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Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes, 
Teugelders en Teugelderinnekes,

Daar is onze jaarlijkse Carnavalskrant weer, elk jaar 

rond deze periode ligt ie weer op de mat. De een leest 

het van voor naar achter in één ruk uit, de ander kijkt 

plaatjes, weer een ander legt hem op de wc en leest zo 

nu en dan wat en is tegen de zomervakantie helemaal 

op de hoogte van alles. 

Wij hebben er al een heel voorseizoen opzitten en in 

tegenstelling tot het vorige voorseizoen wat Prins Luuk 

XLIX mee zou maken, is het dit jaar wél eentje geweest 

waarbij we kroegen van binnen hebben gezien en veel 

mensen ontmoet hebben. Het hoogtepunt was naast 

onze Prinsbekendmaking eind november, toch echt wel 

onze Prinsenreceptie begin januari. Wat een feest was 

dat! 

Een feest met echte Teugelders en Teugelderinnekes, 

maar ook met alle Ganzendonckers en 

Ganzendonckerinnekes. Onze stichting bestaat uit 

een kleine 100 vrijwilligers, 100 Teugelders die zich 

belangeloos inzetten voor deze mooie club. De ene 

vrijwilliger is het hele jaar actief en een ander alleen 

tijdens bepaalde activiteiten. Er is voor ieder wat wils. 

Elke activiteit brengen we een gezellige groep mensen 

op de been, het geeft ons energie. We doen ‘iets goed’ 

voor de maatschappij, voor het Carnavaleske gevoel 

in Ganzendonck en zelfs in Laarbeek op sommige 

momenten. Soms zijn we maanden bezig met de 

organisatie van een evenement en het geeft dan zo’n 

kick als je maanden later het resultaat ziet. Iets wat jij hebt 

neergezet, waar jouw ideeën tot uiting zijn gekomen. Je 

ziet mensen feesten, vieren en genieten. Dan weet je 

weer waar je het echt voor doet. We doen het voor jou, 

voor je buurvrouw, voor de mensen aan de andere kant 

van het dorp en voor die ene winkelier.

Ik hoop nog heel veel activiteiten samen met jou te 

mogen vieren, samen het glas te heffen en te zeggen 

“wat hebben we het toch goed hier!” En denk jij na het 

lezen van Den Teugelder: “ik zou wel eens willen weten 

of ik iets kan betekenen voor Ganzendonck?” 

Dan komen wij heel graag met jou in contact. Ben je 

goed in schrijven, organiseren, foto’s maken of gewoon 

in feest vieren? Eigenlijk kan je met elke kwaliteit wel bij 

ons terecht, dus ik kijk er naar uit je te ontmoeten. 

Rest mij jullie een hele fijne Carnaval te wensen. We 

gaan een feest vieren zoals we het nog nooit gevierd 

hebben met allemaal fijne mensen om ons heen, stuk 

voor stuk echte Ganzendonckers en dan doen we ‘Di 

jaor un tandje d’r bij’!

VoorwoordVoorwoord
VoorzitterVoorzitter

Alaaf!Alaaf!
Romy BrummelkampRomy Brummelkamp

Fotograaf: 
Romy fotografie
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Na twee coronajaren met sterk ingeperkte en last minute 

carnavalsvieringen staan op dit moment van schrijven 

(half november 2022) weer alle seinen op groen om er 

als vanouds een mooi carnavalsseizoen van te maken.

We mogen weer en wat hebben we dat feest en de vele 

tradities gemist!

Er komt gelukkig weer beweging in het slot dat corona 

ons oplegde. 

Het carnavalsslot komt ook letterlijk weer in beweging, 

nadat de sleutels van de sleuteloverdracht bijna 2 jaar 

ongebruikt in de kluis in het gemeentehuis lagen. 

Er was in 2022 wel op het laatste moment een 

alternatieve sleuteloverdracht in eetbare vorm, maar 

die sleutels zullen er wel niet meer zijn…  Er kon in het 

afgelopen seizoen onverwachts toch nog wat carnaval 

gevierd worden. Maar zonder voorseizoen, zonder 

optochten, en bij sommige verenigingen zonder prins, 

was het geen ‘echte’ carnaval. Dat kan in het nieuwe 

seizoen gelukkig wel weer.

Laarbeek vierde in het afgelopen jaar het 25-jarig 

jubileum als gemeente. Vele verenigingen gingen op 

onze vraag actief aan de slag en organiseerden mooie 

activiteiten. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn! 

We vierden het jubileum ook met de uitgave van een 

prachtig boek voor alle inwoners van Laarbeek. In dat 

boek komen alle mooie aspecten in de gemeente aan 

de orde en natuurlijk maakten we hierin ook ruimte 

voor carnaval en voor de aanwezigheid van vier mooie 

carnavalsverenigingen in Laarbeek. Carnaval is bij uitstek 

een verbinder van jong en oud in de gemeenschap en 

hoort onlosmakelijk bij de kernen en bij Laarbeek. 

Carnaval 2023 gaan we weer ruim en uitbundig vieren. 

En natuurlijk is er veel aandacht voor het bijzondere 

66-jarige jubileum van Stichting Organisatie Carnaval 

Ganzegat, de oudste carnavalsvereniging uit Laarbeek. 

Proficiat voor alle Ganzegatters uit Aarle-Rixtel!

Maak er een mooi feest van, alaaf samen!

Frank van der Meijden

Burgemeester Laarbeek

We mogen weer!We mogen weer!
Voorwoord BurgemeesterVoorwoord Burgemeester

info@ronnievansti phout.nl    06-15438161

Maak er een mooi feest Maak er een mooi feest 
van, alaaf samen!van, alaaf samen!
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Beste Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,

Vorig jaar mocht ik al de scepter over Ganzendonck 

zwaaien en dit jaar heb ik de eer om dat nóg een keer 

te doen. Tijdens ‘t skônste sprookje van ‘t jaor was het 

onzeker of alle activiteiten door konden gaan. Ondanks 

alles hebben we een schitterende Carnaval gehad. Wat 

hebben we een plezier gehad met mijn Adjudanten, het 

Gekleed Gevolg, het Boerenpaar, de Jeugd en natuurlijk 

alle andere mensen die erbij waren. Het siert de Stichting 

dat ze onder deze omstandigheden het allerbeste eruit 

gehaald hebben. 

Dit jaar gaan we gewoon weer écht Carnaval vieren. 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord staat de 

receptie voor de deur. Daarna gaan we vol gas door. 

Een fantastisch programma tijdens de Ganzendonckse 

Sauwelavond, krijg ik dit jaar dan toch echt de sleutel 

van Ganzendonck en gaan Boer Janus en Boerin Diel 

na een lange verloving eindelijk in de onecht verbonden 

worden. 

Mijn Prinses en ik zijn kei trots en gelukkig dat wij de 

kans krijgen om dit jaar een volledige Carnaval mee 

te maken. Wij kijken er enorm naar uit om eenieder te 

begroeten in de lokale horeca om samen te lachen, 

feesten en dansen. Het dak gaat eraf!

Voor degene die het vergeten zijn, stel ik mezelf nog 

eens voor. In het dagelijks leven ben ik bekend als Dave 

van de Burgt. Ik ben 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.

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.

Samen met de Prinsencommissie en mijn Adjudanten 

hebben we zowel vorig jaar als dit jaar 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 alle activiteiten. Dit nemen ze ons gelukkig niet meer 

af en er zijn daar mooie herinneringen gecreëerd. Dit 

jaar gaan we er nog veel meer maken! 

En nu gaan we op naar Carnaval 2023. Ik ben ervan 

overtuigd dat we met Prins Luukske XXXVI, Jeugdprinses 

Lynn, de Jeugdraad, mijn Adjudanten, het Gevolg , het 

Boerenpaar, de Raad van Elf, het Gekleed Gevolg en 

natuurlijk heel Ganzendonck een schitterend jaar gaan 

beleven. 

Wij zien jullie graag tijdens alle leuke evenementen die 

er gepland staan. Want met Carnaval in Ganzendonck 

doen we  ‘Di jaor un tandje d’r bij!

Alaaf, 

Luuk de XLIX van Ganzendonck.

Wie is Prins Luuk XLIX?Wie is Prins Luuk XLIX?

Advertentie Dun Teugelder 2023 

 

 

Expertise in  Soil Stabilisation 

Uw airco leverancier  

WWW.BENIKHOUT.NL
INFO@BENIKHOUT.NL
ROOIJE HOEFSEDIJK 61  •  GEMERT

6 DAGEN PER WEEK 

GEOPEND

GROTE VOORRAAD, ZOWEL VOOR 
BINNEN- ALS BUITENGEBRUIK  

Mes en groef planken

Overkapping douglas hout Zweeds rabat planken

Plaatmateriaal

Benik Houthandel is verhuisd 
naar de Rooije Hoefsedijk 61 

in Gemert

Voor ons complete assortiment kijk op www.benikhout.nl

Fotograaf: 
Romy 

fotografie
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Op 24 mei overleed  

Theo Spierings. Theo was in 1997 

Prins Luuk XXV. Hij was een echte 

Ganzendoncker. Met het motto 

‘Laot ’t mar ovver ‘w hèn komme’ 

zwaaide hij de scepter over 

Ganzendonck. 

Namens Stichting Teugelders van Ganzendonck willen wij familie, vrienden en kennissen veel sterkte 

wensen.

-IN MEMORIAM-

GeborenGeboren

Namens Stichting Teugelders van Ganzendonck 
Namens Stichting Teugelders van Ganzendonck 

van Harte Gefeliciteerdvan Harte Gefeliciteerd

Een week na carnaval 2021 

werd op 8 maart Veerle Gilsing 

geboren. Veerle is de dochter van 

Maikel en Rosalie Gilsing. Maikel 

is al een aantal jaar lid van het 

Gekleed Gevolg. Daarnaast is hij 

ook actief in de Versiercommissie. 

Met de komst van Veerle 

heeft grote broer Bram er een 

speelkameraadje bij! 

Op woensdag 16 november zijn 

Rob van Doore en Marianke 

van Doore – Hobé trotse 

ouders geworden van dochter 

Aafke. Rob was in 2015 Luuk 

XLIII. Daarna was hij een aantal 

jaar bestuurslid. Nu is hij nog 

actief in de Prinsengarde. Rob 

en Marianke zijn beiden zeer 

muzikaal, samen met Nummerke 

3 zetten zij menig zaaltje op z’n 

kop!

Hou jij me tassie 
effe vast...

Annie wenst iedereen
een fantastische 

Carnaval!
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Everbest 7            5741 Pl Beek en Donk           info@alu-workx.nl          www.alu-workx.nl           0492-700281

Taatsdeuren       Stompe deuren       Opdekdeuren       Schuifdeuren       Douchewanden       Scheidingswanden
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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

dirkjan@le-jardin.nl www.le-jardin.nl
06-12647374

Dirk-Jan Spierings

ONTWERPBUREAU VOOR TUINEN

Adjudant Adjudant MarkMark en  en 
Adjudante Adjudante HannekeHanneke

Daar zijn we weer, Mark en Hanneke alias de Adjes.

Voorstellen hoeven we dit jaar niet meer, we zijn intussen 

al zeer bekend. 

Ons is gevraagd om even terug te blikken op onze 

hoogte- en eventuele dieptepunten.

We zullen beginnen met de dieptepunten. Daar kunnen 

we kort over zijn, dit was alles wat niet doorging en 

uiteraard behalve de hoogtepunten. 

Nu dan de hoogtepunten, allereerst de onovertroffen 

bekendmaking. 

Dit was echt een fantastische happening in moeilijke 

tijden. 

Toen was het een behoorlijke tijd stil door de Corona, 

maar een week voor het Carnaval konden er toch wat 

activiteiten doorgaan.

 

Zoals ‘t Opkikkertje, wat is dit bijzonder om te mogen 

doen. 

Alle mensen zijn zo dankbaar dat je in een voor hun 

moeilijke tijd toch even langskomt.

 

Op vrijdag voor het Carnaval hebben we de scholen 

bezocht. Daar kun je zien dat Carnaval onder de jeugd 

toch echt leeft. 

Elke school pakte het anders aan, maar de kinderen 

waren super enthousiast. Iedereen deed volop mee met 

de polonaise.

 

De 5 dagen Carnaval waren anders dan anders, maar we 

hebben een leuke tijd gehad met de Jeugd en Stichting 

de Teugelders van Ganzendonck. 

Iedereen was blij dat we toch een programma konden 

draaien met zo’n korte voorbereiding. 

Paaspop was ook zeker een hoogtepunt. Een geweldige 

ervaring om daar op het podium te mogen staan. Zeker 

voor herhaling vatbaar wat ons betreft!

 

Kortom, we hebben genoeg leuke dingen meegemaakt 

waar we op terug kunnen kijken. 

Voor het komend seizoen, kijken we vooral uit naar de 

dingen die we vorig jaar niet hebben kunnen doen.

Zoals alle recepties, de Ganzendonckse Sauwelavond, 

de KansPlusmiddag, de Ganzendonckse Optocht en nog 

veel meer.

 

We gaan ervan uit dat dit ook mooie momenten oplevert 

met dit fantastiche team, Prins Luuk XLIX, Prinses Chantal, 

het Boerenpaar, de Ganzendonckse Dansmariekes, de 

Jeugd, het Gekleed Gevolg en deze twee, volgens onze 

Prins, “geweldige” Adjes. Want Carnaval vier je tenslotte 

met elkaar!

 

Hopelijk zien wij jullie bij deze momenten, tot dan!

 

p.s. ‘Di jaor un tandje d’r bij!

Alaaf, Mark en Hanneke

De AdjesDe Adjes

T

Fotograaf: 
Romy fotografie
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Jubilerende TeugeldersJubilerende Teugelders
Mieke van den BerghMieke van den Bergh

Mieke van den Bergh is een Teugelder in hart en nieren en zet zich al 33 jaar 

belangeloos in voor onze club! Ze is actief geweest in tal van commissies:  

Sauwelcommissie – Boerencommissie – Carnavalsmis. Haalde jarenlang de 

advertenties op voor in Den Teugelder. Bemande de snoepkraam tijdens de 

Kindersauwelmiddagen en helpt altijd met het bezorgen van Den Teugelder. Toen zij 

nog samen met Toni de drogisterij had, was dat dé plek van waar Carnavalsspullen 

verkocht werden. Ook verkocht ze jarenlang onze jaarlijkse ‘motto’hangers tijdens 

de receptie.. en dan zullen we vast en zeker nog een aantal dingen vergeten zijn! 

Manlief Toni is natuurlijk ook bestuurslid geweest van onze stichting. Een echt 

Teugelderskoppel dus!

Bas Heinsbergen is 22 jaar geleden begonnen als Raad van 11 lid, nam plaats in de versiercommissie, werkte mee aan de Prinsenwagen en hielp met het organiseren van SPLaSH!. Bas komt te b(p)as en te onb(p)as aan met de kraan van Haegens! Vrouw Linda is Dansmarieke- en leiding geweest en dat zal dan ook vast de aantrekkingskracht zijn geweest. Natuurlijk kunnen we ook de kinderen niet overslaan want Sjors en Noor zijn sinds een aantal jaar ook Dansmarieke.

Bas HeinsbergenBas Heinsbergen

Mario Rovers is door zijn aantreden als Prins een echte Teugelder geworden. 

Hij is in een hoogwerker, bestuurd door de hierboven genoemde jubilaris, 

tevoorschijn getoverd. Mario was daarnaast ook een van de grondleggers 

van het OLTTK (lees: het Open Laarbeek Touw Trek Kampioenschap) wat later 

SPLaSH! is gaan heten. Ook heeft hij zitting gehad in de Sauwelcommissie, de 

Boerencommisie, het bestuur en is sinds jaar en dag bekend als ‘DeMario’ voor 

alle klusadviezen voor optochtgroepen. Sinds enkele jaren is Mario voorzitter 

van de Club van 100. 

Mario RoversMario Rovers

Deany MullerDeany Muller
Deany Muller is al 11 jaar lang een Raad van 11 lid en is altijd bereid om te helpen en de handjes uit de mouwen te steken. Samen met zijn vrouw Marian is Deany tijdens bijna elke Teugeldersactivteit van de partij. Deany verwierf binnen de stichting bekendheid toen hij samen met een Peter Stofberg, een ander Raad van 11 lid optrad als de Blue Diamonds. Daar wordt nog steeds over gesproken! Tijd voor een reünie vinden wij!

Dirk-Jan SpieringsDirk-Jan Spierings
Dirk-Jan Spierings is net als Mario Rovers bij de Teugelders binnengekomen 

als prins, 11 jaar geleden. Dirk-Jan vind je altijd op de dansvloer met de meest 

fantastische schoenen aan! Als het programma was afgelopen, was het voor Prins 

Luuk XL eigenlijk nog te vroeg om al te stoppen. Hij ging naar huis, deed zijn 

Prinsencape en steek af, legde de Scepter netjes weg en kwam terug naar de 

kroeg in zijn leren jasje. Nu we het hebben over zijn leren jas... hij is hem vorig jaar 

kwijtgeraakt, dus als je hem ergens hebt gevonden of je hebt een leren jas aan de 

kapstok hangen die niet van jullie is, laat dan even van je horen! 

De Teugelders zijn enorm blij dat deze vrijwilligers zich al zoveel jaar 

van onze club inzetten. Wij feliciteren hen van harte met het jubileum!

SCHENK EEN PLEK
AAN EEN ANDER
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Unieke keuken- 
ontwerpen, 
vakmanschap 
en goede 
service!

design | maatwerk | pvc vloeren | renovatie | keukenverbouwingen

Korenmijt 3  |  Beek en Donk ( Ind.ter. Bemmer )  |  T. 0492 - 46 19 41 
vanhoutkeukens.nl

www.mandenman.nl

En nou die beentjes,
            de lucht in

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

SauwelavondSauwelavond
20232023

Na 2 jaar van groot gemis organiseren de Teugelders van Ganzendonck dit seizoen gelukkig weer 
de enige echte Ganzendonckse Sauwelavond, een gezellige avond die garant staat voor hilariteit en 

geweldig amusement.

Berry Knapen  -  Dirk Kouwenberg   Berry Knapen  -  Dirk Kouwenberg   
Freddy van Elzen  -  Rien Bekkers  -  De SkoepjesFreddy van Elzen  -  Rien Bekkers  -  De Skoepjes

 Stenzel & Kivits  -  Ganzendonckse Dansmariekes Stenzel & Kivits  -  Ganzendonckse Dansmariekes

Met optredens van:Met optredens van:

Kaarten zijn te koop via teugelders.nl/sauwel

Zaterdag 4 februari - Muziekcentrum ‘t AnkerZaterdag 4 februari - Muziekcentrum ‘t Anker
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Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,

Carnaval staat weer voor de deur! Na een aantal jaren in mindere mate Carnaval te hebben kunnen vieren, 
gaat het dit jaar toch écht gebeuren. Het belooft weer één groot feest te worden! 

Dit jaar zal ik voor het eerst de functie bekleden als vaandrig van het Gekleed Gevolg. Hierdoor heb ik het 
genoegen jullie te vertellen wie ik ben en waar ik samen met Arno van Ansem verantwoordelijk voor ben.

Wie ben ik dan?
Ik ben Remco van Berlo en ben 30 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Ganzendonck. In het dagelijks leven 
werk ik bij Defensie. Ik heb eigenlijk maar 2 hobby’s. Darten bij Café-Zaal van de Burgt en hoe kan het ook 
anders, de gezellige activiteiten met de Teugelders.

Wat doe ik?
In 2018 ben ik lid geworden van het Gekleed Gevolg. Doordat je lid wordt van de Teugelders kom je ook in 
contact met andere commissies. Hierdoor ben ik lid geworden van de versiercommissie. Hier beleef ik veel 
plezier aan door met z’n allen de borden te schilderen, boten te plaatsen bij de Hoogheden, versieren van 
ons Ganzendonck en ga zo maar even door. 
Vorig jaar ben ik gevraagd om samen met Arno de taak als Vaandrig op te pakken. Dit moest ik helaas een 
jaar uitstellen in verband met mijn werk, maar dit jaar gaan Arno en ik deze taak samen oppakken.

Wat doen wij als Vaandrigs eigenlijk?
Wij hebben de taak om de randzaken te regelen rondom activiteiten van het Gekleed Gevolg. Hierbij moet 
je denken aan het regelen van taxi’s , zorgen dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek is en het 
organiseren van vergaderingen. En dat valt niet altijd mee, haha! 
Een andere belangrijke is het in gesprek gaan met eventueel nieuwe leden die graag lid willen worden van 
het Gekleed Gevolg. 
Dus mocht je twijfelen om lid te worden van het Gekleed Gevolg? Kom dan gerust eens langs bij één van de 
vele activiteiten of neem contact op.

Nu weten jullie wie ik ben, wat wij als Vaandrigs doen en rest mij alleen nog te zeggen: we gaan er een 
fantastische Carnaval van maken.

‘Di jaor un tandje d’r bij!

Remco van Berlo

Vaandrig Vaandrig Remco vRemco vaan Berlon Berlo  

N
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PrinsengardePrinsengarde
Is er leven na de prins?

Zeker, bij de Teugelders van Ganzendonck is er leven 

na het Prins zijn. Zodra je bent ontmanteld tijdens de 

Prinsenbekendmaking van de nieuwe Prins, springt 

een delegatie van de Prinsengarde je in de nek om 

over je te ontfermen. Je mag op een onmogelijke 

manier een borreltje drinken, de zogenaamde 

‘Borrelbekwaamheidsproef’. Er wordt een mini-garde aan 

je broekspijp gespeld (het symbool van de Prinsengarde) 

waar je enorm zuinig op moet zijn en vervolgens 

word je voorlopig opgenomen in de Prinsengarde. De 

Prinsengarde bestaat uit alleen maar oud-Prinsen van 

de Stichting Teugelders van Ganzendonck die het leuk 

vinden om zich te verenigen. De doelstelling van de 

Prinsengarde laat zich als volgt omschrijven: binnen 

de Stichting Teugelders van Ganzendonck willen wij, 

als ex-Prinsen, ons tijdens de Carnavalsactiviteiten 

georganiseerd manifesteren, waarbij het ludieke 

karakter en de gezelligheid voorop staan. Concreet 

betekent dit dat wij als Prinsengarde aanwezig zijn bij 

de Prinsenbekendmaking en de  Prinsenreceptie. Op 

zaterdag met Carnaval halen wij onze nieuwe Hoogheid 

op om hem enigszins op zijn gemak te stellen. Bij de 

Carnavalsviering zullen we, als we de kans krijgen, graag 

van ons laten horen. 

Het daadwerkelijk toegelaten worden tot de 

Prinsengarde wordt beslist door de gehele aanwezige 

Prinsengarde tijdens de openingsvergadering vooraf 

aan het Carnavalsseizoen. De laatste Luuk is als 

stagiair opgenomen in de Garde en zal door middel 

van een stageverslag zijn definitieve toetreding tot 

de Prinsengarde moeten verdienen. Dit stageverslag 

heeft als kern, het op ludieke wijze verslag doen van 

de activiteiten die de Prinsengarde tijdens Prinsjesdag 

(derde dinsdag van september) heeft ondernomen. 

Gedurende het jaar zitten de ex-Prinsen namelijk 

ook niet verlegen om een gezellig samenzijn. Tijdens 

Prinsjesdag wordt een dagvullend programma gedraaid 

waarbij veel plezier, lekker eten en drinken hoog in het 

Prinselijk vaandel staan. Tijdens het zomerreces wordt 

door een delegatie van de Prinsengarde een zeer goede 

barbecue verzorgd die zijn weerga, bij welke slager dan 

ook, in de regio niet kent. Ook hier mag de stagiair een 

verslag van maken. 

Zodra er dan vergaderd en besloten is dat de laatste 

Luuk mag toetreden tot dit illustere gezelschap, krijgt hij 

of zij direct het penningmeesterschap opgelegd, schuift 

de laatste penning door naar de stoel van de secretaris 

en neemt de secretaris de voorzittershamer over. 

Hierdoor is er normaal gesproken (als de Prins geen 

twee termijnen uitzit) elke drie jaar een compleet nieuw 

bestuur die met het nodige  enthousiasme de dagelijkse 

leiding heeft over dit toch zeer illustere gezelschap.

Wil jij ook graag deelgenoot worden van dit reeds 

legendarische gezelschap, geef je dan op als Luuk en 

wellicht staat er iemand van de Prinsencommissie bij jou 

aan de deur om je te vragen de volgende Luuk te zijn. 

Laat hem of haar niet je deurtje voorbij gaan. 

Een welgemeend Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf en 

heel graag tot ziens tijdens een van de komende 

Carnavalsactiviteiten en wie weet word jij binnenkort 

onze stagiair.

Beek en Donk  T 06 11 15 48 56
groenplezierhovenier.nl

Wij zetten altijd de bloemetjes buiten.

Ook tijdens carnaval!

tuin aanleg en onderhoud

martijnmartijn
vogelsvogels

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

Leenders RVS Industrie wenst u 
een fijne carnaval

Wij hopen er gezamelijk in 2022 weer 
een feest van te kunnen maken.
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We kunnen wel zeggen dat deze jongeheer al bijna 

tien jaar actief vrijwilliger is bij de Teugelders. Al negen 

jaar lang is hij niet weg te denken bij het meehelpen 

opbouwen van de Carnavalswagen en alweer bijna zeven 

jaar actief vrijwilliger bij de Jeugdcommissie. Vader van 

twee zonen, waarvan er zelfs eentje in 2014 Jeugdprins 

is geweest. En trotse partner van zijn wederhelft Esther 

die bekend staat als de fotograaf bij de Jeugdcommissie. 

We hebben het over niemand minder dan Aron Dekkers. 

Maar wie is en wat doet Aron nog meer? 

Steek op

“In het ontmoetingscentrum tijdens de Jeugdcarnaval 

kwam Jeanine Habraken naar ons toe. Hun kinderen 

zaten namelijk bij onze Jowie en Jurre in de klas. 

Na wat gekletst te hebben, keken Esther en ik elkaar 

aan en dachten: ‘waarom ook niet!’ Zo zijn we bij de 

Teugelders binnen gerold als vrijwilligers. Wat begon 

bij de versiercommissie jeugdavonden en zaalwacht, 

Carnavalswagen mee helpen opbouwen tot het actief 

betrokken zijn bij de Jeugdcommissie om alles te 

regelen voor een fantastisch Carnavalsjaar. Dat is waar 

je zowel Aron als Esther terug ziet. En niet te vergeten 

natuurlijk, de man met de microfoon in de hand op het 

podium? Dat is Aron!

“Onze Jowie was bij de Jeugd al zeer actief in de 

Jeugdraad. In 2014 is hij zelfs Jeugdprins geworden! 

Ondanks dat onze kinderen nu ‘de jeugd ontgroeid’ 

zijn, blijven we actief bij de Jeugdcommissie. Waarom? 

Kinderen zijn vaak veel spontaner en opgewekter. Daar 

krijgen wij energie en voldoening van.” 

Steek af

“Met onze commissie van de Jeugd zijn we ook een 

hechte vriendengroep. Naast de Carnaval zijn we ook 

veel met elkaar en komen we bij elkaars verjaardag. 

Zo gaan we bijvoorbeeld met Ramon altijd op vakantie 

met de caravan. Heerlijk op pad om het Nederlandse 

landschap te verkennen. Favoriete plekkie? Dat is zeker 

Zoutelande/Domburg in Zeeland. Wat is het heerlijk 

daar! En binnenkort staat er een weekendje Londen op 

de planning met Anjo. Ontzettend veel zin in!”

Wat is je mooiste Carnavalservaring tot nu toe?

“Dat was toch wel het jaar 2014, toen onze Jowie 

Jeugdprins was. We zijn toen naar alle activiteiten mee 

geweest en vonden dat zo bijzonder om mee te maken!”

Wat vind je van het Carnaval in Ganzendonck?

“Er hangt echt een sfeer in het dorp. Ons kent ons. Er is 

altijd feest en heerlijk kletsen. Tja, komt toch weer die 

man met de microfoon weer terug he.” 

Stel jij mag bepalen wat er tijdens 4 dagen Carnaval in 

Ganzendonck gebeurt. Hoe ziet Carnaval er dan uit?

“Om heel eerlijk te zijn, ben ik zeer tevreden met hoe het 

nu gaat. De Jeugd wordt elk jaar weer iets beter en dat is 

top! Daar begint de Carnaval natuurlijk. Ik zou alleen wel 

de optochten wat vrijer houden. Grote jeugdgroepen 

zie je helaas niet meer in ons dorp. Verder lekker op 

het plein met jeugd en volwassenen samen vier dagen 

Carnaval vieren!”

We hebben nu een goed beeld van Aron, is er nog iets 

dat heel speciaal is en niet veel mensen weten van je 

of kennen? 

“Nou, dat heb ik zeker! Geocaching, ken je dat? Via een 

app ontvang je coördinaten om kokertjes op te zoeken 

op locaties. Als ik ergens op een nieuwe plek kom, ga 

ik uiteraard even op zoek naar een schat die in de buurt 

ligt. In de app geef ik aan wat ik allemaal al gevonden 

heb. Zo kun je ook bijhouden waar je al bent geweest. 

Mijn verste schat ooit? Dat was in Sevilla.”

Steek opSteek op!! Steek af! Steek af!

Stabilisatie - Vloerspecie - Stampbeton

Maandag t/m zaterdag geopend

Afhalen op afspraak.

06-36487299

Prof. Dondersweg 8

5741 SK Beek en Donk

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

Edward Brouwers
LOON- GROND- EN CULTUURWERK

Voor meer informatie kijk op www.des-lekker.nl 
of neem contact op via 

06-17234934 • des-lekker@outlook.com

Br� djes en hapjes v� r 
al uw f� sten en p� tijen 

Lunch to go
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Zaterdag 18 februari om 11.11 uur start de aftrap naar Carnaval 2023

met de Carnavalsviering in de Michaëlkerk. Na twee coronajaren waarin niets mogelijk was, is het nu eindelijk zover om 

Carnaval te vieren zoals we dat gewend zijn. En volgens goed gebruik beginnen de Teugelders van Ganzendonck de 

vier dolle dwaze dagen met de Carnavalsviering, de 23e dit keer. Uiteraard is Pastoor Geoffrey present, want zonder 

Pastoor geen Carnavalsviering. Er is een nieuw blaasorkest, namelijk het ‘LUUKSE Kapelleke’. Natuurlijk is ons topkoor 

‘Zingiz’ van de partij, om hun eigentijdse meezingliedjes aan ons ten gehore te brengen. En niet te vergeten het ‘Sint 

Antonius Gilde’. 

Zeer zeker wonen de hoofdrolspelers van Carnaval 2023 deze viering bij. Prins LUUK XLIX ( Dave v.d. Burgt), Prinses 

Chantal en natuurlijk de Jeugdhoogheden Prins LUUKSKE XXXVI ( Jay Rooijakkers), Prinses Lynn ( Lynn v Lieshout), 

hun gevolgen en de Dansmariekes. Ook Boer Janus (Arian de Groot) en Boerin Diel (Esther v Stiphout) met hun 

Boerenbeveiliging, zullen aanwezig zijn om er samen met alle Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes een 

muzikale en sfeervolle Carnavalsviering van te maken.

De commissie heeft er zin in en ziet u graag in grote getalen op zaterdag 18 februari om 11.11 uur in de Michaëlkerk in 

Beek.

Want we zetten ‘Di jaor un tandje d’r bij’ !!!!!!!!

De Carnavalsvieringcommissie.

Carnavalsviering  2023Carnavalsviering  2023

Lorem ipsum

Hoe fit ben jij?
Have Fun Fitness is een sportschool in Beek en Donk waar iedereen 
welkom is van jong tot oud die graag aan zijn of haar gezondheid 
wil werken. Een sportschool in de breedste zin van het woord, met 
verschillende programma’s en vele mogelijkheden.

Wij gaan samen met jou kijken naar jouw wensen en daarop maken 
we een plan. Dit plan kan verschillende kanten op gaan, bijvoorbeeld 
een combinatie van eGym training met cardio, of spiertraining met 
groepslessen, HIIT training met voedingsbegeleiding en ga zo nog 
maar even door!

info@havefunfitness.nl   |   0492-468768

Have Fun Fitness

Boks Fun
Neem contact op voor

meer informatie

Nieuw vanaf December!

Ook met carnaval
staan we klaar voor
ondernemers

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

Fijne carnaval!

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                  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                  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                  06 295 202 79

Voor meer informatie kijk op www.des-lekker.nl 
of neem contact op via 

06-17234934 • des-lekker@outlook.com

Broodjes en hapjes voor 
al uw feesten en partijen 

Lunch to go&
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…..en ze lèève nog lààng en gelukkig. Nog steeds? Ja nog steeds. 
Ut Boerenpaar hé ut vleejaor in dètte blinkend buukske beloofd 
um er ’t skônste sprookje van ut jaor te maoken, en dè hebbe ze 
gedaon.

Dè sprookjes bestôn, hebbe Janus en Diel bewezze. Wa un jaor is ut gewest! Toen bleek dè Carnaval tóch gevierd kon worre, zen ze tot ut spreekwoordelijk gatje gegaon. Van un kei skôn veurstelling bij Op d’n Tocht &U op d’n vrijdig veur Carnaval, danse in Deefs Steekwunning, mè de Teugelders on Tour deur Ganzendonck, tot an un Swingende Boerentrektocht, um Carnaval af te sluiten op d’n dinsig.
Naw zen we bekant un jaor weiter en kenne we wel zegge dè ze nog steeds smoorverliefd zen. Ze zen mekaor ginnen tel uit ut oog verlorre. Dur gé ôk al un vakantiefoto dör Ganzendonck van un verliefd en kei blij koppel dè geniet van un wijntje mè ja echt waor, un vlag van de Teugelders op d’n veurgrond! KAN UT NOG ROMANTISCHER?

En zoals ut in un echt sprookje géé, is ur ôk nog un miraokel wa tot naw toe, nog nie opgelost is. Sinds dè Boer Janus en Boerin Diel bekend gemaokt hebbe um in ut huwelijkbôtje te stappe, hé Boer Janus unne geheime anbidder en/of anbidster. Of misschien zen ut ur wel mèjer. Al heul wa kèr hè tie post gehad op z’n boerderij an ut Heuvelplein. Liefdesbrieve, un Sinterklaosgedicht of unne kaort mè dor op de vraog of ie wel de goei beslissing maokt!

Boerin Diel dééj nun oproep in De MooiLaarbeekKrant. Toen ze gèn antwoord krèg, hè Boer Janus ut anders angevat. Saome mè z’n Boerin arriveerde ie op unne echte John Deere bij ut Auw Raodhuis, d’n aovend dè ôk de Prins bekend gemaokt zou wörre. Boer 
Janus vroeg de Ganzendonckers wie er toch deez post bleef sture. Tot naw 
toe, zonder resultaat.
Ze zen ten einde raod, en doen naw ðk wer nun allerleste oproep an heul 
de bevolking van Ganzendonck. De geheimen anbidder, {of wie ut ðk mug 
zen} hé tot vrijdigs 17 febrewarri 2023 de klok 00.00 uur slôt, de kans um 
z’n eige te melde. Boerin Diel, die in ut dagelikse lève d’n dokter helpt 
mè pillekes, zalf en drankjes in het Elkerliek ziekenhuis, kan an heul 
veul kruiemengsels komme die zo goewd werke, en zij hè die allemaol 
zouwe vur ut vatte mè Caranaval 2023!
Ganzendonck is gewarschawd, en ðk de Boerenbeveiliging staot 
al dien tijd mè de Carnaval klaor.
De gouwen tip wordt belönt mè un gouwgeel drankje bij d’n 
Burcht van Prins Luuk XLIX.

Ut lââng waachte gè dan eindelik belönt wörre. Ut 
vrijgezellefist is uitbundig gevierd, en naw is ut dan echt tijd 
um in d’n onecht an mekaor verbonde te wörre.
Janus en Diel hebbe beloofd dè ut un brulluft wordt zoas we ut 
nog noit meegemaokt hebbe, en iederein is uitgenodigd!
Di jaor un tandje d’r bij um de lâângverwââchte trauwerij op de 
grutsmuggelikke menier te viere!

En ze lèève nog lââng en gelukkig!

VervolgVervolg
van het sprookjevan het sprookje

 

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

                                                                                               U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: 
 
 
 
 

                                                                                                                        CAR DETAILING 
                                                                                                                          GLASCOATING 
                                                                                                        OLD-TIMER DETAILING 
                                                                                            KOPLAMPEN BEHANDELING 
                                                                                       PROFESSIONELE FOTOSTUDIO 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij ondersteunen met
deze advertentie

John van Kaathoven
úw topSlijter

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

voor elke 
  gelegenheid

Fotograaf: 
Romy fotografie
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KUSTERS GOUMANS 
WENST ALLE 

FEESTVARKENS
IN GANZENDONCK

EEN FIJNE 
CARNAVAL!

Ben jij buiten de carnaval om
CNC Draaier, CNC Frezer, 

Meettechnicus of Planner?
Toe aan een nieuwe uitdaging?

Kijk op www.kustersgoumans.nl voor 
een overzicht van onze vacatures!

Everbest 50, 5741 PM Beek en Donk | 0492-45 11 55

A D V I E S

Kapelstraat 2 | 5741 CE Beek en Donk | www.vrededael.nl

BEDRIJFSKUNDIG ADVIES

INTER IM MANAGEMENT 

COMMISSARIATEN

2008 - De Stroizakken

2012  -Op d’n tocht

2018 - D’n Hort op

2011 - De Tappers 2013  -De Plant “zoenen”dienst

2016 - De Drie Ka’s 2010 - De Stroizakken

2014 - De Stroizakken
2017 - Wai doen zomar wa

2020 - D’n hort op
2015 - De Drie Ka’s

IIII

R

Tijdens de Ganzendonckse Optocht komen de meest spraakmakende acts door de straten. Ganzendonck slooft zich 

ieder jaar uit om de publieksprijs in de wacht te slepen. Het publiek bepaalt en hier is dus geen enkele discussie over 

mogelijk. In deze rubriek kijken we terug naar 11 spraakmakende acts! 

Wie gaat er dit jaar met de prijzen vandoor? Op pagina 55 vind je meer informatie over hoe ook jij mee kan strijden. 

Spraakmakende Spraakmakende 
optocht actsoptocht acts
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All you need is
carnaval

Geen 18, geen alcohol.

Fotograaf: 
Romy fotografie

Sponsorcommissie, Jan Crooijmans ontbreekt op de foto 

Jeugdcommissie, 

 Eefie Vorstenbosch 

ontbreekt op de foto 

Prins Luuk XLIX, Prinses Chantal, Adjudant Mark, Adjudante 

Hanneke, Gekleed Gevolg,  Bestuur, Dansmariekes

Bestuur

Jeugdprins Luukske XXXVI, Jeugdprinses Lynn, Jeugdraad en Gevolg30  31  



JeugdcarnavalJeugdcarnaval
Terugblik 2022Terugblik 2022

Hoi Teugelders en Teugelderinnekes,

Wat heb ik veel plezier gehad de afgelopen Carnaval. 

We hadden ook een hele leuke grote groep bij elkaar. 

We hebben veel gezellige activiteiten gedaan. Het 

leukste vond ik de glow in the dark avond! En de 

receptie vond ik ook heel gezellig! 

Iedereen bedankt voor de fantastische Carnaval!!

Ik wens de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses een 

hele fijne Carnaval toe! Maak er een gezellige carnaval 

van!!

Groetjes Bo Raaijmakers 

Prinses BoPrinses Bo

Nadat ik was gekozen als Jeugdprins was het nog maar spannend wat er allemaal zou kunnen met Carnaval.Het thema van Ganzendonck was ’T skônste sprookje van ’t jaor’ en dat is het ook geworden.Het jaar begon met de recepties van alle Jeugdprinsen en Prinsessen.
Wij hielden onze receptie bij de Brabantse Kluis, dit was een geweldige middag.
De zaterdag met Carnaval startte met het rondbrengen van den Teugelder.
Toen gingen we ‘s middags Prins Luuk XLIX ophalen en gingen we in een optocht naar het Teugeldersbeeldje.Later op de dag kregen we een chocoladesleutel van de burgenmeester. 
‘s Avonds openden we onze feesttent achter Café Thuis, hier hebben wij veel gezellige dagen gehad.Dinsdagavond was Carnaval officieel afgelopen en moesten we onze spullen inleveren.Ik heb een geweldige Carnaval gehad, en wil Prinses Bo, het Gevolg en de organisatie nogmaals bedanken voor deze leuke tijd.

Sven Gordijn

Prins Luukske XXXVPrins Luukske XXXV

Fotograaf: 
Joost Duppen

JeugdcarnavalJeugdcarnaval
Kennismaking 2023Kennismaking 2023

Beste Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes,

Mijn naam is Jay Rooijakkers. Ik ben 11 jaar, 

en woon samen met papa, mama, broer en zusje

op de Ten Bleek in Beek en Donk.

Ik zit op Basisschool De Raagten in groep 8.

Mijn hobby is voetballen en dat vind ik heel leuk om 

te doen.

Ik speel bij Sparta’25 in een gezellig en leuk team 

JO12 - 1

en op vrijdagavond train ik bij Voetbalschool Uden,

daar mag ik samen met mijn broer voetballen.

Ik ben heel blij dat ik Jeugdprins ben en heb er super 

veel zin in.

Samen met Prinses Lynn, de Raad van elf,

het Gevolg, en de Jeugdcommissie 

gaan we er dit jaar een knallend carnavalsfeest van 

maken. 

Ik wil graag iedereen die ook van een feestje houdt 

uitnodigen

bij Jeugdcarnaval in de feesttent bij Cafè Thuis,

dan kunnen we met z’n alle “di joar un tandje d’r bij” 

doen.  

Prins Luukske de XXXVI 

Prins Luukske XXXVIPrins Luukske XXXVI

Hoi, 

Ik ben Lynn van Lieshout. Ik ben 11 jaar en ik woon met mijn papa, mama en broer Remco van 14 jaar in Ganzendonck. Ik zit in groep 8 bij meneer Ton op basisschool De Muldershof. 

Ik ben veel buiten met mijn vriendinnen, dan nemen we TikTok dansjes op. En mijn hobby is dansen bij The Urban Room in Raopersgat. 

Elk jaar kijk ik uit naar Carnaval. Vorig jaar zat ik bij de Raad van Elf. En dit jaar was ik enorm verrast dat ik Jeugdprinses van Ganzendonck mag zijn.  

Een leuk weetje: ik ben geboren op 
Carnavalsmaandag. Dus ik ben een echt 
Carnavalskind. 

Ik wil er samen met prins Luukske XXXVI, de Raad van Elf, het Gevolg en alle Ganzendonckers en 
Ganzendonckerinnekes een onvergetelijke 
Carnaval van maken.  

Met z’n allen di jaor un tandje d’r bij!!

Prinses LynnPrinses Lynn

Fotograaf: 
Romy fotografie

Fotograaf: 
Joost Duppen

W
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Fotograaf: 
Romy 
fotografie

JJeugdcarnavaleugdcarnaval

Wie van de vaders en moeders herinnert 

zich niet de leuke Carnavalsfeestjes in het 

Ontmoetingscentrum? Dit is er nog steeds voor 

onze jeugd. Alleen zijn we een aantal jaar geleden 

verhuisd naar een feesttent achter Café Thuis. 

Voor wie is het feestje?

Alle kinderen tot ongeveer 14 jaar zijn van harte 

welkom. Terwijl de kinderen met vriendjes en 

vriendinnetjes in de feesttent hossen en springen 

kunnen de vaders en moeders ook gezellig Carnaval 

vieren in de cafés. Natuurlijk mogen de ouders 

ook een kijkje komen nemen en mee feesten. 

Er zijn voor de kinderen braskaarten te koop waar 

ze voor €5,- drie keer drinken, een snoepje en chips 

kunnen krijgen. 

De tent is iedere dag open van 19:00 uur tot 22:00 

uur. Op zondag gaan we na de optocht open en op 

maandagmiddag is er een muziekbingo. Op zaterdag 

en maandag hebben we een thema-avond.

Wij volgen een deel van het programma van Prins Luuk XLIX. 

Daarnaast is ons programma: 

Zaterdag - Tent open 19:00-22:00 uur 
Opening gevolgd door een Beach Party 

Zondag - tent open na de optocht tot 22:00 uur. 

Maandag – Tent open 14:00 -17:00 uur MuziekbingoOpen van 19:00-22:00 Glow in the dark party 

Dinsdag – In de middag gaan wij op bezoek bij de Torenkraaien in café v/d Burgt
Tent open 19:00 - 21:30 uur (20:30 uitkleden van Prins Luukske XXXVI, Prinses Lynn en hun Gevolg).

Feesten met de jeugd in de tent.Feesten met de jeugd in de tent.
Programma JeugdProgramma Jeugd

JeugdcJeugdcararnavalnaval
Knutsel met ons mee!Knutsel met ons mee!

Zoek dit poppetje door de 
Teugelder. Maak met de letters die erin staan een titel van een lied. Stuur je antwoord naar 
infojeugdteugelders@gmail.com. Wie weet win jij dan een mooie prijs. Op Carnavalszaterdag 
worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. Hou de 
socials in de gaten voor de 
uitslag.

PrijsvraagPrijsvraag

Benodigdheden:

- papieren bordje

- gekleurd papier

- een ballon

- plak
- stiften
- verf
- schaar 

Versier het bordje met verf/stiften of papier.

Maak een gat in het midden van het bord

Knip 2 voetjes, 2 handjes, 2 oogjes, 1 hoedje en 1 

mond uit.

Plak deze op/aan het bord.

Blaas een beetje lucht in het ballonnetje, knoop hem dicht 

en doe hem door het gaatje in het midden van het bord. 

Extra: je kunt de handen en voeten ook aan 

muizentrapjes maken.

Maak jij ook zo’n leuk clowntje!Maak jij ook zo’n leuk clowntje!

De Dansmariekes bestaan uit een enthousiaste groep meiden die vanaf 
april tot en met de Carnaval actief zijn. De trainingen worden gehouden 

op maandagavond van 19.00u – 20.00u, met uitzondering van de 
schoolvakanties. Op deze avonden studeren zij een Gardedans en een Showdans in. Op de laatste training voor de zomervakantie en tijdens Sinterklaas ziet de training er anders uit. De leiding van de Dansmariekes maakt er dan 

een speciale avond van. 

Vanaf november staan er verschillende Carnavalsactiviteiten gepland waar de Dansmariekes zullen dansen. De aftrap is uiteraard de Prinsbekendmaking van Prins Luuk en Jeugdprins Luukske en Jeugdprinses. Daarnaast worden de recepties van de Laarbeekse Carnavalsverenigingen bezocht. Andere activiteiten zijn: de Seniorenmiddag, Sauwelavond, Kansplusmiddag, en de Carnavalsavond in De Regt. Het hoogtepunt is natuurlijk de Carnaval zelf. Zo mogen de Dansmariekes tijdens de optocht mee varen met Prins Luuk op het Teugelderschip dat door Ganzendonck trekt. Daarnaast trekken ze veel op met Prins Luuk en zijn Gevolg en vroeg in de avond zijn ze 
te vinden bij het Jeugdcarnaval. 

Hou je van dansen en lijkt het je leuk om met een groep meiden veel plezier te maken dan ben jij geknipt om bij de Teugelders te komen dansen! De enige vereiste is dat je met Carnaval 8 jaar moet zijn. Je kunt je het gehele jaar aanmelden. Na aanmelding kom je op een wachtlijst te staan. Rond april start het nieuwe seizoen. 

Heb je interesse? Of wil je nog meer informatie neem dan gerust contact op met Angeline via 
angeline.van.ansem@gmail.com of telefoonnummer 06-25457847.

De Ganzendonckse De Ganzendonckse 
DansmariekesDansmariekes
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Ouverturelaan 23
5741 WL Beek en Donk
+31 (0)6 274 178 83
info@adviesburobeat.nl
www.adviesburobeat.nl

Wij wensen iedereen
een fijne carnaval
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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! 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 onderstaand formulier.

Naam: .......................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Woonplaats: .............................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................................

Mailadres: .................................................................................................................

Meer dan 33 jaar club van 100Meer dan 33 jaar club van 100
Met elkaar, voor elkaar!Met elkaar, voor elkaar!

AAnmelding club vAn 100

Dit strookje kunt u 
inleveren bij:
Club van 100, p/a 
Guido Klessens, 
Schoolstraat 48,  
Beek en Donk

Laarbeek
van den Bogaard

Jumbo Lieshout
Dorpsstraat 54A

Jumbo Beek en Donk
Heuvelplein 73

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZaterdagZaterdag
Zondag

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 - 18:0010:00 - 18:00
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Namens de Club van Honderd van de Teugelders van 

Ganzendonck bezoekt Prins Luuk op woensdag voor 

Carnaval de Ganzendonckse zieken en de mensen die 

een moeilijk jaar achter de rug hebben. 

Dit bezoek wordt het ‘T OPkikkertje genoemd. Alle 

mensen die bezocht worden krijgen hierbij een presentje 

aangeboden.

Ken jij iemand die ziek is of die een moeilijk jaar achter de 

rug heeft en een Opkikkertje goed kan gebruiken? Meld 

dit dan via de website van de Teugelders www.teugelders.

nl/t-opkikkertje of onderstaand inschrijfformulier. 

Eigen naam:

.................................................................

Mailadres: 

.................................................................

Telefoonnummer:

.................................................................

Meldt hierbij aan voor een bezoek van Prins Luuk XLIX:

Naam: ....................................................................................

Adres:  ....................................................................................

Leeftijd: ..................

Reden aanmelding: ..............................................................

.................................................................................................

........................................................

’t Opki’t Opkikkkkertje ertje 

Dit strookje kunt u 
inleveren bij:
Club van 100, p/a 
Guido Klessens, 
Schoolstraat 48,  
Beek en Donk

Website ontwikkeling

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

www.coweb.nl • info@coweb.nl • 06-22386990

Fijne carnaval

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

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

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!

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

Feestje?! 
Dan ben je bij Feestfiguur Verhuur op het juiste adres! 

Wij helpen je graag bij het vinden van de perfecte
blikvanger voor een bijzondere gelegenheid.

 www.feestfiguurverhuur.nl 
0653416803

Benieuwd naar ons aanbod? 
Kijk dan snel op onze website of neem contact met ons op! 

Feestfiguur Verhuur

Orchideestraat 3 | Beek en Donk
jansenautobedrijf.nl

wij wensen iedereen een

BRUISENDE
CARNAVAL ;)

AAnmelding ‘T OpkikkerTje
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Piet van Thielplein 23  Beek en Donk        0492 - 832 182        www.mooilaarbeek.nl

De Teugelders van Ganzendonck
willen DeMooiLaarbeekKrant

bedanken voor de altijd prettige samenwerking

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

CHRIS ROOIJAKKERS

TEGELWERKEN

BEEK EN DONK    06-266 90 327

MET ONZE EIGEN
PRINS LUUKSKE XXXVI 
AAN ‘ T ROER,
BETEGELEN WE NOG STEEDS 
UW WAND OF VLOER!

BEEK & DONK  06-266 90 327

Hoe is het nu met? Hoe is het nu met? Eric HabrakenEric Habraken
1989 - Start bij de Teugelders van Ganzendonck

Frans van Hal en Hans Hendriks hebben in 1989 aan mij 

gevraagd om bij de Teugelders te komen. Sinds die tijd 

ben ik actief betrokken op verschillende manieren. 

1992 - Eerste jaar als adjudant bij Prins Luuk XX - Theo 

van der Aa

Van 1992 tot en met 2005 (met uitzondering van 2000 

en 2004) ben ik Adjudant geweest. Het begeleiden van 

de Prins was mijn meest belangrijke taak. 

Het échte hoogtepunt van mijn periode als Adjudant 

was toch wel de annexatie dat het Laarbeek werd. In 

1993 hebben we met alle vier de Carnavalsverenigingen 

gevierd dat Laarbeek één gemeente werd. 

We begonnen bij Sleegers in Lieshout met een lunch. 

We gingen met de boot door het kanaal (dat is zelfs 

aangevraagd bij Rijkswaterstaat) van Lieshout naar Aarle-

Rixtel. Daar gingen we met de orkesten door de straten. 

In het bijzijn van de Burgemeester en Tijn Swinkels van 

Bavaria is het convenant getekend. Vervolgens gingen 

we met bussen naar de Twee Beren in Beek en Donk 

voor het avondprogramma met verschillende artiesten. 

Een fantastische dag!

2000 - Prins Luuk XXVIII 

Van Adjudant naar Prins. In 2000 zwaaide ik, Prins 

Luuk XXVIII, de scepter over Ganzendonck. Hans 

Vereijken was toen mijn Adjudant. Het was een mooi 

jaar met vele hoogtepunten. Van de KansPlusmiddag 

tot aan de receptie. Alle activiteiten had ik als Adjudant 

al meegemaakt, maar de receptie maakte echt het 

verschil. De mensen kwamen toen echt voor mij, dat 

was heel bijzonder. Het schijnt zelfs dat er mensen zijn 

omgedraaid, omdat het te druk was. De receptie 

heeft van 13:11 uur tot zeker wel 19:00 uur geduurd. 

Van mijn toenmalige voetbalteam, Sparta 8, 

kreeg ik cadeau om te voetballen tegen de 

Carnavalsvereniging voor een vat bier. De ene helft 

heb ik meegedaan met Sparta en de andere helft 

met de Teugelders. Sparta won natuurlijk! Het was 

een gezellige middag in de kantine van Sparta ’25. 

2005 - Laatste jaar als Adjudant, bij Prins Luuk XXXIII 

- Wim Maas

Ik had gedacht om in 2004 te stoppen als Adjudant. 

Helaas was ik dat jaar ziek en heb ik niks mee kunnen 

maken. Toen heb ik gezegd, ik plak er nog een jaar aan! 

Het is mooier om afscheid te nemen tijdens Carnaval, 

dat heb ik toen ook gedaan bij Wim Maas. Een geweldig 

seizoen om zo mijn periode als Adjudant officieel af te 

sluiten. 

2023 - Ganzendonckse Sauwelavond

Dat is iets waar ik nu altijd naar uit kijk, omdat ik in de 

organisatie zit. Samen met Jowie Hanegraaf en Stephan 

van Schijndel stellen we als commissie een programma 

samen en zorgen we voor een uitverkochte zaal. Hoe 

lang ik dit al doe? Ik kan niet eens meer voorstellen dat 

ik dit niet meer doe en denk dat ik al zeker 15 jaar actief 

ben. 

2023 - Prinsengarde

Dit is gewoon een mooi clubje bij elkaar. Of we nou 

gaan barbecueën, Prinsjesdag vieren of de Prins thuis 

ophalen voor de Sleuteloverdracht. Dit jaar gaan we 

zingen tijdens de Carnavalsviering… zorg dat je erbij 

bent. ;-)

Of ik nog ambities heb?

Zelf niet.. maar het is mooi om te zien dat Romy heel 

actief is bij de Teugelders. Het zou mij een hele trotse 

opa maken als ik de kleinkinderen als Dansmarieke zie, 

in de Jeugdraad zitten of ergens anders bij de Teugelders 

actief zijn. 

A
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info@raaijmakersklimaattechniek.nl

www.raaijmakersklimaattechniek.nl

Verwarming
Airconditioning
Luchtbehandeling

Beek en Donk
06 28 14 35 70

BOSSCHEWEG 30 
BEEK EN DONK
0492 - 46 12 38

WWW.JOSVERSCHUREN.NL

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING

BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

Wij wensen iedereen Wij wensen iedereen 
een prettige Carnavaleen prettige Carnaval

NIEUWE BANDEN
Alle topmerken, voor elk automodel!

ZIE ONZE WEBSHOP
www.josverschurenshop.nl

Bezoek onze winkel of webshop met meer dan
300 merken voor boer, bouw en industrie

TOOLS
Bezoek onze
300 merken 300 merken 
Bezoek onze winkel of webshop

As d’n Optocht mà
kan rije, de rest krijge

we nao de Carnaval
wel an de praot!
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DDenen T Teugeldereugelder    44 44 jaar geledenjaar geleden  19791979

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

www.degroot-garagedeuren.nl

Wij wensen 
iedereen een 

skônne Carnaval!

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

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

A
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Leenders RVS Industrie
wenst u

een fijne Carnaval!

Advert HvL administratie & Advies: 

 

HULP NODIG BIJ DE FINANCIELLE ADMINISTRATIE ? 

Wil je zorgeloos kunnen ondernemen? Wij ondersteunen en adviseren jou op 
financieel en fiscaal gebied.  

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen ? Kom eens een kop koffie 
drinken en samen bekijken we de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet van Thielplein 2  Wilhelminalaan 87 D 
5741 CP, Beek en Donk                 5541 CV,  Reusel 
Telefoon: 0492 – 38 77 72 www.hvl-aa.nl 
Mobiel: 06 – 21 43 62 53  Volg ons op LinkedIn 

                         
Niet alleen voor bedrijven,.maar ook voor particulieren die hulp nodig hebben. 

Wenst iedereen Fijne Carnaval!

i
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11 jaar geleden11 jaar geledenNamenNamen

Tandje d’r bij?
Met Booster naar 
de maan en 
daar voorbij!

Wij geven jouw 
bedrijf een Booster 

op social media

BoosterMediaSolutions.com

Strategie

Social media

Content creatie

Online advertenties

Bakkie doen?

“Jij bent ook lang geworden”, aldus een verbaasde 

Dirk-Jan Spierings. “Ik dacht dat ik lang was, maar jij 

bent mij zo ongeveer voorbij gegaan in die paar jaar 

tijd.” Jeugdprins Luukske XXVI, Teun Vereijken, en Dirk-

Jan zijn blij om elkaar te zien. Dirk-Jan: “Dan moeten 

we nu toch echt gaan graven in ons geheugen en de 

hoogtepunten delen hier. Wat hebben we plezier gehad!”

 

Ut Kan Niet Laang Zat Dure! Dit was het motto van Dirk-

Jan Spierings, Prins Luuk XL. Het is 11 jaar geleden dat 

Dirk-Jan de scepter zwaaide over Ganzendonck. Teun 

was Jeugdprins in 2012 en deelt de mooie momenten 

die hij samen met Jeugdprinses Juliette Smits, die tijdens 

dit gesprek helaas niet aanwezig kon zijn, meemaakte 

tijdens hun jaar. 

“Wat nou onze allermooiste herinnering was? Daar 

moet ik even over nadenken.” Het is stil aan tafel en 

ondertussen verschijnt er een glimlach op het gezicht 

van Teun. “Het zijn echt allemaal hele leuke momenten 

die wij beleefd hebben. De receptie vond ik erg speciaal, 

omdat al die mensen voor jou komen. De cadeaus van 

het Gezondheidsteam vond ik fantastisch. Ze werden 

door ons thuis gesponsord en daarom kreeg ik een heel 

tomatenkostuum. De bekendmaking vond ik gruwelijk 

spannend! Ik wilde het jaar ervoor al Prins worden, maar 

toen zat ik in de raad.”

Dirk-Jan vult Teun aan: “Toen was mijn neefje Cas 

Spierings Jeugdprins. Jij vertelde hem zelfs dat als hij 

ooit niet lekker zou zijn, jij het dan wel over zou nemen. 

Ik vond het zo mooi voor jou, dat jij het jaar daarna 

de gelukkige mocht zijn. Je was een dolgelukkige 

Jeugdprins. Ik heb je op dinsdagavond ontmanteld en je 

bent met een doos Fisherman’s Friend naar huis gegaan. 

Ik hoorde dat je wel twee dagen gehuild hebt!”

Dirk-Jan had niks in de gaten toen er mensen van de 

Teugelders op visite kwamen. “Ik was mijn vrachtwagen 

aan het lossen. We gingen binnen koffie drinken en 

ineens kwam de vraag. Natuurlijk heb ik dit met mijn 

vrouw Emmie overlegd, want we moeten er dan wel 

samen voor gaan. Zelf vier ik al vanaf kinds af aan heel 

fanatiek Carnaval. Dat vind ik het allermooiste aan 

Carnaval. Doe ergens aan mee en draag je steentje bij, 

je viert dit met elkaar samen.”

Voor Teun was Jeugdprins zijn echt een droom die 

uitkwam. Dirk-Jan had het niet verwacht, maar vierde wel 

altijd Carnaval in Ganzendonck. “Je weet eigenlijk echt 

niet wat het dan inhoudt om Prins te zijn, je laat het maar 

gewoon op je afkomen.”

Dirk-Jan, ook wel bekend als 

Durky Dancing, is altijd van de 

partij. “In het voortraject ging ik 

na het officiële gedeelte naar 

huis, mezelf omkleden en dan 

ging ik door tot ’s ochtends vroeg. 

Tijdens Carnaval werd mij echt 

geadviseerd om gewoon naar 

huis te gaan, morgen weer een dag.”

Teun heeft even nagedacht en er 

komen veel leuke momenten naar 

voren. “Een super leuk moment wat 

ik echt nog goed weet, is dat we een 

keer allemaal bij ons thuis hebben 

gegeten. Daarna zijn we met de 

huifkar door Beek en Donk gereden, dat was 

echt heel gezellig! Ook de optocht was fantastisch, je 

voelt jezelf echt een Koning als je zo over straat gaat.” 

Wat voor Dirk-Jan een heel mooi moment was? “De 

Prinsengarde kwam mij thuis ophalen. Ze waren 

allemaal verkleed als kip en er was één haan bij, dat was 

natuurlijk Gerard Hanegraaf. Het was mooi om te zien 

hoe dit clubje er een ludiek moment van maakt om de 

Prins thuis op te halen.”

Prins Luuk XL heeft ook veel plezier beleefd aan de 

Carnavalsviering. “Vooraf kreeg ik dat boekje, zodat 

ik de teksten al kon lezen. Ik heb er toen zelf tekst 

bij verzonnen. Dat stond natuurlijk bij niemand in dat 

boekje en niemand had een idee wat ik aan het lezen 

was. Je had die gezichten moeten zien.” Er zijn te veel 

herinneringen en ook 11 jaar later hebben Prins Luuk 

XL en Prins Luukske XXVI het nog steeds erg gezellig 

samen. Hebben ze nog ambities voor de toekomst?   

Teun zou nog wel graag ‘Grote Prins’ willen worden. 

“Vanwege mijn studie woon ik nu niet in Beek en Donk, 

maar een een-tweetje als Prins Luukske en als Prins 

Luuk zou ik wel echt een eer vinden. Carnaval vieren 

en ergens aan meedoen, zoals met de Ganzendonckse 

Optocht, doen wij met het hele gezin en dat maakt het 

extra speciaal.” 

Dirk-Jan is erg actief betrokken en blijft dit ook zeker 

doen. “Het is veel meer dan een biertje drinken en slap 

zeveren. Dat is nou echt het mooie aan Carnaval vieren. 

Ik heb er erg veel plezier aan, of dat nou is met mijn 

dansmoves of dat ik met 

de Prinsengarde of het 

Gekleed Gevolgd op pad 

ben. Ik ben erbij!”  

11 jaar geleden11 jaar geleden  Dirk-Jan & TeunDirk-Jan & Teun
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Carnavalsprogramma 2023
CAFEZAAL VAN DE BURGT

vrijdagvrijdag
19:003 uurkes achteraf

met DJ DENNIZ

zaterdag
Deefs Dolle DiscoBal

met duo dubieus & de foute vinyl show

18:00
Zondag

OPTOCHTBAL
FEESTDJ GJ

13:00

Dinsdag
Kindermatinee

Met medewerking van CV de torenkraaien

13:00 - 20:00

CAFE SLUIT OM 20:00 
i.v.m. afscheid van de prins

Maandag
DNPG & DP & de rest presenteren 

N Blauwe Griekse Mondig
N middag vol leut en plezier

13:11

HOUD ONZE SOCIAL MEDIA KANALEN IN DE GATEN VOOR DE COMPLETE 
INFORMATIE EN MOGELIJEKE VERANDERINGEN IN ‘T PROGRAMMA

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

Woninginrichting 

Normaal gesproken
goed geregeld

maar tijdens carnaval 
kun je er even niet 
op rekenen

Voor al je administratieve en fiscale vragen  |   Beekerheide 6  Beek en Donk  |   0492 218970   |  info@acount.nl  |  www.acount.nlVoor al je administratieve en fiscale vragen  |   Beekerheide 6  Beek en Donk  |   0492 218970   |  info@acount.nl  |  www.acount.nlVoor al je administratieve en fiscale vragen  |   Beekerheide 6  Beek en Donk  |   0492 218970   |  info@acount.nl  |  www.acount.nlVoor al je administratieve en fiscale vragen  |   Beekerheide 6  Beek en Donk  |   0492 218970   |  info@acount.nl  |  www.acount.nl
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0
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Dit seizoen ziet het er goed uit. Eindelijk lijkt het er 

weer van te komen en kunnen we met z’n allen weer 

“D’n hort op”! De hoogmis van het Ganzendonckse 

Carnaval - niet te verwarren met de Carnavalsviering 

op Carnavalszaterdag - staat weer op de agenda. De 

optocht staat niet langer “Op d’n tocht”. Als het aan de 

Optochtcommissie ligt zal de Ganzendonckse optocht 

dit seizoen er “un tandje d’r bij doen”. Het lijkt al zó lang 

geleden dat de jongere lezer misschien niet meer helder 

op het netvlies heeft wat de optocht ook alweer is. 

Dus voor de iedereen die bij 

gebrek aan Carnavaleske 

invloeden de afgelopen jaren 

niet meer weet hoe het zit…

De Carnavalsoptocht is 

een bonte stoet waar je 

als individu, “Duo” (al dan 

niet “Dubieus”), groep of 

een gezelschap met een 

wagen, aan deel kan 

nemen. Deze parade trekt 

op Carnavalszondag van 

Donk (Piet van Thielplein) naar 

Beek (Heuvelplein) waarbij elke deelnemer zijn eigen 

Carnavaleske impressie aan een 

politiek, maatschappelijk of zelf 

verzonnen thema geeft. Hierbij draait 

het allemaal om de waardering 

van het Ganzendonckse publiek; 

hierover is natuurlijk geen enkele 

discussie mogelijk. Want hoe 

spitsvondig of overweldigend 

een presentatie ook is, zonder 

publiek is er niks an.

Waardering van het publiek is waar het om draait! Om 

deze waardering zorgvuldig en volledig democratisch 

tot stand te laten komen, zonder dat de uitkomst betiteld 

kan worden als “Stoudt”, heeft de Optochtcommissie 

besloten een nieuwe manier van 

stemmen in te voeren. 

Waarbij de winnaar 

van de optocht terecht 

eerste wordt en niet als 

“Tweede keus” wordt 

aangewezen. Dit is een 

manier van stemmen 

waarbij de mobiele 

telefoon een prominente 

rol speelt. Tijdens de 

optocht zullen formulieren 

aan het publiek worden uitgereikt met daarop een QR 

code.

Jullie denken Wai Doen Zomar Wa, maar nee, deze keer 

heeft de Optochtcommissie een ware vernieuwing in 

petto. Richt de camera van je telefoon op de QR code 

en klik op de link die verschijnt. Je kunt dan aangeven 

welke deelnemer je favoriet is. Tijdens de optocht 

worden de resultaten geregistreerd. En als iedereen zit 

na te genieten van een welverdiend drankje dat door 

de diverse “Tappers” van de Ganzendonckse horeca 

wordt verstrekt, wordt op de achtergrond de uitslag 

gegenereerd door alle antwoorden die in “De Vijver” 

van antwoorden terecht komen. En dan op naar een 

grandioze prijsuitreiking; of je nou “Biks” of Donks 

“Bent”!

Voor meer informatie kijk op:
www.amplifybv.nl

Professioneel licht, geluid,

video, projectinrichting & meer!

We Amplify your business!

Sound & Light 
Technology

Amplify - Sound & Light Technology B.V.

Brugstraat 81, 5731 HG Mierlo

Postbus 100, 5730 AC Mierlo

Tel 0031 (0)492-663555 

info@amplifybv.nl

www.amplifybv.nl

‘t Skônste sprookje van ’t jaor, ‘t Skônste sprookje van ’t jaor, 
gaat eindelijk weer door!gaat eindelijk weer door!
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CarnavalsartikelenCarnavalsartikelen
De Houtse BazarDe Houtse Bazar
Hoofdstraat 182 Helmond 0492-536605

Ook met carnaval
staan we klaar voor

ondernemers

VGA juristen
Kapelstraat 18

5741 CE Beek en Donk
(0492) 46 87 44

info@vga-juristen.nl
www.vga-juristen.nl

 

Fijne carnaval!

info@tonprojectstoff ering.com
www.tonprojectstoff ering.com

Bezoekadres:
Korenmijt 23a 
5741 PP  Beek en Donk T 0413 - 764 467

Laat u eens verrassen en kom op de open bedrijvendag 
op 17 november 2018 van 10:00 tot 16:00 uur 

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

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!

Vakkundig uurwerkreparatie
Mari Verschuren
Oranjelaan 46
Beek en Donk

T. 06 21 45 84 14
(graag eerst even bellen)

56  57  



Adjudant Mark, Groothertog van de Muzelaan, liefhebber 

van de peuk, ut goudgele gerstenat en van darten op t 

biljart. 

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.

Vaandrig Remco, beschermer van ons vaderland, en mè 

carnaval altijd dorst. 

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 mè 

wil bemoeie:

Prins van Ganzendonck: Groothertog van de 

Margrietstraat, Pater Vogelsstraat tot an ut Heuvelplein, 

Keizer van café zaal bar Van de Burgt, Koning van ut 

biljart, Commandeur van de skônste Dorpstuin van 

Ganzendonck, Baron van de boerecomissie, Graaf van 

alle blaoskapelle mè de carnaval, Jonkheer van de Neij 

Prinsen.

En liefhebber van zun vriendin/vrouw/zakenpartner en 

tevens prinses Chantal Besseling.

Proclamatie Prins Luuk XLIX van GanzendonckProclamatie Prins Luuk XLIX van Ganzendonck
Wij, Prins Luuk XLIX, bij de gratie van:Wij, Prins Luuk XLIX, bij de gratie van:

Ten uurste:Ten uurste:
Dè jong en oud uit Ganzendonck uitgenodigd wordt 

mee Carnaval te gaon viere van 18 tot 21 februari 

2023. Onder ut motto: Di jaor un tandje d’r bij!

Dè we er saome mè Jeugdprins LUUKSKE XXXVI (36e) 

en zijn Prinses, de Boer, de Boerin, de raad van 11 en 

de rest van de Stichting een skônne Carnaval van gaon 

maoke.    

Ten twidde:Ten twidde:

Ten vierde:Ten vierde:
Dè we op zotterigmerge starten mè dun gezelligste 

viering in de kerk hier op plein, onder de muzikale 

begeleiding van de beste zingers van Brabant : Zingis!

Ten z`e`esde:Ten z`e`esde:
Prins Luuk XLIX op Carnavalszotterig de sluttel van de port van 

Ganzendonck over zal neme van den Burgemèster en die nie 

irder dan ergens nao de carnaval ôk wer terug zal gève.

Ten derde:Ten derde:
Dè de Dansmariekes wir net zo skôn en goewd zulle dansen as alle andere jaore.

Ten vijfde:Ten vijfde:
Dè we mè dees daog gaon dweilen van café naor café om zouwe overal plezier te maoke.

Dè normaol gesproke de Boer en Boerin in de onecht verbonde zalle worre, wa gè uitmonde in un geweldig grauwt fist vur iederein, speciaal beveiligd dur de Boerebeveiliging in café Thuis. Veuraf gegaon van een zinderend Vrijgezellefist op 21 januari. 

Ten zeuvende:Ten zeuvende:

Ten achtste:Ten achtste:
Dè we dèzze Carnaval veul mogen geniete 

van alle skôn en gezellige muziekkappellen in 

Ganzendonck, en dè we dor mè gaon beginne 

op vrijdigaovond bij ’t Carnavalsconcert van 

O&U.

Ten niggende:Ten niggende:
Dè de Jeugd zich alle daog geweldig gè vermaoke in 

hullie feesttent bij café Thuis en dè dezze Prins mè z’n 

gevolg zeker kumt mee hossen. 

Ten tiende:Ten tiende:
Dè op zondig dur niemus mir thuis is, mar mee duu an d’n optocht of neffe de kant stè te kieke en nao aflaop mee gi fist viere als unne malle.

Ten elfde:Ten elfde:
Dè we dè jaor mi z’n alle Carnaval viere, en pas 

naor huis gaon as we genoeg gelache hebbe en dur 

nerges mèr licht brand.

Proclameren ut volgende:

Alaaf! Prins Luuk XLIX van Ganzendonck.
Opgemakt in volle eendracht op 19 november 2022, in de 

Pré-Prinselijk Residentie aan de bar van ut o zo gezellige 

familiecafé Van de Burgt van Ganzendonck, op unne 

brakke zondigmiddig in aanwezigheid van de delegatie 

van de Adjudanten Mark en Hanneke, de skônste Prinses 

Chantal, en niet te vergète, de Prins zélluf.
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Woenselse Markt 15, 5612 CP Eindhoven
040 - 243 07 16 • www.megens.keurslager.nl

info@megens.keurslager.nl

De hapjespan is een elektrische 
pan gevuld met verse 

grillspecialiteiten!

Bĳ onze hapjespannen worden
 gratis sauzen meegeleverd!

€6,95 p.p.

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

COMPLEET VERZORGD

• 4 soorten salade 
• Stokbrood + kruidenboter  
• 3 soorten saus 
• Borden en bestek

(indien gewenst)

+€6,95 p.p.

 











Sinds 1980

Klantgericht

Vast aanspreekpunt

Van grote tot

kleine projecten

Tevredenheidsgarantie

(Aan)bouwen Verbouwen

Overkappen Renoveren

Interesse of vragen?

06 – 51 58 06 77

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

Korenmijt 15
Beek en Donk
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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 Jay 

Rooijakkers

Jeugdprinses Lynn van 

Lieshout

 

DEN TEUGELDER

Stephan van Schijndel

Manon van Someren

BESTUUR

Romy Brummelkamp

Noortje Kluijtmans - van 

Boekel

Suzan Kluijtmans

Mariëlle Hellings

Arian de Groot

Bart Rovers

GEKLEED GEVOLG

Arno van Ansem

Remco van Berlo

Richard van Deursen

Mark Beekmans

Tijmen de Boer

Maikel Gilsing

Michiel Hanegraaf

Deany Muller

Dirk-Jan Spierings

Coen van Bakel

Jowan Vorstenbosch

Gertjan Waals

MUZIEKKAPELLEN

Guido Klessens

DANSMARIEKES

Anica de Greef

Lexi Donkers

Sjors Heinsbergen

Noor Heinsbergen

Sabine Jansen

Jans Kluijtmans

Linde Meeusen

Minthe Schmeits

Noralin  Schmeits

Wiep van de Kam

LEIDING DANSMARIEKES

Angeline van Ansem

Lieke van Ansem

Romy Brummelkamp

Joshy Gevers

Dely Kluijtmans

Esmee Rovers

CARNAVALSVIERING

Mieke van den Bergh

BOERENCOMMISSIE

Marieke de Groot

Monique Megens

Dave van de Burgt

Mieke van den Bergh

Gertie van Neerven

Hanneke van Oss - de Jong

JEUGDCOMMISSIE

Esther Dekkers

Aron Dekkers

Anjo Jonkers

Jeroen Jonkers

Ramon Kluijtmans

Marie-Claire Kluijtmans

Eefie Vorstenbosch

PR-COMMISSIE

Marcia van Ierssel

Ramon Kluijtmans

Emmie Raaijmakers

Manon van Someren

Lisa van Vijfeijken

ADVIESCOMMISSIE

Stephan van Schijndel

Karel van Deurzen

Susan Sneijers

Lisa van Vijfeijken

FOTOGRAFIE

Esther Dekkers

Emmie Raaijmakers

Eefie Vorstenbosch

OPTOCHTCOMMISSIE

Rene Derksen

Nanette Kappers

Maarten van Bragt

Jorg van Lier

SAUWELCOMMISSIE

Eric Habraken

Jowie Hanegraaf

Stephan van Schijndel

JEUGDPRINSENWAGEN

Aron Dekkers

Jeroen Jonkers

Jan School

Ad van Antwerpen

Rob van Kreij

SPONSORCOMMISSIE

Jan Crooijmans

Arian de Groot

Erik Kerkhof

Maarten Maas

Ine van Dinteren

VERSIERCOMMISSIE

Mark Beekmans

Tijmen de Boer

Aron Dekkers

Maikel Gilsing

Michiel Hanegraaf

Jan Kluijtmans

Arno van Ansem

Remco van Berlo

Jowan Vorstenbosch

CLUB VAN 100

Guido Klessens

Mario Rovers

Hanneke van Os - de Jong

SPLASH!

Guido Klessens

Jan Kluijtmans

Emmie Raaijmakers

Paul Raaijmakers

Dirk Jan Spierings

Jan van Meelis

Jos Vogels

SKIPSKUTTE

Mariëlle Hellings

Maria Klessens

Jan Kluijtmans

Gerrie van der Sloot

Toon van der Sloot

Jos Vogels

RAAD VAN VERDIENSTEN

Bas Heinsbergen

Guido Klessens

Jan Kluijtmans

Peter Stofberg

Toon van der Sloot

Frans van Hal

REDIGEREN DEN TEUGELDER

Maria Klessens

Mariëlle Hellings

Wij wensen iedereen 
een fijne Carnaval!

Bent zoinig op dees 
planeet,

op die ander hebben ze 
van bier ginne weet ?!

A
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***

6  |  oranjebuukske 2015

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENDEVERFFABRIEK.NL

Schootense Dreef 9B, Helmond
0492 - 52 01 29 - info@smitsprick.nl

www.smitsprick.nl

Baai ons mi deez daag gin grijs mois te bekenne
(op andere dagen trouwens ook niet)

buukske_2015_lotte.indd   6 23-01-15   16:34

www.javaanseetcafe.com | tel: 06-44738057 | Piet van Thielplein 29 Beek en Donk

GRATIS ENTREE!
BRABO MUSIC SHOW ELKE DAG AANWEZIG

CARNAVAL
2023

BRABO MUSIC SHOW

DAVE LOUIS
DJ RAF

FEB DUO ECHT FAUT
MAARTEN VERHEES

BRABO MUSIC SHOW

ROCK & ROLL / CARNAVAL

MAARTEN VERHEES

Vrijdag 17 februari

Maandag 20 februari

Dinsdag 21 februari

Zondag 19 februari

Zaterdag 18 februari

L
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ZaterdagZaterdag

MaandagMaandag

DinsdagDinsdag

ZondagZondag

Voor al uw Grond & Sloopwerken - Kabelwerken - Bestratingen
(Richard) 06 531 499 09        (Harm) 06 538 540 99

Ambacht &  
Meesterschap
Van dakkapel tot torenspits Slegers Meester in Felstechniek

Vonderweg 7B, 5741 TE Beek en Donk
Telefoon: 0492 35 08 17

info@meesterinfelstechniek.nl
www.meesterinfelstechniek.nl

SMF22124_Adv_A5_Carnaval.indd   1SMF22124_Adv_A5_Carnaval.indd   1 29-12-2022   13:1229-12-2022   13:12

Zaterdagochtend: Carnavalsmis - H. Michaëlkerk

Zaterdagmiddag: Sleuteloverdracht - Tent Kerkplein Aarle-Rixtel

Zaterdagavond: Piep Boem Knor Kapellen festival - Muziekcentrum Het Anker

Maandagmiddag Blauwe Maandag - Café-Zaal van de Burgt

Maandagavond: Trouwfeest Boerenpaar - Café Thuis

Dinsdagmiddag: Kindermiddag Torenkraaien - Café-Zaal van de Burgt

Dinsdagavond: Afsluiting - Javaans Eetcafé

Programma onder voorbehoud, bekijk onze website en social media voor het laatste nieuws!

Ganzendonckse Carnavalsoptocht 

Prijsuitreiking kinderoptocht 

Maaltijd na de optocht verzorgd door ‘t Javaans eetcafé 

Prijsuitreiking volwassenen optocht onder leiding van Sjon en Sjakkelien

ProgrPrograammamma
20232023

E
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BEEK EN DONK     WWW.MANY-MORE.NL

Mè carnaval vatte we nie ein 

pilske mar Many More.  

Op aswoensdig zèn we d’r 

hopelik wèr hélemôl klaor voor.
 

Website
Ontwikkeling

Google 
Advertenties

& Vindbaarheid

Social Media
Advertenties

AND MANY MORE


