricia. En 

ôk di ging de koelkast in.  

Un uur làtter hà buurvrouw Thea, die niks wis van die 

twee aander goei vrouwe, un bôrdje eten op d’n trap 

gezet vur Frans. Helaas vur Frans bleek ie unne 

gespronge blinden derm te hebbe, en moes ie naor ’t 

ziekenhuis. Ut eten is wir allemaol opgehald.  

Frans moet nog wel ansterken, dus as ge ooit ’n bôrdje 

eten ôvver hèt, dan witte waor ge moet zèn….. 
 

Ze zegge dè ut de redaksie van het Eindhovens Dagblad 

mar nie lukt um de juiste dingen ôvver ons vereniging te 

schrijven. Vurrig jaor schrivve ze ôvver ’t afscheid van 

Prinses Mart en wà zagen we nou wir: Prinsenbal van de 

Veelvruuters. 
 

Ja, we vruuten veul, en dè  

moete we ôk blijven doen,  

mar dè doen we wel as  

Peelvruuters!! -  Alaaf!! 



 

 

 

 

Het is alweer 50 jaar geleden dat de toenmalige  

Prins Theo d’n Uurste ofwel Thé Hubers,  

vond dat de carnavalsvereniging niet compleet was  

zonder eigen blad en een dansgarde. 
 

Hij nam deze klus zelf ter hand en al snel had hij 4 jongedames gevonden die de dansgarde gingen 

vormen. Vaak zag je ook dat meisjes die eerst zelf hadden gedanst later weer terug kwamen als 

leiding. En die leiding was er en is er nog steeds en die zijn we dan ook erg dankbaar want zonder 

dansgarde is de vereniging niet compleet. Dat is iets wat Thé goed had gezien, 50  jaar geleden. 

De dansgarde is wel in de tijd mee gegaan en ze heten tegenwoordig E-Stars en de wat oudere 

meisjes Dance Sensation. 

Thé had dus de dansgarde voor jaren geregeld;  

tijd voor zijn 2e missie: de carnavalskrant.  

Thé maakte de opzet waarin buiten vereniging-

nieuws ook wat leuke dingen in moesten komen 

en zo kwam hij op het idee om “Ze zegge dè” in 

de krant op te nemen. Waargebeurde dingen 

over mensen in Elsendorp die met een knipoog 

op papier werden en worden gezet.  

Bert Ermers zorgde in die  tijd dat er 

advertenties werden opgehaald om het geheel 

te financieren. De krant (toen heette het 

eigenlijk carnavalsblad) bevatte 30 pagina’s en 

werd gemaakt bij Drukkerij van de Laar in 

Gemert. 

 

Midden jaren ‘70 werd aan de Natrap 

(redactie clubblad v.v. Elsendorp) gevraagd of 

zij wellicht de carnavalskrant wilde gaan 

drukken. Thé Hubers en Henk van de Laar 

zorgden voor de tekst, de leden zorgden voor 

de advertenties en de Natrap deed de lay-out.  

 

In het redactielokaal bij Jan Hoeymakers werd 

tot 1991 de krant getypt, geknipt en geplakt 

daarna het inbranden en tenslotte gestencild. 

Advertenties van Nico Haverkort, Harrie 

Baltussen en de Pryma zijn gemaakt door 

leden van de natrap en voldoen  

nog steeds.  

Ofwel advertenties die de tijd  

hebben doorstaan. 

 

50 jaar carnavalskrant 

"De Peelvruuter" 

en 50 jaar Dansgarde 
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Door de verhuizing van Jan kwam hieraan 

een einde en de daarop volgende 10 jaar 

werd de krant gedrukt in Sint-Anthonis.  

Het nadeel van uitbesteden aan een drukker 

was direct merkbaar, ondanks dat ze hun 

uiterste best deden het ons naar de zin te 

maken. Zes weken voor het drukken moest 

alle tekst en de advertenties binnen zijn 

anders kon het niet meer in de krant.  

Met als gevolg dat we heel veel actuele zaken 

van dat jaar pas in de krant van het volgende 

jaar konden zetten. 

 

De carnavalsvereniging was dan ook erg blij  

dat Giel van Kessel in 2001 aanbood om de 

opmaak van de krant en het drukken te gaan 

verzorgen.  Giel had al gauw wat proefpagina’s 

voor het bestuur gemaakt zodat ze ook 

overtuigd raakten dat hij zijn aanbod kon 

waarmaken. Vanaf die tijd is de carnavalskrant 

weer helemaal actueel en ziet hij er gewoon 

strak uit. Met Giel als webmaster hebben we 

iemand in huis die voor ieder probleem een 

oplossing heeft.  

 

De foto’s voor de carnavalskrant maakte Giel al 

jaren (hoffotograaf sinds 1993) en sinds 2010 is 

Patricia van Lankveld bij de redactie gekomen 

voor de opmaak van de fotopagina’s.  

Vanaf 2012 is Patricia Hoffotograaf.   

Al het typewerk wordt al meer dan 25 jaar gedaan 

door Gerrie de Bruijn en eenzelfde periode 

verzorgt Louis de stukjes van “Ze zegge” en de 

eindredactie van de krant. Omdat de krant in 

eigen beheer wordt samengesteld en opgemaakt, 

kan hij ook in eigen dorp worden gedrukt bij De 

Dompelaar, waar een prima samenwerking is met 

Jurgen. Dit jaar al voor de 17e keer..... 
 

De leden van de carnavalsclub halen ook nu nog de advertenties op.  

Eén lid van de raad van Elf haalt in zijn eentje meer dan de helft van de advertenties bij elkaar  

en dat is Hans van de Wetering.  

Hij heeft er werkelijk een neus voor als hij iemand kwijt raakt, waar weer een nieuwe adverteerder 

gevonden kan worden. Chappeau Hans! 
 

Mooi om te zien dat het 

gedachtegoed van 50 jaar 

geleden nog steeds in ere  

wordt gehouden.  

Een ode daarom aan  

de bedenker Thé,  

maar ook aan de bewakers  

van dit gedachtegoed,  

het bestuur en haar leden. 

 

 

De redactie 

50 jaar carnavalskrant "De Peelvruuter" en 50 jaar Dansgarde 
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Ze zegge dè as ge iets wilt bereiken in ’t leven, dè ge dan al 

jong moet beginne....   Ginne wonder dè Teun nou jeugdprins 

is geworre, 10 jaar geleje is ie al mé z’n verkiezingscampagne 

begonne.... (zie de foto) 

’t Kan nie op.... Opa Antoon was prins, papa Frank was prins, 

màr ôk al jeugdprins, en nu is Teun prins bij de jeugd... 

Die zien we zeker ôk nog wel us ‘ne keer terug als grote prins... 
 

                                    Prins Teun - Alaaf!! 

 

Ze zegge dè Paul Buuts unnen tijd 

terug op zaterdag-ochtend  z’n 

broodbestelling op ging haolen bij 

Slager Vogels. Paul hà wà mense vur 

zich, dus moes ie wachten. Zunnen 

hond Fonz waar ’t wachten echter beu 

en vertrok mi bakfiets en al. Paul 

vervolgens rap naor buite, achter Fonz 

en de bakfiets an. Unne mooie start 

van ’n half uurke winkele.  

 

Toen Fonz en fiets wir terugwaren en 

het brood in de tas zaat,  moet er 

natuurlijk ôk betald worre. Petra zin 

tigge Paul, zo is ’t môi gewist, stikt ‘m 

mar d’r onderin, wijzend naor de 

pinautomaat.  

Mar goed dè zag nie  

iedereen die bin-nen  

stond. Paul is mi  

iets of wà un kleur uit  

de winkel vertrokken.   

En Petra, tja, het zal  

d’n broeitijd zèn gewist  

denke wij. 

 

Ze zegge dè Sjors van de Laar samen 

mi Paul Buuts en de kientjes naor de 

speultuin in Handel waren gewist. Nao 

3 uren samen gespuld te hebben was 

’t nog nie genoeg. Thuis angekomme 

wilde Sanne nog efkus mi Wies en Bert 

speule. Uurst thuis wà ete, zin Paul 

tigge Sanne. Sanne vlug unnen 

bôtterham gegeten in twee minuten en 

Sanne wô wir vertrekke. Neeje, zin 

Paul, as de wijzer bovenan stao magde 

gij gaon speule, ’t waar ondertussen 

half 1,  Nao dizzen uitleg vertrok Paul 

nao boven um Anoek efkus naor bed 

te brenge. Nao 5 minute kumpt ie wir 

beneje en zie tie Sanne op d’n inrit 

richting Sjors lopen.  

Paul snel naor buiten  

en Sanne teruggeroepe.  

Ik haj toch gezèt,  

waachte tot de wijzer  

bovenan staot.  

Kijk ‘ns naor de klok.  

Op dè moment zag Paul  

dè de wijzer wel degeluk  

bovenan stond,  

mi ’n krukske d’ronder….. 

Hij hè Sanne toen toch mar laote 

gaon. 

 

Ze zegge dè Dick de Bruijn nogal 

haostig is angelèt. Tijdens de werk-

zaamheden an d’n Elsendorpse-weg 

liep Dick tussen de middag efkus naor 

hullie thuis um wà te eten. Overal 

borden: niet overheen lopen, nieuwe 

asfalt etc., mar ja druk, druk, bellen, 

mar nie lezen, dus grote voetstappen 

in d’n asfalt bij MKG vur de deur.  

D’n dag daorop zin Dick tigge één van 

de werkers: daor is d’r zo te zien nog 

inne durgewandeld….   

De weg is toch nog glad geworre... 
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EEN COMPLIMENT AAN ONZE ADVERTEERDERS 
 

Wij,  de Peelvruuters, willen langs deze weg al onze 

ADVERTEERDERS 
hartelijk danken voor hun bereidheid 

in onze carnavalskrant te adverteren! 
 

Dank zij U is het mogelijk deze krant uit te brengen! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ze zegge dètter overal un end an kumpt, 

  ôk an 'ze zegge'. Althans an hetgeen wij schrijven, 

    want stom streken en aander gekke dingen  

      gaon volgens ons altijd dur.  

        Daorum! Onthou ze of schrijf ze op,  

       dan hebben wij volgend jaor  

     ôk wir wà te schrijven... 
 

   Houdoe!!!!!   

Ze zegge dè ge 't leste nieuws van 

de Peelvruuters nie allenig in de 

krant kaant leze, maar ook op het 

Wereld-Wijde-Web.... 

 

Kijk mar es op uwe compjoeter en 

dan op internet... 
 

www.cvdepeelvruuters.nl 
 

Daor kunde kijke naor alle prinsen 

die we gehad hebbe... 

en alle leej en oud-leej van de 

carnavalsclub.... 

En de dansmariekes.... 

ôk al heten die geen Marieke 

mèr.... 

en heel veul foto's  en zo.... 

 

internet, skôn dè't er is... 
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