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‘T skônste sprookje
van ’t jaor!
www.teugelders.nl

Fotograaf:
Joost Duppen

bouwmaterialen
op voorraad!
Altijd een ruime keuze. Hebben we het product niet op voorraad?
Dan halen we het graag uit ons 27.000 m2 grote centraal magazijn.

Voorwoord voorzitter
Altijd 10.000
bouwmaterialen
op voorraad!
Altijd een ruime keuze.
Hebben we het product
niet op voorraad?
Dan halen we het graag
uit ons 27.000 m2 grote
centraal magazijn

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,
zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich
bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het
bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Dag leuke Ganzendonckers
versie 2

Versie 2? Ja, versie 2. ‘De coronamaatregelen zijn nog
veranderlijker dan het weer’ las ik afgelopen week in een
Whatsapp bericht wat ik ontving. En dat klopt. Afgelopen
november heb ik mijn allereerste voorwoord geschreven
als ‘interim voorzitter’, maar omdat dat voorwoord
eigenlijk meteen achterhaald was, zal niemand mijn
allereerste voorwoord ooit lezen. Dus hierbij: versie 2.
Wat bevinden we ons in een rare tijd. Afspraken worden
gemaakt en afgezegd, om vervolgens de afspraak
toch door te laten gaan in aangepaste vorm. Juist dat
schakelen is waar we op dit moment enorm in getest
worden. We willen zo graag terug naar hoe het was en
we zijn allemaal zo ontzettend toe aan een feestje…

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Carnaval; een van oorsprong Katholiek feest dat vanuit
het Middeleeuwse Italië via Europa zijn weg gevonden
heeft naar Nederland. Het getal 11 is een belangrijk
getal binnen het ‘katholicisme’, maar waarom? Waarom
probeert men alles wat met Carnaval te maken heeft te
koppelen aan het getal 11? Dat komt volgens de boeken
doordat 11 het cijfer is wat voor het heilige getal 12 komt.
Daarmee staat 11 voor het ‘imperfecte’. En bedankt. Fijn
weetje toch? Ik stel voor om dit snel weer te vergeten
en 11 gewoon het gekkengetal te blijven noemen!
Gekkengetal klinkt me toch wat leuker, gezelliger,
vrolijker in de oren dan dat we tijdens Carnaval imperfect
zouden zijn.

ONTWERPBUREAU VOOR TUINEN

Dirk-Jan Spierings
dirkjan@le-jardin.nl www.le-jardin.nl
06-12647374
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we samen mee kunnen zingen met de meest simpele
Carnavalsliedjes, dat we het gekkengetal eer aan
kunnen doen en dat we bovenal kunnen doen waar we
allemaal zo goed in zijn: een feestje bouwen!
Ik kan natuurlijk niet stoppen voordat ik onze eigen
vrijwilligers heb genoemd en bedankt. Meer dan andere
jaren vragen we spontane dingen van hen, veranderen er
plannen en rekenen we op hen. Over het enthousiasme
en de hulp vanuit onze vrijwilligers hebben we gelukkig
niks te klagen! Net als over de bijdragen van onze
onmisbare sponsoren en de horeca, ieder draagt
Carnaval op zijn of haar manier, gelukkig, nog een steeds
een heel warm hart toe! Door het enthousiasme, het
doorzettingsvermogen en het aanpassingsvermogen
van alle eerder genoemden kunnen we vaststellen dat
Carnaval een feest is voor en door Ganzendonckers!
Carnaval is en blijft ’t skônste sprookje van ‘t jaor!

Alaaf!
Romy Brummelkamp

Dit jaar lagen er zoveel plannen, want dit jaar zou het
anders zijn. Dit jaar kon het wel, dit jaar zouden we
kunnen feesten! En gelukkig kunnen we zeggen dat
een aantal activiteiten in aangepaste vorm door zijn
gegaan. En dat deze activiteiten stuk voor stuk toch een
succes zijn gebleken. Onze vrijwilligers hebben niet stil
gezeten en hebben zelfs nieuwe activiteiten bedacht.
Hier kunnen we alleen maar heel blij om en trots op zijn.
Vandaag is het Carnavalszaterdag, traditiegetrouw zitten
we nu in de kerk of wordt op dit moment de sleutel
van Ganzendonck overhandigd door de burgemeester
aan Prins Luuk XLIX. Maar helaas, niets van dat al. Een
aangepaste Carnaval, zoals het er nu – begin februari
– naar uit ziet. Ik hoop dat ik vanavond de mogelijkheid
heb om met jullie te proosten in 1 van onze kroegen. Dat

Fotograaf:
Joost Duppen
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Voorwoord Burgemeester

Zien we 25 jaar Laarbeek
terug in het zomercarnaval?

Wij zijn gevestigd aan de Nachtegaallaan 2a te Beek en Donk.

Wat ben ik trots dat de Laarbeekse Carnavalsverenigingen
het bijltje er niet bij neergooiden voor de organisatie van
Carnaval 2021. Ze vertelden me: “wat er ook gebeurt,
Carnaval gaat altijd door en er is altijd een vorm te
vinden die wel is toegestaan”, en dat is ook gebeurd! Er
zijn prachtige initiatieven uitgewerkt om toch, voor zover
het kon, samen Carnaval te vieren.
Op het moment dat ik dit schrijf (eind januari 2022) krijg
ik een ‘dejavu’- gevoel. De rem gaat er helaas wéér
op. Opnieuw geen Sleuteloverdracht, geen optochten
en maar beperkt mogelijkheden om feestactiviteiten te
organiseren. Wat leven we toch in een rare tijd.

hand in hand gaan. Een paar maanden geleden heb
ik de Carnavalssleutels weer -wel met moeite- van de
prinsen teruggekregen. Daar moesten zelfs de gilden
en een overdrachtsdocument uit Nijmegen aan te pas
komen. Mooie momenten waarop we als gemeentelijke
organisatie laten zien dat we Carnaval waarderen en
koesteren als volksfeest. Een volksfeest voor u, met
veel mooie verbindingsmomenten in de kernen van
Laarbeek.

In het gemeentehuis lopen we ook tegen de
coronamaatregelen aan als het gaat om het organiseren
van activiteiten. De gemeente Laarbeek bestaat dit jaar
25 jaar en dat willen we heel graag samen met u vieren.
Juist na zo’n moeilijke coronatijd willen we met hoop
weer verder.
Een 25-jarig bestaan is kort, zeker als je het afzet tegen het
bestaan van Carnaval en de vier Carnavalsverenigingen
in Laarbeek. Carnaval is traditie en kent veel vaste
rituelen. Juist die rituelen maken het zo’n mooi feest
om het samen te vieren. De vier Carnavalsverenigingen
werken hierin ook alweer 25 jaar samen. Ook dat is een
feestje waard.
Om het gemeentelijke jubileum te vieren hebben we
al enkele bijzondere activiteiten op de kalender gezet,
verspreid over het jaar. Maar we vragen u om ook met
eigen ideeën te komen. Bijvoorbeeld activiteiten die een
link leggen tussen Carnaval en 25 jaar Laarbeek. Ik roep
u graag op om uw creatieve invallen door te geven aan
het bestuur van uw Carnavalsvereniging.
Zoals u weet is 2022 ook het jaar van
gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe
college zal straks door de Carnavalsprinsen
ingewerkt moeten worden, onder andere
tijdens de Sleuteloverdracht of de
Sleutelteruggave. Dit zijn altijd gezellige
bijeenkomsten waar symboliek en humor
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Op naar een klein maar hopelijk
toch sfeervol Carnavalsseizoen met
25 duimen omhoog. Alaaf!
5

0492 - 700 281
www.alu-workx.nl

Wie is Prins Luuk XLIX?
Mijn naam is Dave van de Burgt, geboren in het mooie
Ganzendonck, trotse zoon van Dora en Arie van de Burgt
en ik heb ook nog een broertje, Ard. Ik woon samen met
mijn lieve Prinses Chantal. Verder worden wij in huis
vergezeld door onze hond James.
Na mijn zware opleiding op basisschool de Muldershof,

NIEUW

ALUMINIUM
DEUREN

Verwarming
Airconditioning
Luchtbehandeling
Beek en Donk

06 28 14 35 70
info@raaijmakersklimaattechniek.nl
www.raaijmakersklimaattechniek.nl
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 Lichter dan staal
 In elke gewenste maat
 Slanker dan houten deur
 Onderhoudsvriendelijk

Waarom Schilderwerken
J. de Jong:
• Vaste prijsafspraken
• Een vast aanspreekpunt
• Goede service
• Klein team van vakmensen
• Deskundig advies
• Garantie

Oude Bemmerstraat 5
5741 EA Beek en Donk
06-51865334
info@schilderwerkenjdejong.nl
www. schilderwerkenjdejong.nl

ben ik de MAVO gaan doen op Walterus de Beecke. Toen
al had ik moeite om het mooie Ganzendonck te verlaten.
Maar eenmaal daar mijn diploma gehaald, moest het toch
echt gebeuren. Dan maar naar Limburg, waar Carnaval
natuurlijk ook een groot feest is en zodoende kwam ik
op de MHS terecht in Heerlen. Toen dat eenmaal achter
de rug was, ben ik eerst bij het Oranje hotel in Veghel
gaan werken en niet veel later kwam Ome Jan vertellen
dat zijn café te koop stond. Nou dacht ik, laten we dat
maar doen en zo was ik ineens “kastelein”. En gelukkig
na 20 mooie jaren mag ik dit vak nog steeds uitoefenen.
In Ganzendonck zijn we er maar al te graag bij. Meestal
mogen we werken, maar als dit niet het geval is,
kunnen we ontzettend genieten van al het moois wat
er georganiseerd wordt. Zelf ben ik lid van diverse
verenigingen. Bij Sparta ’25 als voorzitter van de
veteranen, zelf voetballen gaat helaas niet meer. Bij
DC Dartburgt met een gezellig team in zowel soft- als
steeldart en bij biljartverenigingen van de Rooie en
Pauwkes, waar we op maandag en vrijdag diverse
ballen stoten. Natuurlijk dit alles onder het genot van
een drankje en hapje. Mijn prinses speelt al jaren bij
Muziekmakerij De Biks Bent, waar ze vol fier de saxofoon
hanteert.

rond half 6 bij jou in het café’. Zo gezegd zo gedaan. Komt
er een delegatie van 5 personen binnen. Ik denk, dit is
een mooi groepje. Niets in de gaten, totdat iemand zei:
“Nou, Dave we hebben een vraag.” Ik was overdonderd.
Ik als Prins Luuk? Dit duurde echter 3 seconden en zei
toen volmondig ja. Maar natuurlijk moest mijn Prinses er
ook haar zegen over geven, die was het er gelukkig mee
eens. Ik was echt trots en dat ben ik nog steeds dat deze
kans mij geboden wordt. Wel werd gezegd dat ik het stil
moest houden, dat is de reden dat ze me zo kort voor
de bekendmaking hebben gevraagd. Dit is me toch wel
gelukt tot 9 oktober.
Samen met de Prinsencommissie en mijn Adjudanten
hebben we vervolgens veel lol en plezier gehad met de
voorbereidingen. Wij zijn deze mensen en hun partners
veel dank verschuldigd. En ook naar de Ganzendonckse
horeca, voor het meedenken en regelen van de
bekendmaking. Dit nemen ze ons gelukkig niet meer af
en er zijn daar mooie herinneringen gecreëerd.
Nu gaan we op naar Carnaval 2022, als alles meezit.
Natuurlijk hopen we daar ontzettend op en houden
we de moed erin. Ik ben ervan overtuigd dat we met
Jeugdprins Luukske XXXV, Jeugdprinses Bo, de gehele
Jeugdraad en gevolg, Adjudant Mark, Adjudant Hanneke,
het Boerenbruidspaar Janus en Diel, hun getuigen en
de gehele Raad en het Gevolg een sprookjesachtige
Carnaval gaan vieren.
Wij hopen jullie ook dan allemaal te mogen begroeten
tijdens de vele leuke evenementen in Ganzendonck.
Want Carnaval in Ganzendonck is ‘t skônste sprookje
van ‘t jaor!
Alaaf, Luuk de XLIX van Ganzendonck.

Uiteindelijk is onze grootste hobby onder de mensen zijn,
maar als je in de horeca werkt komt dat wel goed. Ook al
is het op dit moment zwaar, na regen komt zonneschijn
en daar houden we ons aan vast.
Begin oktober werd er aan mij gevraagd of ik zin had
om op 8 oktober mee naar Festyland te gaan. Ik zei:
’Natuurlijk man, super veel zin in, hoe laat?’ ‘Nou ik ben

Fotograaf:
Joost Duppen
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Adjudant Mark
Beste Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,
Mijn naam is Mark Claassen, ik ben 48 jaar een echte
Ganzendoncker. Ik ben geboren op Donk, maar woon
al ongeveer 40 jaar in Beek. Ik woon samen met mijn
vriendin Franke Vereijken en onze 2 kinderen Pleun en
Jop.
Dit jaar ben ik weer terug bij de Carnavalsclub. Ik heb
8 jaar lang bij het Gekleed Gevolg gezeten en na een
paar jaar weg te zijn geweest, ben ik dit jaar terug in een
hele speciale functie. Ik ben namelijk één van de twee
Adjudanten van Prins Luuk XLIX.

bij Wish; we darten en biljarten samen. En we zijn elkaar
nog steeds niet moe!
Ik hoop echt dat we dit jaar, ondanks Corona, toch
Carnaval kunnen vieren met een fantastische Prins en
Prinses, een geweldige Jeugdprins en Jeugdprinses,
met een super Jeugdgevolg en Raad van Elf, met een te
gek Boerenpaar en hun hilarische getuigen en met een
leuke en gekke mede Adjudant.
Pas goed op jezelf en op alle andere mensen en hopelijk
tot ziens met Carnaval!
Groeten,
Mark Claassen

Dit jaar is onze dochter Pleun ook actief met Carnaval, zij
zit namelijk bij het Gevolg van Jeugdprins Luuk XXXV en
Jeugdprinses Bo.
Ik vind het een eer dat ik de taak van Adjudant mag
vervullen met een superteam. Mijn relatie met de Prins is,
dat we zeer goede vrienden zijn en dat we al het een en
ander samen hebben meegemaakt. Zo was ik namelijk
zijn getuige op zijn boerenbruiloft. Samen bouwen we
ook ieder jaar, met een fantastisch team, de horeca op

Adjudant Hanneke
Beste Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,

Sound & Light
Technology

Professioneel licht, geluid,
video, projectinrichting & meer!
Amplify - Sound & Light Technology B.V.

Voor meer informatie kijk op:
www.amplifybv.nl

Brugstraat 81, 5731 HG Mierlo
Postbus 100, 5730 AC Mierlo
Tel 0031 (0)492-663555
info@amplifybv.nl
www.amplifybv.nl

We Amplify your business!

Mijn naam is Hanneke van Oss- de Jong, ik ben geboren
op 4 augustus 1979, ben getrouwd met Koen van Oss en
moeder van Daan en Floortje. Zelf ben ik opgegroeid in
het Heidurp, maar woon al een hele tijd in Ganzendonck.
Carnaval is mij met de paplepel ingegoten, mijn
ouders hebben ook altijd bij Carnavalsvereniging de
Heikneuters gezeten. Zelf ben ik daar jaren Dansmarieke
geweest. We vieren elk jaar volop carnaval en met de
dames van “de pracht van 8”, doen we jaarlijks mee met
de optocht.

Ik ben werkzaam bij Arte in Helmond, dat is
een maatwerkleverancier in steen. Daar ben ik
verantwoordelijk voor de projectenafdeling.
Sinds kort heb ik het tennis ingeruild voor padel, wat
heel erg leuk is om te doen.
Sinds enige jaren zit ik in de boerencommissie van
de Teugelders, ik vind het geweldig om met deze
commissie elk jaar een nieuw boerenpaar aan te dragen.
Je leert veel nieuwe mensen kennen, elk jaar is anders
en daarmee blijft het een mooi avontuur.
Toen Dave mij vroeg, hoefde ik niet lang na te denken:
natuurlijk wilde ik de rol als zijn Adjudante vervullen!
Toch vond ik het best wel spannend, zeker met de
bekendmaking, maar het was in 1 woord geweldig! Wat
hebben wij met vieren genoten!
Iedereen nog bedankt voor de superleuke reacties. En
dames van “de pracht van 8”: “we zijn er inderdaad
bijna”.
Hopelijk kunnen we er samen een skôn sprookje
van gaan maken, als het aan ons vieren ligt gaat dat
helemaal goedkomen!
Allaaaf en tot ziens,
Liefs Hanneke.
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Proclamatie Prins Luuk
Luuk XLIX van Ganzendonck

Wij, Prins Luuk XLIX, bij de gratie van:
Adjudant Mark, Groothertog van de Muzelaan, liefhebber
van de peuk, ut goudgele gerstenat en van darten op t
biljart. Maar ook Europees Kampioen ‘de vinger op juiste
plek leggen’.
Adjudant Hanneke, Groothertogin van de pracht van
acht, heerster van ut keukenbladland en liefhebster van
verrekte veul Malibu cola.
Vaandrig Arno, heerser van de Bikse Akkers, familieman
en groot liefhebber van machines mè gruun en plastic
derrie.
Minister van protocol Richard, ambassadeur van un
platske an de zee maar hier veul meer op z’n gemak,
zanger van alle nummerkes van Hazes en zie ut liefste
iederein op de fiets.
De van fist houwende Wijsheden van het Gekleed Gevolg,
de Dansmariekes en het Teugelderskabinet, alle boere
en boerinne en alle Teugelders en Teugelderinnekes,
alle muziekkappellen en van iederein die er z’n eige mé
wil bemoeie.
Prins van Ganzendonck: Groothertog van de
Margrietstraat, Pater Vogelsstraat tot an ut Heuvelplein,
Keizer van café zaal bar dancing loungebar koffieshop via
de achterkant bowlingbaan en toekomstig ondergrondse
parking van de Burgt, Koning van ut biljart, Commandeur
van de skônste Dorpstuin van Ganzendonck, Baron van
de boerencomissie, Graaf van alle blaoskapelle mè de
Carnaval, Heerser van de zachte kern van ut elftalleke uit
Lampegat, Jonkheer van de neij prinsen.
En Opperbevelhebber van zun vriendin/vrouw/
zakenpartner en tevens Prinses Chantal Besseling.
Proclameren ut volgende:

Ten uurste:
tgenodigd wordt
t Ganzendonck ui
Dè jong en oud ui
uw ut wir kan.
gaon viere zo ga
mee Carnaval te
van ’t jaor!
je
’t skônste sprook
Onder ut motto:

Ten twidde:
Dè jong en oud uit Ganzendonck uitgenodigd wordt mee
Carnaval te gaon viere zo gauw ut wir kan.
Onder ut motto: ’t skônste sprookje van ’t jaor!

Ten derde:
Dè de dansmarieke
s wir net zo skôn en
goewd zulle dansen
as alle andere jaore
.
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Ten vierde:
Dè we op sôtteresaovend ‘t Anker gaon
umtovere tot ut skônste sprookjes- feestpaleis
van Ganzendonck, vör ut Royal de Luukse bal.
Ten vijfde:
Dè we mè dees da
og gaon dweilen va
n café
naor café om zouw
e overal plezier te ma
oke.

Ten z`e`esde:

l van de port
Prins Luuk XLIX op Carnavalssötteres de slutte
ter en die
emès
Burg
den
van
neme
zal
r
van Ganzendonck ovve
gève.
zal
terug
wer
ôk
aval
Carn
de
nao
ns
erge
nie érder dan

Ten zeuvende:
Dè normaol gesproke
de Boer en Boerin op Ca
rnavalsdinsigmiddig in de onecht ve
rbonde zalle worre, wa
gi uitmonde in
un geweldig grouwt fist
vur iederein, speciaal
beveiligd dur
de Boerebeveiliging in
de Tapperij.
Ten achtste:
Dè we dizze Carnaval veul mogen geniete van
alle skônne en gezellige muziekkappellen in
Ganzendonck, en dè we dor mè gaon beginne
op frijdesaovend bij ’t Carnavalsconcert van
O&U.

Ten niggende:
aoke in
daog geweldig gi verm
Dè de jeugd zich alle
mè z’n
ns
Pri
ze
Thuis en dè diz
hullie feesttent bij café
ehossen.
gevolg zeker kumt me

Ten tiende:
Dè op sondus dur niemus
mèr thuis is, mar meedu an
d’n optocht of neffe de kan
t stè te kieke en nao aflaop
mee gi fist viere âs unne ma
lle.
Ten elfde:
en pas
z’n alle Carnaval viere,
Dè we ditte jaor mè
en dur
e
bb
he
genoeg gelache
naor huis gaon âs we
d.
nerges mèr licht brâân
Alaaf! Prins Luuk XLIX van Ganzendonck.
Opgemakt in volle eendracht op 11 november 2021, in de
Pre-Prinselijk residentie aan de bar van ut o zo gezellige
familiecafé van de Burgt van Ganzendonck, op unne
brakke sondusmiddig in aanwezigheid van de delegatie
van de Adjudanten Mark en Hanneke, de skônste prinses
Chantal, en niet te vergète, de Prins zèèluf.
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Bent zoinig op dees
planeet,
op die ander hebben ze
van bier ginne weet ?!

Vandaag besteld
morgen in huis

Brdjes en hapjes vr
al uw fsten en p tijen

&to go
Lunch

Voor meer informatie kijk op www.des-lekker.nl
of neem contact op via
06-17234934 • des-lekker@outlook.com
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Broodjes en hapjes voor
al uw feesten en partijen
Bestel nu via www.biezen.nl

&

Lunch to go
Voor meer informatie kijk op www.des-lekker.nl
of neem contact op via
06-17234934 • des-lekker@outlook.com
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Geboren
Syan zorgt dat het werkt!
ICT oplossingen • Business Internet Solutions • Event ICT

Syan zorgt dat het werkt!

Voor al uw business
ICT oplossingen

Het Netwerk
dat werkt!
Actieve breedband netwerken:
• Wolfsveld en Smartpark (Gemert)
• Beekerheide (Beek en Donk)

• Bemmer (Beek en Donk)
• Molenakker (Erp)

Kijk voor meer informatie op
www.draadloosbreedband.nl

Back-up

Mark Beekmans en Lieke van
Nunen zijn op 19 november de
trotse ouders geworden van
dochter Lotte. Mark zit al weer
enkele jaren in het Gekleed
Gevolg bij de Raad van 11. Lieke
is al langer een bekende bij de
Teugelders. Zij was 11 jaar geleden
nog een jong Prinsesje toen haar
vader André van Nunen Prins
Luuk XXXIX was.

Op 19 april 2021 zijn Dennis
en Romy Brummelkamp trotse
ouders geworden van zoon Vic.
Vic is de vierde telg in het gezin
Brummelkamp-Habraken. Moeder
Romy is al 25 jaar actief binnen de
Stichting in verschillende functies.
Afgelopen jaar kwam daar de
functie interim-voorzitter bij. Met
de vierde in de rij kunnen zussen
en broer; Lize, Job en Bo, al een
mooie polonaise lopen.

VoIP

Namens Stichting Teugelders van Ganzendonck van harte gefeliciteerd!
Hardware

Software

Hosting

Cloud

Getrouwd

Syan B.V. • Beekerheide 22D • 5741 HC Beek en Donk

Op 1 oktober gaven Joshy Gevers en Tijmen de Boer
elkaar het ja-woord! Althans… dat dacht iedereen die met
hen dit heugelijke feit vierde. In werkelijkheid waren zij al
op 11-11-2019 in het huwelijksbootje gestapt! Dit maakte de
feestvreugde echter niet minder groot.

Namens de Teugelders van harte gefeliciteerd!

-IN MEMORIAMAfgelopen jaar zijn, tot groot verdriet, 2 mensen overleden die actief zijn geweest voor de Stichting
Teugelders van Ganzendonck.

A D V I E S
BEDRIJFSKUNDIG ADVIES
INTERIM MANAGEMENT

Op 27 april 2021 overleed
Harrie van Kessel. Hij was in
1974 Prins Luuk II. Voordat Harrie
Prins werd, was hij samen met
zijn vrouw Gerda al actief in het
carnavalsgebeuren. Harrie deed
regelmatig mee met de optocht
en won daarbij ook prijzen.

Theo Schoenmakers overleed op
6 juli 2021. Theo was in 1989 Prins
Luuk XVII. Hij zwaaide de scepter
over Ganzendonck onder ’t motto
’t kumt nie zo krèk’. Theo was
geheel nieuw binnen de Stichting
en heeft speciale colleges
mogen volgen om alles van de
Teugelders te doorgronden.

C O M M I S S A R I AT E N
Kapelstraat 2 | 5741 CE Beek en Donk | www.vrededael.nl
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Wij zullen ook in deze periode terugdenken aan deze mensen die elk hun bijdrage hebben geleverd
aan onze Stichting en het Ganzendonckse Carnaval. Namens de Teugelders willen wij familie,
vrienden en kennissen veel sterkte wensen.
15

Jubilerende Teugelders

Tip van de Boer!

Loop je dit jaar wéér de polonaise in je eigen achtertuin?
Probeer dan steeds nieuwe routes te
lopen om spoorvorming te voorkomen!
#boerenverstand #tipvandeboer #gazonkapot

Nanette Kappers
ft Nanette onze
was in het Ganzendonckse hee
s
Prin
0
201
in
Lier
van
g
Jor
Nadat
r het Campingevent,
heeft zich namelijk ingezet voo
club niet meer verlaten. Nanette
in de enige echte
is jarenlang een grote speler
was lid van de PR-commissie,
en incognito tijdens de
fotograaf binnen de Stichting,
Teugelderskrant geweest, was
en ook nog ober
, lid van de Optochtcommissie,
pie
dup
een
r
voo
st
Joo
als
t
optoch
tijdens de Seniorenmiddag.

André van Nunen

André was al jaren actief in onze enig
e echte Ganzendonckse optocht, als
lid van
buurtvereniging de Vijver. Elf jaar gele
den is het alweer dat André de scepter
mocht
zwaaien over Ganzendonck. In de afge
lopen jaren is André vaak als ex-Prins
te
vinden geweest bij onder andere de Sleu
teloverdracht, alwaar hij samen met zijn
collega’s van de Prinsengarde elk jaar
weer een prachtig theaterstuk ten tone
le
brengt.

Eric Habraken

Heerlĳk op een feestje, met de feestdagen,
thuis of gewoon bĳ een borrel!

Raad van Elf, kon niemand
Toen hij 33 jaar geleden begon als lid van de
n. Hij stapte over van de Raad
voorzien wat voor vrijwilliger ze in huis name
ie hij jarenlang heeft bekleed.
van Elf naar het Adjudantschap, welke funct
een uitstap gemaakt naar de
Tijdens zijn Adjudantentijd heeft hij ook nog
Ook hij is nu dus een exwitte cape, de steek met veren en de scepter.
de Prinsengarde. Hij heeft
Prins en draaft, net als André, geregeld op met
is uiteindelijk toegetreden tot de
jarenlang de Sauwelavond gepresenteerd en
de stem van Eric nog steeds
Sauwelcommissie. Nu, 33 jaar later, is voor velen
de Teugelders.
één van de meest vertrouwde stemmen van

De hapjespan is een elektrische
pan gevuld met verse
grillspecialiteiten!

€5,95 p

Bĳ onze hapjespannen worden
gratis sauzen meegeleverd!

.p.

COMPLEET VERZORGD
•
•
•
•

4 soorten salade
Stokbrood + kruidenboter
3 soorten saus
Borden en bestek
(indien gewenst)

+€5,95

p.p.

Woenselse Markt 15, 5612 CP Eindhoven
040 - 243 07 16 • www.megens.keurslager.nl
info@megens.keurslager.nl
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KNUS, een
l aan
e
o
v
e
g
r
e
m
a
k
huis
in!
het Heuvelple

Liefs, Marieke

Koffie, thee, gebak & cadeau

Tot bij
KNUS!

Edward Brouwers
LOON- GROND- EN CULTUURWERK

Beek en Donk T: 0492 - 465586 M: 06 - 53401105

Stabilisatie - Vloerspecie - Stampbeton

Leenders RVS Industrie wenst u
een fijne carnaval
Wij hopen er gezamelijk in 2022 weer
een feest van te kunnen maken.

Maandag t/m zaterdag geopend
Afhalen op afspraak.
06-36487299

Haverkamp 12 • Industrieterrein Bemmer • Beek en Donk
0492 - 344672 • info@vandervliet.biz • www.vandervliet.biz

Prof. Dondersweg 8
5741 SK Beek en Donk

Leenders RVS Industrie, Beekerheide 4, 5741 HC Beek en Donk
0492-461619 • info@leendersrvs.nl • www.leendersrvs.nl
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Boerenpaar Janus en Diel

ONTDEK
EN
BELEEF
PORCUS
CAMPUS
ONTDEK
EN
BELEEF
PORCUS
CAMPUS
Het recreatieve kenniscentrum voor mens en varken
Het recreatieve kenniscentrum voor mens en varken

Bezichtigen en info varkensrassen Excursies en presentaties
en info varkensrassen
Excursies en presentaties
Vergader-Bezichtigen
en trainingsruimte
Verblijf en overnachten
Eigen varken houden
Vergader- en trainingsruimte Verblijf en overnachten Eigen varken houden

WWW.PORCUSCAMPUS.NL
WWW.PORCUSCAMPUS.NL

06 295 202 79
06 295 202 79

ONTDEK EN BELEEF PORCUS CAMPUS
Het recreatieve kenniscentrum voor mens en varken
Bezichtigen en info varkensrassen Excursies en presentaties
Vergader- en trainingsruimte Verblijf en overnachten Eigen varken houden

WWW.PORCUSCAMPUS.NL
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06 295 202 79

D’r was és…….un skôn Boerenpaar in Ganzendonck
dé gèèr trugkiekt op d’n uurste kèèr dé ze mekaor
tegekwaome. Mar ôk voruit kiekt naor de dag waorop
ze saome gaon trawwe, hier in ons eigest Ganzendonck.
Boer Janus,( Arian) de Grouwt is geborre op d’n 22e
november 1980 an ut Vinkenplein in Beek. Janus is in
ut echt getrawt mé Marieke de Grouwt, en zen vur altijd
de grötse vadder en moeder van Daan en Teun. Boerin
Diel is geborre op ut Meulenveld in 1983 as Esther
Theunissen, en grouwt geworre neffe de Zwaan aan
d’n Herrendijk. Ze is getrawt mé Ronnie van Stiphout en
hebbe saome drie kiendjes, Juul, Fem en Mats.
Hèl vruger ging Diel, toen nog mar un durske, naor de
KPJ. En ôk al speulde ze unne kòjje wedstrijd, ging ze
toch steeds mè plezier, umdè ze gèèr die joong zag,
en zeker boer Januske. Eigelik zage ze mekaor allebei
verekkes gèèr.
Liefde maokt blind….. mar ze verlorre mekaor uit ut oog,
net in dien tijd dè ze auwd zat waore um naor Café ’t
Huukske te gaon.
Ze dansten, sjansten en Janus gaf Diel dan een wit
wijntje. Mar ôk vur zun eigest pilske zörrigde Janus
goewd. En ôk hield Janus ut langer vol dan Diel, die al vur
middernaacht thuis moest zèn bij ut kasteel in anbauw
op de Bemmersstraot. Tigge de merrege waggelde boer
Janus op z’n klompen via ut spoor van broodkruimels, die
tie op d’n hènweg naor huis ha gestrooid. Onderwege
kwam Janus een glaoze muiltje tege… en… zonder te
wete van wie ut was wier ie kei verliefd!
Veul jaore laoter kon Janus het verlorre muiltje nog
nie vergèète, en vroeg iederein um raod. Dè du tie
naw nog steeds op d’n donderdag mè een volk wa
hel goewd bij moet zen, in ut grouwt toverkasteel,
wa ôk wel Gemeentehuis wordt genuumd.

zeker, zij wordt men boerin. Diel was ôk kei overtuigd.
Janus ha ut zuuke noit opgegèvve!
Um ut sprookjesachtig lèève van Diel te onderhauwe,
wa uit un grouwt deel bestaot uit wijnen, wijnen, wijnen,
zeker saome mè un goei gevulde borrelplank, en nie te
vergèète festivals te bezuujke, hè ze jaore geoefend bij
un heks. Ze leierde daor um uit verschillende plentjes en
sapjes un kruiemengsel te maoke, waor ge as ge ziek
bent, better van wordt. En zo krig ze laoter wèrek as
apothekersassistente in het Catharinaziekenhuis.
Janus is in ut daggelijkse lèève bezörriger bij of Post
NL, DHL of DPD…of taxichauffeur. Niemend wittut, mar in
ieder geval iets mè un bus, want daor ziede um altijd in
Ganzendonck en umstreken in rije.
Janus en Diel zen kei verliefd en kanne nie waachte
um hun trawwerij mè iederein uit Ganzendonck te
gaon viere. Zo gauw ut kan maokt ut Boerenpaar hun
sprookjesachtige plannen bekèènd, tot dien tijd genieten
ze van hun verloving.
Ze beloven er ’t Skônste sprookje van ’t jaor van te
maoken!
…en ze lèève no laang en gelukkig!

Janus en Diel zuuke gèèr de gezelligheid op en
zo kwam er un hechte vriendengroep HePi. En op
inne van deez jaorlijkse vakanties van
de groep op de camping, zaat Janus
nog steeds mè z’n glaoze muiltje in
zunne maog. Hij liet alle durskes
ut muiltje pââsse. Hij zou en
moest z’n jeugdliefde trugvinge.
En…..ein durske pââste ut muiltje,
tzat as gegote……ut was Diel z’n
jeugdliefde! Naw wist Janus ut
Fotograaf:
Joost
Duppen
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e Teugelders
SDK Koudetechniek BV wenst all
aval toe!
alvast een kei skônne (zomer)carn

Vaandrig Arno & Minister van
Protocol Richard
Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,
“Wa hebbe we er wèr zin in” om een mooi feestje te gaan vieren!
We hebben als Raad van Elf een gezellige bekendmaking bij C.V. de Heikneuters mogen beleven en natuurlijk
de geweldige onthulling van onze eigen Prins Luuk XLIX. Wat een mooie feestjes! Die nemen ze ons niet meer
af. Namens de Raad van Elf wil ik dan ook het bestuur bedanken voor hun inzet, zodat de bekendmaking
toch door kon gaan! Hoe het seizoen verder gaat verlopen, is op het moment van dit schrijven nog één groot
vraagteken. We kunnen alleen maar hopen!
Binnen het Gekleed Gevolg zijn er enkele wisselingen geweest. Er zijn leden gestopt bij de Raad van
Verdiensten, overgestapt van de Raad van Elf naar de Raad van Verdiensten, en een nieuw lid bij de Raad
van Elf. En nieuwe leden zijn nog steeds welkom!
Ook is er een nieuwe functie binnen het Gekleed Gevolg.

www.sdkkoudetechniek.nl
Keukenbeemd 1, 5741 TV Beek en Donk. Tel. 0492 - 320 125

Sinds de bekendmaking van Prins Luuk XLV (Jimmy van der Leemputten) hebben we binnen de Teugelders
een gekozen Adjudant en geen vaste Adjudant, zoals we dat altijd hebben gehad. Dit heeft als grote voordeel
dat de Prins samen met een maatje de scepter over Ganzendonck mag zwaaien. Binnen het Gekleed Gevolg
hebben we gemerkt dat het soms aan ervaring ontbreekt, waardoor de Prins en zijn Adjudant de gebruiken
(protocollen) niet goed kennen. Hierdoor kunnen zij zich hier en daar niet goed voorbereiden op wat
er van de Hoogheden verwacht wordt, tijdens de vele bezoeken en activiteiten. Om dit gat op te vullen,
introduceren we de Minister van Protocol. De Minister van Protocol is vraagbaak voor de Prins en zijn
Adjudant voor wat er van hen wordt verwacht tijdens een evenement of bezoek. Deze persoon kent de
protocollen en informeert de Prins en zijn Adjudant hierover, zodat de Hoogheden goed voorbereid hun
zware taak kunnen uitvoeren.
De rol van de Minister van Protocol is neergelegd bij de Raad van Elf, omdat zij als goed Gekleed Gevolg
bij verreweg de meeste activiteiten aanwezig zijn. Richard van Deursen vervult vanaf heden de rol van
Minister van Protocol.
Dat was het weer vanuit het
Gekleed Gevolg. Laten we hopen
dat we komende Carnaval
elkaar weer tegenkomen bij
één van de activiteiten in
Ganzendonck…

wij wensen iedereen een

BRUISENDE

CARNAVAL ;)

Alaaf,

Uw airco leverancier

Arno van Ansem, Vaandrig
Richard van Deursen, Minister
van Protocol

Orchideestraat 3 |Beek en Donk
jansenautobedrijf.nl
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aan de hand
In deze rubriek treedt een vrijwilliger van de Teugelders
aan
woord
het
is
keer
Dit
hts.
spotlig
de
in
n
vrage
l
van een aanta
g!
Gevol
ed
Deany Muller, al 10 jaar lid van het Gekle

UW AUTO ZO SCHOON ALS NIEUW MET OOG VOOR DETAIL.
PROFESSIONEEL HANDWERK BINNEN- EN BUITENKANT VOOR DE BESTE PRIJS .

Steek op! Steek af!

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

CAR DETAILING
GLASCOATING
OLD-TIMER DETAILING
KOPLAMPEN BEHANDELING
PROFESSIONELE FOTOSTUDIO

NIEUWE
BANDEN
Alle topmerken, voor elk automodel!
Thuistapas
-HAAL UNIEK IN HUISIets te vieren of een gezellig avondje thuis op de
bank? Genieten van Unieke gerechtjes tijdens je
favoriete serie of je gasten verwennen tijdens een
feestje? Dat kan! Unieks thuistapas kun je
bestellen vanaf 2 personen.
De tapas worden geheel door ons voorbereid
zodat je met een kleine handeling iets groots op
tafel kunt zetten. Uniek, maar op je eigen manier!

WWW.EETERIJ-UNIEK.NL
BLIJF OP DE HOOGTE VAN
ONZE LAATSTE NIEUWTJES
WWW.FACEBOOK.COM/EETERIJUNIEK
WWW.INSTAGRAM.COM/EETERIJUNIEK
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ZIE ONZE WEBSHOP
www.josverschurenshop.nl

Wij wensen iedereen
een prettige Carnaval

In 1957 is Deany geboren in New-Guinea en woont
inmiddels vanaf zijn derde levensjaar in Beek en Donk.
(Deany heeft even overwogen om naar een naastgelegen
dorp te verhuizen maar is uiteindelijk trouw gebleven aan
ons mooie Ganzendonck ). Deany is al 44 jaar gelukkig
getrouwd met zijn vrouw Marjan, waarmee hij twee
zonen, Marvin en Jimmy, heeft. Inmiddels zijn er ook vier
kleinkinderen, waar Deany harstikke gek mee is.
Inmiddels is Deany 10 jaar betrokken bij De Teugelders
en lid van het Gekleed Gevolg. Maar stiekem is Deany al
veel langer betrokken….
Steek op
‘’Ik ben betrokken geraakt bij De Teugelders op het
moment dat Ronnie Tijssen Prins werd. We zaten in
dezelfde vriendengroep en vanaf dat moment was ik er
steeds vaker bij. In het begin wilde ik me nog niet binden
aan de Stichting, maar na enkele jaren bleef het toch
kriebelen om lid te worden van De Teugelders. Ik was
er immers toch altijd bij. Uiteindelijk ben ik in 2012, toen
Dirk-Jan Spierings Prins werd, bij het Gekleed Gevolg
gegaan.
Wat is je rol bij De Teugelders?
‘’Vanaf het begin ben ik al bij het Gekleed Gevolg. Ik hou
van feestjes, gezelligheid en vrienden om me heen. Dat
was én is precies het Gekleed Gevolg voor mij. Zelfs toen
Ronnie Tijssen stopte, bleef ik trouw aan de club. Het zijn
immers mijn vrienden en ik hou van Carnaval. Daarnaast
kan iedereen binnen de Teugelders erop vertrouwen
dat ik er altijd bij ben. Ik sta niet graag op de voorgrond,
maar een heerlijk biertje meedrinken doe ik graag.’’

Gevolg. Wat was dat een gave ervaring zeg!’’
Wat vind je van het Carnaval in Ganzendonck?
‘’Door de jaren heen is er veel veranderd, maar natuurlijk
ook in positieve zin! De Sauwelavond en optredens vind
ik prachtig om naar te kijken. Lekker ouwehoeren en
lachen, daar hou ik van. De drukte is wat afgenomen,
maar dat onderdrukt de vreugde niet.’’
Stel jij mag bepalen wat er tijdens 4 dagen Carnaval in
Ganzendonck gebeurt. Hoe ziet Carnaval er dan uit?
‘’Als ik iets zou mogen veranderen, zou ik meer cabaret
en klets toevoegen in het programma op 1 centrale
locatie in het dorp. Met z’n allen samen Carnaval vieren
in 1 grote zaal en naar leuke optredens kijken.’’
Nu we weten hoe Deany bij het Gekleed Gevolg is, wat
doe je nog meer?
Steek af
‘’Buiten het Carnavalsseizoen om, hou ik nog steeds
van een feestje. Lekker hossen en springen, al is het
tegenwoordig wel wat rustiger. Vroeger hield ik al veel
van Carnaval. Zo trokken we elke dag andere outfits
aan en zijn we zelfs ooit onherkenbaar als katten op pad
geweest.
Daarnaast sta ik graag op de badmintonbaan. Sinds mijn
8e speel ik al badminton, inmiddels ben ik alweer 21 jaar
lid van BC Mixed. Daar heb ik mijn lieve vrouw Marjan
ook mogen ontmoeten.

Wat is je mooiste Carnavalservaring tot nu toe?
‘’Dat is een pittige vraag! Wat niet, haha. Zoveel mooie
momenten heb ik al mogen meemaken.
Als ik echt moet kiezen, dan ga ik voor het
eerste jaar dat ik lid werd van het Gekleed

ONAFHANKELIJKE
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!
BOSSCHEWEG 30
BEEK EN DONK
0492 - 46 12 38

WWW.JOSVERSCHUREN.NL

PS: Herken je mij met m’n
lange bos haar? Dat zit stiekem
verstopt onder mijn steek ;)
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Prins Luuk XLVIII
Woninginrichting

Laat u eens verrassen en kom op de open bedrijvendag

U kunt bij ons terecht voor diverse creatieve toepassingen en voor slimme
op 17vannovember
2018 van
16:00
oplossingen
praktische problemen
die10:00
wij graagtot
samen
met uur
u bekijken.
Laten we een afspraak maken!

De langstzittende prins
Eindelijk is de scepter in de goeie en vertrouwde handen van Prins
Luuk XLIX. Dit alles heeft
heel wat langer moeten duren dan normaliter het geval is. Ik ben
ongelooflijk blij dat ik, als
langstzittende prins van Ganzendonck, terug kan kijken op een foutloze
afloop. Dat heeft nogal
wat voeten in aarde gehad. Als demissionaire prins met de Ganzen
donckse sleutel om de nek
waren er toch nog heel wat plichtplegingen waarvoor men het afgelop
en jaar een beroep op
me deed.
Als eerste was aldaar de Prinsengarde, bestaande uit de ex-prin
sen van Ganzendonck, die
meteen aan me begon te trekken: ‘Word alstublieft lid van onze
club’. Neen…. Even wachten
nog tot de overdracht naar de neije Luuk is afgerond.
En verder waren er de nare ontwikkelingen met betrekking tot de sleutelo
verdracht. Een geschil
vanuit mijn huidige woonplaats Knotsenburg met burgervader van
der Meijden, inclusief de
inzet van de Rooi en de Gruun Skut, kon ternauwernood worden
opgelost door Joan Bruls, de
broer van… Een blamage kon maar net worden afgewend.

U kunt bij ons terecht voor diverse creatieve toepassingen en voor slimme
oplossingen van praktische problemen die wij graag samen met u bekijken.
Laten we een afspraak maken!
www.facebook.com/TONProjectstofferingBV/

Bezoekadres:
Korenmijt 23a
5741 PP Beek en Donk
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info@tonprojectstoﬀering.com
www.tonprojectstoﬀering.com
T 0413 - 764 467

www.linkedin.com/company/ton-projectstoffering/

Gelukkig zijn mijn Adjudant, de Woordvoerder en de Teugelders mij
al deze tijd blijven steunen.
En hebben ze me een hart onder de riem gestoken. Het komt goed,
blijf erin geloven, je staat
niet alleen, uiteindelijk past op ieder potje een dekseltje, er gloort
hoop aan de horizon, laat je
niet kisten, hup vooruit je kan het, laat de moed je niet in de schoen
en zakken, ‘s avonds een
vent, ‘s morgens een vent, na regen komt zonneschijn, een dag niet
gedronken is een dag niet
geleefd, houd moed, beter iets doen waar je later spijt van krijgt
dan het niet doen, gewoon
gaaaaaaaaaaaaaaan, ‘t is nooit zo erg of het is wel ergens goed
voor, het kan nooit erger
worden als dat het nu is, blijf geloven in jezelf en in de ander, gewoo
n blijven lachen, je hebt
maar 1 leven en dè is een goei, geniet (nu het nog kan), voor je het
weet is het voorbij, huphup
uit bed, in het land van de blinden is éénoog koning, wij van WC eend
adviseren WC eend, het
is toch leuk, leven en laten leven, etc., om maar enkele opbeurende
opmerkingen te citeren.
Al met al… t waar skôn, maar verrèkes
goewd dat er eindelijk ne neije Luuk
is. Ik wens Prins Luuk XLIX, Prinses
Chantal en de Adjudanten Hanneke
en Mark heul veul plezier.
Alaaf,
uwer immer Prins Luuk XLVIII
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Sinds 1980



Klantgericht



Vast aanspreekpunt



Van grote tot
kleine projecten



Tevredenheidsgarantie

Interesse of vragen?
06 – 51 58 06 77
(Aan)bouwen

Verbouwen

Overkappen

Renoveren

Korenmijt 15
Beek en Donk

Voor meer informatie en impressies kijk op www.aannemersbedrijfvanlieshout.nl

Ook met carnaval
staan we klaar voor
ondernemers
Fijne carnaval!

Ga naar
Bavaria.nl/Carnaval

info@ronnievanstiphout.nl
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06-15438161

Van de Graft Accountants
Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
(0492) 46 22 06
info@vga.nl
www.vga.nl
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Prinsengarde

Jeugdprins Luukske XXXV,
en
Jeugdprinses Bo, Jeugdraad
Gevolg

ntal, Adjudant
Prins Luuk XLIX, Prinses Cha
leed Gevolg
Gek
e,
nek
Mark, Adjudante Han
Fotograaf:
Joost Duppen

Bestuur, niet op de fot

o: Jaimy Stofberg
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Jeugdcarnaval
e
Maak je eigen clowntj
Benodigdheden;
• papieren bekertje
• gekleurd papier
• wol
• verf, kleurpotloden,
stiften
• lijm

Maak je eigen maske

Jeugdcarnaval
r

Benodigdheden;
•
papieren bordje
•
stokje
•
verf
•
gekleurde
blaadjes
•
kleurtjes/stiften
•
glitters
•
lijm

Prijsvraag

Prinses Bo
nzendonckerinnekes,
Hoi Ganzendonckers en Ga
rs en dit Carnavalsseizoen
Mijn naam is Bo Raaijmake
Dit vind ik keigaaf en heb er
ben ik jullie Jeugdprinses.
super veel zin in!!!!
elijk héél leuk!!!!! Ik woon in
Carnaval vieren vind ik nam
l
straat, dat herken je nu we
Beek en Donk in de School
a
pap
n
mij
t
me
en
sam
,
tuin
aan de versieringen in de
n hobby’s zijn voetballen
Mij
.
Kai
er
bro
en
ma
ma
en
ik in een heel gezellig
bij Sparta’25. Daar speel
school waar ik op zit heet
meidenteam, de MO15-1. De
basisschool de Raagten.
XXXV, de Raad van Elf en
Samen met Prins Luukske
er een te gekke Carnaval
het Jeugdgevolg, gaan we
van maken!!!
met de Carnaval zodat
Ik zie jullie allemaal graag
Dus trek je mooiste outfit
we flink kunnen feesten.
zie ik alle kinderen van
aan met de Carnaval en dan
een feestje houden, bij het
Ganzendonck die ook van
Café Thuis.
Jeugdcarnaval in de tent bij
n ‘t skônste sprookje van
alle
z’n
t
me
Zo kunnen we er
’t jaor van maken!!!!

Prins Luukske XXXV
Hoi allemaal,
Ik ben Sven Gordijn. Ik
ben 11 jaar, en woon sam
en met
papa en mama in Beek
en Donk.
Ik zit in groep 8 op ba
sisschool De Muldersh
of.
Mijn sport is badminton
en doe dit bij BC Mixed
in Beek
en Donk. Ik doe dit su
per graag.
Vissen vind ik ook leu
k, en doe dit met papa
en mama
of met vrienden/vriend
innen.
Mijn andere hobby is
modelvliegen. Samen
met mijn
vader bouwen we mo
delvliegtuigen en ga
an we
vliegen op een veld
speciaal voor modelvli
egtuigjes
in Keldonk.
Ik ben super blij om Pri
ns Luukske te zijn. De
ze droom
kan ik van mijn lijst afs
trepen. Ik hoop dat we
ondanks
Corona er toch met z’n
allen een mooi Carnava
lsfeest
van gaan maken.
Prins Luukske XXXV,
Sven Gordijn

Tot dan!!
Zoek alle ballonnetjes
met een letter
erin in deze Teugeld
er en maak
het juiste woord! Uit
alle goede
inzendingen worden
4 winnaars
geloot. De jeugdcomm
issie neemt
persoonlijk contact
op om de
verrassing te komen
brengen. Stuur
je antwoord voor dinsd
ag 1 maart naar
infojeugdteugelders@g
mail.com.
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Groetjes Jeugdprinses Bo

Fotograaf:
Joost Duppen
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Jeugdcarnaval
Zoek de 8 verschillen

De Ganzendonckse
Dansmariekes
Wie zijn wij, waar kom je ons tegen en wat doen
wij het hele jaar door? Een aantal
vragen waar we antwoord op willen geven.
Dit jaar zijn wij met een gezellige groep van 10 meide
n, in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar.
Ieder jaar trappen wij ons Carnavalsseizoen af met de
bekendmaking van Prins Luuk in Beek en Donk in
november. Voor de 1e keer dansen wij dan onze nieuw
e Gardedans. In de maanden daarna gaan wij mee
naar de recepties in Laarbeek, zijn we van de partij bij
de KansPlusmiddag en de avond in zorgcentrum De
Regt. Tijdens de Seniorenmiddag en Sauwelavond danse
n wij de Gardedans en onze Showdans
Met Carnaval zie je ons deelnemen aan de Ganzendonc

kse Optocht en gaan wij overdag mee met Prins Luuk
en zijn Gevolg. Vroeg in de avond kun je ons vinden
bij het Jeugdcarnaval.
Onze trainingen starten altijd vanaf april, voorafgaan
d aan het Carnavalsseizoen. We trainen iedere
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Op de laatste trainin
g voor de zomer hebben we vaak nog een leuke
activiteit en ook met Sinterklaas ziet de training er iets
anders uit. We maken er altijd een extra gezellige
avond van.
Nieuwe Dansmariekes zijn altijd welkom! De enige vereis
te is dat je tijdens Carnaval tenminste 8 jaar
oud bent. Je kunt jezelf het gehele jaar aanmelden.
Je komt dan op een wachtlijst te staan en zodra er
plaats is nemen we contact met je op. Meestal is dit
rond de maand april. Heb je interesse en/of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met Angeline
v Ansem via angeline.van.ansem@gmail.com of
telefoonnummer 06-25457847.

Fotograaf:
Joost Duppen
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voor elke
gelegenheid
John van Kaathoven
úw topSlijter

Piet van Thielplein 21 • 5741 CP BEEK EN DONK • 0492-769139
johnvankaathoven-uwtopslijter.nl

0492 – 468 817
info@a�en�vslaets.nl
www.a�en�vslaets.nl

Wie gaat er mee in het sprookje
van prins Luuk en prinses Chantal?

Doe je mee?
36
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Meer dan 33 jaar club van 100
Met elkaar, voor elkaar!
‘Met elkaar, voor elkaar.’ Het blijkt in de huidige maatschappij steeds gebruikelijker te worden om op deze manier
samen te leven. En daar zijn we heel blij mee! Want de Club van 100 van de Teugelders van Ganzendonck bestaat
al meer dan 33 jaar dankzij de giften van haar leden.
Ouderen, mensen met een beperking, de jeugd, zieken en zij die een moeilijke tijd achter de rug hebben, krijgen
vanuit de Club van 100 extra aandacht. Financiële ondersteuning is er onder andere voor het Kindercarnaval, de
Carnavalsavond in De Regt, de Seniorenmiddag in ‘t Anker, de KansPlus Carnavalsmiddag, de Ganzendonckse zieken
en anderen die ‘t OPkikkertje wel kunnen gebruiken. Kijkt u maar eens op de website naar de foto’s van deze activiteiten.
U ziet alleen maar blije gezichten en daar doen we het voor!

Ook met carnaval
staan we klaar voor
ondernemers

Om dit te kunnen blijven doen, is het nodig dat de Club van 100 genoeg leden heeft. Het zou heel fijn zijn wanneer
u ook lid wordt van de Club van 100. Voor 50 Euro per jaar helpt u mee om de Ganzendonckse mensen gelukkig te
maken. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Meld u dan aan via onderstaande strook of op de website www.teugelders.
nl/club-van-100.

Fijne carnaval!

VGA juristen
Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
(0492) 46 87 44
info@vga-juristen.nl
www.vga-juristen.nl

TOOLS

Aanmelding club van 100
Naam: .......................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................
Woonplaats: .............................................................................................................
Telefoonnummer: ....................................................................................................

Bezoek onze winkel of webshop met meer dan
300 merken voor boer, bouw en industrie
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Mailadres: .................................................................................................................
Dit strookje kunt u
inleveren bij:
Club van 100, p/a
Annet van Haperen,
De Kastanje 6,
Beek en Donk
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5G Quiz

Terugblik

De Teugelders van Ganzendonck organiseerden
zaterdag 29 januari het ‘Giga Grandioze Gezellige
Ganzendonckse Gezelschapsspel, oftewel de 5G-Quiz.
Zo’n driehonderd deelnemers deden online mee aan
het spektakel. Het werd een daverend succes.
Live vanuit het ‘mediapark’ aan het Heuvelplein, Café
van de Burgt, werd een avondvullend programma
gedraaid wat door de deelnemers via Zoom-verbinding
kon worden gevolgd.
Hilarische momenten
De 5G-Quiz werd gepresenteerd door Prins Luuk
XLIX, Prinses Chantal, Adjudant Hanneke, Adjudant
Mark Claassen én Stephan van Schijndel die de show
opfleurde met leuke, verrassende weetjes. Adjudant
Mark vervulde als jurylid de rol van Mark van Rossum.
De 5G-Quiz bestond uit verschillende bingo-rondes,
quizvragen en gezellige feestmuziek tussendoor. Er
ontstonden hilarische momenten en de deelnemers
werden steeds fanatieker.

Special Delivery
Tijdens de 5G-Quiz konden er allerlei prijzen gewonnen
worden. Zo waren er onder meer dozen met tomaten
én
bouillonblokjes,
een
levensmiddelenpakket,
tegoedbonnen én een echt anti-katerpakket. Deze
mooie prijzen werden door het Boerenpaar Janus en
Diel dezelfde avond nog overhandigd. “Bij veel adressen
stonden de drankjes al klaar, maar het was zo ontzettend
druk. Van hot naar her hebben we gereden met onze
paard en wagen”, vertelt Janus lachend.
Tijdens deze avond kon er ook gedoneerd worden voor
de Jeugdcommissie en de Club van 100. Prins Luuk
XLIX zong de donateurs toe als dank voor hun donaties.
“Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling
vatbaar”, besluit Prins Luuk XLIX.
De winnaar van de 5G-Quiz was Thijs van der Heijden
van blaaskapel Stoudt!

Voorbeeldv

ragen

Mè carnaval vatte we nie ein
pilske mar Many More.
Op aswoensdig zèn we d’r
hopelik wèr hélemôl klaor voor.
WEBSITES | GOOGLE VINDBAARHEID
SOCIAL MEDIA | AND MANY MORE
BEEK EN DONK
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WWW.MANY-MORE.NL
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Bekendmakingen in Ganzendonck
Het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 november
2021 stond volledig in het teken van bekendmakingen.
Het was een grandioze eerste activiteit van het nieuwe
Carnavalsseizoen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
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6
5

Afscheid Prins Luuk XLVIII (Antwan van Horik)
Bekendmaking Boerenpaar: Boer Janus (Arian de
Groot) en Boerin Diel (Esther van Stiphout)
Bekendmaking Prins Luuk XLIX (Dave van de Burgt),
Prinses Chantal, Adjudant Mark en Adjudante Hanneke
Dansmariekes
Luukske XXXV (Sven Gordijn) en Jeugdprinses Bo
Jeugdraad en het Gevolg

2

3

4
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I
I
P
Bouergondische
O
T
1. erwtensoep
Erwtensoep kan je zelf
een dag van tevoren
maken of gewoon
een blik opentrekken.
Waarschijnlijk proef
je het verschil toch
niet. Flink worst er
in, een paar sneden
roggebrood met spek
erbij en je bent klaar om
je in het feestgedruis
te storten. Heb je last
van winderigheid?
Gewoon iemand anders
aankijken en net doen
of je neus bloedt.

3. nasi met sate

2. spareribs

Nasi met sate kan je bestellen in een
restaurant of bij de super halen. Wil je
het toch in een restaurant eten, maak er
dan dit keer geen zooitje van.

Doe geen moeite om spareribs
zelf te maken: voordat het klaar
is, is het feest al bijna voorbij.

4. stamppot met rauwe andijvie
Haal een bak puree en een zak
gesneden andijvie bij de super en
doe het samen in de pan. Maak
warm en je kan eten. Een beetje
spek uitbakken en eventueel een
gehaktbal erbij. Fluitje van een cent
en ook nog gezond.

5. friet met snacks
Friet met een frikandel is een
gouwe ouwe. Niet zelf gaan
bakken voor het geval je vergeet
de frituur uit te zetten. Wil je er
iets speciaals van maken, doe er
dan een heerlijke curryworst bij.
Als je echt dronken bent, is een
frikandel goed genoeg.

6. limburgs zuur vlees
Limburgs zuur vlees is goed te doen
als je een partner of moeder hebt
die goed kan koken. Zo niet, bij de
supermarkt haal je anders een bak
kant en klare. Kan je mooi twee
dagen mee doen.

Al meer dan 20 jaar
officieel Vespa dealer!
Scooter verkoop - reparatie - onderhoud
Prins Hendrikstraat 4 (bij Beekse Brug)
Tel: (0492) 45 03 90

www.raswa.com

Voor al uw
• Grond & Sloopwerken
• Kabelwerken
• Bestratingen
(Richard) 0653149903

7. spaghetti bolognese

8. pannenkoeken met spek
Pannenkoeken met spek zijn lekker
vet. Probeer niet om een dubbele
salto te maken met je pannenkoek
als je een hoop drank op hebt. De
keuken poetsen is zonde van je tijd.

(Harm) 0653854099

Spaghetti bolognese is ook een sterke voor de carnaval.
Vergeet niet een servet voor te doen en je mond af te vegen
voor je weer op stap gaat.

11. appels en crackers
Als eerste een eenvoudig, maar doeltreffend
gerecht. Wat goed is tegen zeeziekte, is ook
goed voor een kater. ’s Morgens appels en
droge crackers zijn een wondermiddel om er
weer snel boven op te komen.

Beekerheide 28 Beek en Donk

9. hutspot
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Hutspot gaat er altijd in, ligt stevig op de
maag. Een stuk worst erbij en klaar is Kees.

10. chinees eten
Chinees eten doet het altijd
goed. Vergeet niet op tijd te
bellen en vergeet het vooral
niet op te halen. Kijk uit als
het glad is, zorg dat je niet
onderuit gaat met je Foe Yong
Hai.
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Interview Frans van Hal
35 jaar lid en nog steeds betrokken!

Welke stijl uw
huis of bedrijf
ook heeft, wij
hebben een
bijpassende
deur voor u!

Frans van Hal krijgt Carnaval niet uit zijn bloed. Zelfs niet
nu hij, als rustend lid, bij de Carnavalsstichting doorgaat.
Voorheen was hij lid van de Raad van Verdiensten
binnen de Stichting, opgericht door het Gekleed Gevolg.
Sinds dit jaar doet Frans een stapje terug, omdat het niet
altijd meer lukt. Zolang Frans het kan volhouden, blijft hij
graag betrokken.

Vraag online
• Vrijblijvend een offerte aan!
• De gratis brochure aan!

Wij wensen
iedereen een
skônne Carnaval!

De Haamsknuppel
Al sinds december 1985 is Frans bij de Teugelders. Op
het moment dat hij werd gevraagd voor de Raad van
11, duurde het geen 24 uur totdat hij ‘ja’ had gezegd.
Na beraad met het thuisfront, te weten zijn inmiddels
overleden vrouw Bep, wisten ze zeker dat ze dit samen
wilden gaan doen.
In 1988 werd Frans al gepromoveerd tot Vaandrig. Een
aantal jaren later zelfs uitgeroepen tot Hofmeester.
Zijn vrouw Bep werd in 1989 secretaresse van het
bestuur. Frans: “Vroeger was het een hele eer om
de Haamsknuppel in ontvangst te nemen. Dit is de
hoogste onderscheiding binnen de Teugelders. En
ja hoor Bep heeft deze eerder in ontvangst mogen
nemen dan ik! Maar het was haar gegund”. Precies 11
jaar later (2000) nam Frans zowel de Haamsknuppel
als d’n Opsteker in ontvangst. Inmiddels heeft hij al 34
prinsonderscheidingen in zijn bezit.

zodat iedere Ganzendoncker en Ganzendonckerinneke
Den Teugelder kan bewonderen en lezen”.
Uit Dort!
Frans is officieel geen Ganzendoncker, maar komt zelfs
boven de rivieren vandaan, namelijk Dordrecht. Of, zoals
Frans zegt, “uit Dort”. Dit wil niet zeggen dat hij pas later
Carnaval heeft ontdekt. Ook daar vierde hij elk jaar op
zaterdag volop Carnaval. Toen hij met Bep naar Beek
en Donk verhuisde (1973) waren ze direct betrokken bij
de buurtvereniging. Het jaar erop liepen ze al mee met
de optocht en waren ze altijd aanwezig bij feestjes. De
kinderen op pad betekende, Frans en Bep ook op pad.
Lekker hossen!
“Het mooiste wat me aan Carnaval herinnert is de
beginperiode. Toen werd het nog gevierd in de Rollerhal.
1100 man stond binnen om daar elke dag te feesten.
Tenslotte wens ik iedereen het allerbeste toe en blijf
Carnaval vieren! Ik ben ook blij om te zien dat er meer
jeugd in De Raad van 11 is gekomen.”

Tot en met 2018 was Frans Hofmeester. Zijn betrokkenheid
was duidelijk te merken. Het verzorgen van de munten
voor de Raad van Elf, het vervoer en het bezorgen van
Den teugelder, deed hij maar al te graag. Dat laatste zal
hij, zolang het gaat, ook zeker nog niet loslaten.
“Elke nieuwe wijk in Ganzendonck loop ik
langs om de huizen te tellen,

www.degroot-garagedeuren.nl
De Groot Garagedeuren • Korenmijt 11 • 5741 PP Beek en Donk
0492 - 46 80 32 • info@degroot-garagedeuren.nl
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Van Balkom
Beek en Donk

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 21:00
8:00 - 18:00
10:00 - 18:00

IEDERE DAG
VERRASSEND
VEEL VOORDEEL
BIJ PLUS
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Den T
Teugelder
eugelder 44 jaar geleden 1978
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11 jaar geleden
‘Daor zit het dan, het heul spul van 11 jaar geleeje’, zo
komt Prins Luuk XXXIX Café-Zaal van de Burgt binnen
wandelen op zondagmiddag.
Loes van Kreij zegt zachtjes, ‘dat is de helft van mijn
leven geleden trouwens!’. Cas Spierings moet lachen.
‘Ja, van mij ook. Niet normaal hoe snel dat is gegaan!’.
‘Loes, hoe is het met jou? Cas, jongen, hoe is ’t?’, zegt
André met een grote lach.
André praat vrolijk verder en de drie Hoogheden van
2011 hebben het duidelijk meteen naar hun zin. Er komt
een nog bredere lach op hun gezicht als we vragen naar
de allermooiste herinnering van hún Carnavalsseizoen.
Loes begint vol enthousiasme te vertellen. ‘Ik heb eerst
in de Hofhouding gezeten en ik vond dat toen zo leuk,
dat ik dat weer mee wilde maken. Het jaar daarna had
ik mezelf opgegeven om Jeugdprinses te worden. De
bekendmaking vond ik zó spannend en wat was ik blij
dat ik echt Jeugdprinses was geworden.’
Cas heeft het anders aangepakt. ‘Ik had mezelf meteen
opgegeven om Jeugdprins te worden. Eigenlijk zit je

Kun jij nóg wel
een Booster
gebruiken?

André, Cas, Loes

eerst een jaar in Hofhouding of in de Raad van 11, maar
ik werd direct Jeugdprins. Ik was dolgelukkig! Ze zeggen
dat je op je hoogtepunt moet stoppen, dat heb ik dan
ook gedaan, haha.’

Loes: ’Die heb ik niet op het gebied van Carnaval.
Ik woon in Nijmegen en daar leeft het helemaal
niet zoals hier. Ieder jaar kom ik wel terug naar
Beek en Donk om naar de optocht te komen
kijken!’

‘De KansPlusmiddag vond ik echt wel heel gezellig. De
mensen waren zo blij dat wij er waren en al bij het eerste
liedje werd er volop gedanst.’ Loes begint te lachen: ‘
Weet je nog dat die Michael Jackson look-a-like een
huwelijksaanzoek in scène ging zetten?’
André weet nog als de dag van gisteren dat de deurbel
ging. ‘Er stond iemand van de Teugelders aan de deur.
Hij vroeg of ik even tijd had en hij binnen mocht komen.
Toen kwamen er nog drie anderen achter de bosjes
vandaan. Ik had direct een vermoeden… ’
‘Wat kwam er veel op ons af in zo’n korte tijd’, gaat André
verder. ‘Je wordt echt overdonderd, je weet niet wat je
moet verwachten en je gaat er maar gewoon in mee’.
Cas en Loes hebben beiden ook alleen maar leuke
herinneringen. ‘Het was gewoon echt vet om mee te

Wij geven jouw
bedrijf een Booster
op social media

Social media
Content creatie
Online advertenties
Strategie
Bakkie doen?

BoosterMediaSolutions.com

mezelf begonnen als hovenier. Ik werk ook
samen met Arian de Groot en die probeert wel
om mij erbij te krijgen. Misschien ooit… maar nu
nog niet.’

maken’, is Cas zijn conclusie. Loes denkt met veel
plezier terug aan de receptie, want toen kreeg ze veel
cadeautjes en dat is toch wat ieder kind wil.
‘Ik vond echt alles zo leuk’, vervolgt Loes, ‘van
de bekendmaking, de Kindersauwelmiddag en
natuurlijk ook alle jeugdmiddagen- en avonden in het
ontmoetingscentrum. De tijd vloog echt voorbij en we
hadden gewoon een hele leuke club bij elkaar.’
Aan de Prinsbekendmaking denkt André met heel veel
plezier terug. ‘Ons Lieke en Gijs hebben die avond veel
familie en vrienden gebeld. Mijn familie kwam vanuit
Zijtaart naar Beek en Donk om mij te feliciteren. Met de
receptie werd het nog mooier. Het was echt verrekte
druk. Er stond een dubbeldekker voor de deur en daar
stapten wel 80 man uit, inclusief de blaaskapel!’
Loes haakt daar op in. ‘Ja, de bekendmaking is toch ook
wel het eerste waar ik altijd aan terugdenk.’
‘En de optocht!’, roept Cas. ‘Je wil niet graag in het
middelpunt staan, maar je staat dat dan toch’.
Prins Luuk XXXIX, Jeugdprins Luukske XXV en
Jeugdprinses Loes kijken met ontzettend
veel plezier terug op het voor hen
allermooiste seizoen. Tussen al het
enthousiasme door blikken we ook een
beetje vooruit.

De drie Hoogheden van 11 jaar geleden kunnen nog
uren doorgaan, zoveel hebben ze nog te vertellen.
Om af te sluiten willen ze nog kwijt dat het echt
een tijd is om nooit meer te vergeten. ‘Het is een
hele skônne club mensen bij elkaar en je wordt door
iedereen geholpen om er samen een geweldig feest
van te maken.’
Tot slot wil André nog kwijt: ‘Ik heb ook echt veel steun
gehad aan mijn Adjudant Ronnie Tijssen. Hij heeft mij
veel geholpen, want er komt zo ontzettend veel op je af.’
‘En als allerlaatste vond ik het ook heel mooi om te zien
hoe erg de jeugd het vond dat het was afgelopen. Het
deed mij echt wat toen ik zag dat die kinderen gewoon
tranen over hun wangen hadden lopen. Dan weet je
waar je het onder andere voor gedaan hebt’.
Loes en Cas sluiten af: ‘Het was echt verschrikkelijk toen
we onze cape af moesten doen en ook de steek af ging.
Toen wisten we dat het echt afgelopen was. Je maakt
zoveel mee in korte tijd en je wordt dan echt wel close
met elkaar’.
‘We hebben er echt iets van gemaakt, jongens. Iedereen
doet het op z’n eigen manier en ik denk dat wij het zo
goed gedaan hebben. Petje af ook voor alle commissies
die het allemaal regelen. Het was geweldig.’ En zo sluit
André dan toch echt af.

Hebben jullie nog ambities?
André: ‘Ik ben nog wel actief, maar lang niet
meer zo actief als ik eerst was. Natuurlijk
ben ik nog wel lid van de Prinsengarde.
Daar ben ik niet meer bij iedere activiteit
aanwezig, maar als ik er ben dan is dat
altijd met veel plezier.’
Cas: ‘Momenteel heb ik geen ambities
om grote Prins te worden. Ik ben net voor
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Laarbeek
van den Bogaard

Jumbo Lieshout
Dorpsstraat 54A
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Jumbo Beek en Donk
Heuvelplein 73

08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 21:00
08:00 - 19:00
10:00 - 18:00

Vakkundig uurwerkreparatie

Mari Verschuren
Oranjelaan 46
Beek en Donk
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T. 06 21 45 84 14
(graag eerst even bellen)
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Taxibedrijf van Heijst

* Personenvervoer

* Rolstoelvervoer

* Groepsvervoer

* Ziekenvervoer

0492 - 381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Terugblik optocht
Via deze weg willen wij alle deelnemers van de
Ganzendonckse optocht van 2021 bedanken voor
hun deelname. Traditiegetrouw stond Duo Dubieus
vol goede moed op het Piet van Thielplein. Al vrij
snel kregen ze in de gaten dat de concurrentie het
liet afweten vanwege de hevige sneeuwval. Langs
de kant klonk er geen enkele wanklank en de hoop
op de eerste prijs werd met de minuut groter. Met de
eindstreep in zicht was er een enorme deceptie, want
de prins stond niet aan de finish om hen te bedanken
voor hun deelname.
Toen ook nog bleek dat hun residentie, Café van de
Burgt, gesloten was, vielen zij in een nog dieper gat.
Voor ons blijven zij met afstand de beste!
De harde kern van WaiDoenZomarWa heeft het anders
aangepakt en zocht de mensen thuis op, omdat zij
niemand langs de kant zagen staan.
Deze vriendenclub liet zich niet tegenhouden, zelfs
niet door het gehate virus genaamd Corona.Op
Carnavalszondag was de harde kern van WDZW
(WaiDoenZomarWa) weer paraat. Deze keer maar liefst
voor de 20e keer, al was het niet officieel. De regels
waren streng in februari 2020, maar “mi z’n tweejen op straot” dat mocht. En dus bedachten Maarten
en John van WDZW hun eigen virus, namelijk het

2021

Carnavalsvirus. Met deze vrolijke gemuteerde variant
moet juist wel iedereen besmet gaan worden vonden
Maarten en John. Een optocht was er niet, dus werd er
een lijst gemaakt van allerlei adressen waar kon worden
aangebeld. Rond 14:00 uur begonnen zij hun veldtocht
en eenmaal bij de voordeur konden virologen Maarten
en John de gulzige bewoners op 1,5 meter afstand met
een ingenieuze injectiespuit er naar hartenlust op los
vaccineren. De spuiten waren gevuld met een heerlijk
shotje schrobbelèr en die ging erin als… inderdaad
schrobbelèr. Voorover gebogen en met de mond ver
open kregen de gelukkigen het fijne Carnavalsvirus
geïnjecteerd. Voor sommigen was een enkel shot niet
voldoende en zij krijgen op een boosterinjectie.
Op de fiets togen de twee verder door Ganzendonck en zo
werden nog meer Carnavalsvierders “op straot” ontdekt.
In de omgeving van de Pater Becanusstraat werden
op diverse adressen ware Carnavalsbrandhaarden
ontdekt. Daar werden de slachtoffers eerst deskundig
rectaal getemperatuurd om daarna, bij voldoende
lichaamstemperament, vervolgens heerlijk geïnfecteerd
te worden met het Carnavalsvirus. De verleiding was
groot om aan deze brandhaarden langdurig deel te
nemen en hun tour te staken, maar bewust van hun taak
werd de adressenlijst bijna helemaal afgewerkt. Rond
18:00 zat het er alweer op. Voldaan en trots op hun
goede daad gingen ze weer huiswaarts.
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Wôrde gèllie wel in
den echt verbonde?
Ik leg dè skôn sprookje
gèèr vör èllie vââst!

Kom ook carnaval vieren bij:

Voor ons carnavalsprogramma,
volg onze social media:

06 22 25 81 67
romy@romyfotografie.nl
Berkendijkje 8 – Beek en Donk
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@CafevdBurgt

@cafethuisbeekendonk

@cafeburgt

@cafethuis

@detapperijbeekendonk

@javaanseetcafebeekendonk
@javaanseetcafe
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UW PARTNER
IN CIVIELE TECHNIEK
Grasveld Civiele Techniek is een
adviesbureau dat samen met
haar klanten bruggen bouwt
van het allereerste concept tot
het uiteindelijke resultaat.
Wilt u weten hoe?
Neem dan contact met ons op.

Grasveld Civiele Techniek B.V.

-

Rijakkerweg 5A

-

Beek en Donk

-

Tel. 0492-468219

-

www.grasveldct.nl

-

info@grasveldct.nl

PRINS LUUK XLIX
Dave van de Burgt
Prinses Chantal Besseling
Adjudant Mark Claassen
Adjudante Hanneke van Oss
BOERENPAAR
Boer Janus, Arian de Groot
Boerin Diel, Esther van
Stiphout
JEUGDPRINS & PRINSES
Luukske XXXV Sven Gordijn
Jeugdprinses Bo
Raaijmakers
BESTUUR
Romy Brummelkamp
Noortje Kluijtmans
Arian de Groot
Mariëlle Hellings
Suzan Kluijtmans
Jaimy Stofberg
GEKLEED GEVOLG
Arno van Ansem
Richard van Deursen
Coen van Bakel
Mark Beekmans
Remco van Berlo
Tijmen de Boer
Maikel Gilsing
Michiel Hanegraaf
Deany Muller
Dirk-Jan Spierings
Jowan Vorstenbosch

Afgelopen jaar waren we de puree,
deze carnaval feesten we weer mee!
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DANSMARIEKES
Anica de Greef
Sjors Heinsbergen
Noor Heinsbergen
Wiep van de Kam
Linde Meeusen
Meike Meeusen
Femke van der Rijt
Sterre van der Rijt
Minthe Schmeits
Noralin Schmeits

LEIDING DANSMARIEKES
Angeline van Ansem
Lieke van Ansem
Romy Brummelkamp
Joshy Gevers
Dely Kluijtmans
Esmee Rovers
CARNAVALSVIERING
Mieke van den Bergh
BOERENCOMMISSIE
Mieke van den Bergh
Dave van de Burgt
Monique Megens
Gertie van Neerven
Hanneke van Oss
Peggy Smits
JEUGDCOMMISSIE
Aron Dekkers
Esther Dekkers
Anjo Jonkers
Jeroen Jonkers
Marie-Claire Kluijtmans
Ramon Kluijtmans
PR-COMMISSIE
Marcia van Ierssel
Ramon Kluijtmans
Emmie Raaijmakers
Manon van Someren
Lisa van Vijfeijken
Gertie van Neerven
RAAD VAN ADVIES
Karel van Deurzen
Gerard Hanegraaf
Susan Sneijers
Lisa van Vijfeijken
FOTOGRAFIE
Esther Dekkers
Emmie Raaijmakers
Eefie Vorstenbosch

PRINSENGARDE
Toon Beekmans
Ad van den Broek
Jan Crooijmans
Jos Dijstelbloem
Karel van Deurzen
Rob van Doore
Ben Engels
Frank van den Eijden
Joshy Gevers
Eric Habraken
Gerard Hanegraaf
Erik van Haperen
Antwan van Horik
Guido Klessens
Jorg van Lier
Jimmy van der Leemputten
Wim Maas
Harry Mommers
André van Nunen
Mario Rovers
Dirk-Jan Spierings
Jan Swinkels
Antoon van Schaijk
Stephan van Schijndel
Ronnie Tijssen
Hans Vereijken
OPTOCHTCOMMISSIE
Maarten van Bragt
Rene Derksen
Nanette Kappers
Jorg van Lier
SAUWELCOMMISSIE
Eric Habraken
Jowie Hanegraaf
Thea van Rixtel
Stephan van Schijndel
JEUGDPRINSENWAGEN
Ad van Antwerpen
Aron Dekkers
Jeroen Jonkers
Rob van Kreij
Jan School

VERSIERCOMMISSIE
Arno van Ansem
Remco van Berlo
Aron Dekkers
Maikel Gilsing
Michiel Hanegraaf
Jan Kluijtmans
Mark Beekmans
CLUB VAN 100
Mario Rovers
Annet van Haperen
Guido Klessens
Jimmy van der Leemputten
SPLASH!
Guido Klessens
Jan Kluijtmans
Jan van Melis
Emmie Raaijmakers
Paul Raaijmakers
Dirk-Jan Spierings
Jos Vogels
MUZIEKKAPELLEN
Guido Klessens
SKIPSKUTTE
Mariëlle Hellings
Maria Klessens
Jan Kluijtmans
Gerrie van der Sloot
Toon van der Sloot
Jos Vogels
RAAD VAN VERDIENSTEN
Frans van Hal
Bas Heinsbergen
Guido Klessens
Jan Kluijtmans
Toon van der Sloot
Peter Stofberg
SPONSORCOMMISSIE
Jan Crooijmans
Ine van Dinteren
Arian de Groot
Erik Kerkhof
Maarten Maas
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Save the date!
Zomercarnaval 2022
Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni
Meer info volgt!
Houd onze website www.teugelders.nl en onze social
media in de gaten voor meer informatie.
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Website
Ontwikkeling

Google
Advertenties
& Vindbaarheid

AND MANY MORE

BEEK EN DONK
WWW.MANY-MORE.NL

Social Media
Advertenties

