
Met Prins Peter d’n Urste dit jaar,
is carnaval in Dierdonk weer goed voor elkaar!
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Carnaval 2012!

Alaaf

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, zijn we weer aan de laatste  

maand van dit wel heel bijzondere jaar aanbeland. Een jaar dat je maar  

één keer in je leven mee zal maken. Namelijk een jaar waar 11-11-’11 op de 

kalender voorkomt. Op deze  bijzondere datum heeft een delegatie van 

onze  vereniging in Keulen de start van het nieuwe carnavalsseizoen om  

11 minuten over 11 mee mogen maken. Onder leiding van Prins  

Peter d’n Urste is dit flink gevierd. Het was een zeer bijzondere  

en geslaagde  happening. Op pagina 35 leest u hier meer over.

Prins Peter d’n Urste is tijdens een zeer gezellige avond op  

5 november 2011 in het bijzijn van familie, vrienden en enkele bevriende 

carnavalsverenigingen aan het publiek voorgesteld. Vorig jaar nog Vorst en 

dit jaar Prins. Van blauw naar rood en het scheelt maar één lettertje met de 

prins van vorig jaar, Peter en Pieter. Tijdens deze avond is gebleken dat  

Peter niet alleen kan kletsen: ook feesten gaat hem zeer goed af. 

Maar als Peter zijn blauwe cape verruilt voor de rode, wie doet  

dan de blauwe cape om? Dit jaar zal Pieter alles aan elkaar praten en wij  

hebben er alle vertrouwen in dat Pieter niet om een woordje verlegen zit. 

Naast Vorst Pieter staan burgemeester Karel en Ceremoniemeester John 

Prins Peter d’n Urste bij om u weer een fantastische carnaval te bezorgen. 

Met onze welbekende zittingsavond op zaterdag 11 februari bent u  verzekerd 

van een avond vol klets en amusement.  De kapellen-avond op carnavals-

zaterdag 18 februari krijgt een upgrade en zal u  nóg meer brengen dan u  

van ons gewend bent. De kapellen worden deze avond afgewisseld door 

amusementsgroepen die hun carnavalsschlagers ten gehore brengen.  

Deze avond zal gepresenteerd worden door Rob van Hers en Dwers.  

Op maandag avond zal de Tropical Night de temperaturen weer flink doen 

                     doen stijgen.

           Ook onze jeugd zal niet vergeten worden en onder leiding van  

                     Prins Laurence d’n Urste, Vorst Matthijs en Ceremoniemeester

          Gijs maken ze er samen met de Rammetjes een gezellige 

                       beestenboel van. De kinder middagen zullen weer bol 

                         staan van fantastische artiesten en optredens. 

                              Al deze ingrediënten zullen voldoende zijn om samen

                                met de Rampetampers, de Rammetjes, de 

                              vernieuwde Dansgarde en Showgroep eens lekker uit

                            de band te springen en er een gezellige beestenboel 

                            van te maken.

                          Wij hebben er in ieder geval zin in en jullie hopelijk ook!
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Laurence loopt langs het huis 
van een man en spuugt tegen 
het raam. De man komt boos 
naar buiten en vraagt: ‘Wat 

zou jouw moeder ervan vinden 
als ik bij jullie tegen het raam 
spuug?’ Laurence: ‘Dat zou ze 
heel knap vinden, wij wonen  

op de tiende verdieping!’

• Parketvloeren • Laminaatvloeren •
•  Onderhoud • Reparatie •

• Schade- en verzekerings expertise •

  De Greef Parketvloeren

U komt op een moment dat ons beiden schikt 
naar onze showroom  waar we de tijd voor u nemen 

die u nodig heeft. Gratis en zonder verplichting.

U maakt al uw afspraken met dezelfde persoon 
die ook het werk bij u uitvoert.

Dus geen verkoopbeloftes, maar zuivere afspraken!

Ook voor een niet alledaags parket zoals  verouderde 
vloeren kunt u bij ons terecht.

Wees wijs,
vraag bij ons de prijs!

Marshallstraat 18a, 5705 CN Helmond, Tel.: (0492) 549791 of 06-54684560
  Eric de Greef
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voorwoord door: Striepke veur!

laatSte

keer in

2004

Striepke Veur aan het woord...

In 2004 waren we voor de laatste 
keer actief op de Zittingsavond van  

De Rampetampers. Striepke Veur zette 
daarna een komma. 

Inderdaad: geen punt! Daarmee lieten 
we het scenario voor de toekomst open. 
We wilden immers nog honderd jaar 
doorgaan met het  
carnavalesk cabaret.  
Juist daarom werd er  
even een komma  
gezet: gewoon even  
een periode van rust,  
even bijtanken! Heel af  
en toe traden we nog  
eens op: in de luwte.

Eerlijk is eerlijk, het streelt ons dat we 
ook in 2012 bij De Rampetampers op  
de planken staan.

geboekt voor 2012
Jarenlang stonden De Rampetampers 
bekend om hun roemruchte 
Zittingsavond op de zaterdagavond  
van/voor Carnaval. Onvoorstelbaar  
was de creativiteit van de club. 

daar zijn we weer...!
het voelde gewoon top
Vorig jaar startten we weer met 
 optredens op een aantal kletsavonden. 
Het publiek was er hartstikke blij mee. 
Wij zelf ook, het voelde gewoon weer 
top. Het klikte als vanouds. Lachen, 
meezingen,  luisteren en elkaar 
vermaken. Een ideale mix om te slagen. 
De organisatie van de Rampetampers 
Zittingsavond was dat niet ontgaan.  
Ze namen ook contact met ons op.  

              Hoi, hoi, hier ben ik wir, Tinus Zever. Ik waar bekànt te loat 

    um alle nèijs ovver Dierdonk oit twi duuzend elluf op te skreeve.  

        Ik ben hillegans van streek dur dè weer, dertug graade in april, te  

 kaaw in de zômmer en mi Korsmus ginne snöw, muskien hebbe 

    we in twi duuzend twè..luf wel unne tropische karneval mi meier 

        dan dertug graade.
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Men wist een band op te bouwen met 
amusementsgroepen en kletsers uit de 
regio. Artiesten waren teleurgesteld als 
ze niet door De Rampetampers werden 
benaderd voor een optreden. Gelukkig 
mocht Striepke Veur zich verheugen op 
het jaarlijks telefoontje van de club! 

de geschiedenis herhaalt zich
Nu herhaalt de geschiedenis zich. We 
staan geboekt in het programma 2012!

Uiteraard zijn de tijden veranderd,  
uiteraard zijn De Rampetampers door  
de jaren heen veranderd, uiteraard is de 
locatie door de jaren heen veranderd, 
uiteraard is Striepke Veur veranderd, 
MAAR niet het enthousiasme van de  
“De Rampetampers” en niet het 
 enthousiasme van “Striepke Veur”.  
Het is daarom dat we elkaar  
weer gevonden hebben.

om samen te slagen
Rampetampers en Rampetamperinnekes, 
jullie hebben er zin en wij hebben er  
zin in. Uitstekende voorwaarden om 
samen te laten slagen. Succes met alle 
voorbereidingen en succes met Carnaval 
2012, onder leiding van jullie geweldige 
Prins Peter d’n Urste.

Wij zien jullie graag op zaterdag  
11 februari 2012 om 23:10 uur.

Striepke veur 
      alS vanoudS!

René van Luytelaar Bram Bosmans
 Mario Cortenbach

Striepke Veur

 we Staan geboekt  

                     in het programma 2012

                              Naw hebbe we in Dierdonk nog hillemôl gin openbaar                           vurvoer, mar wethauwer Peter Tielemans hi wel un ideeke.                               Hai wil in Hellemond iets neij..s oitprubeere mi un elektries                              trei..ntje vanaf stusjon Centrum, net zo iets  as in Gimmert                              “De Goeie Moordenaar”. Màr hai wil um nor de Automotive                           Campus loate louwpe, dè is hillemôl verkèijerd, dè trei..ntje                              moet nor  Dierdonk en dan hoeve wai nie mir mi de fiets,                                d’n auto of te voe..t nor de stad, ut ziekehois of nor de skool,                                       en dè is wir goewd vur ut miljeu.
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“Pap, ik heb 25 euro 
nodig.” “Maar ik heb je net 

zakgeld gegeven!?” 
“Ja, maar voor 25 euro zeg  
ik je wat mam vanochtend  
tegen de melkboer zei.”  

“O... Hier is 25 euro.  
Wat zei ze?” “Ze zei:  
twee vla alstublieft...”



Proclamatie
Wij Peter d’n Urste 

Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het Rampetampers Imperium.  Ereburger van Huize de Eeuwsels. Dertiende Leengraaf van Dierdonk. Oppertegelverkoper in het Rampetamper rijk.Bij de gratie en buiten medeweten van de wijze raad van elf. Voor den eersten maal verkozen proclameren en de maken bekend:
Het groepje kopstukken had dit jaar wel een heel gemakkelijke taak,de zoektocht naar een geweldige nieuwe prins was meteen raak.Onze prins is voor u allen niet onbekend,

als Vorst heeft hij u al jaren met zijn spraakwaterval verwend.Ook is hij al jarenlang werkgroepbegeleider en lid van ons bestuur,maar dit jaar is hij tevens onze prins, voor Peter een geweldig avontuur.Gelukkig hebben wij een goede vervanger als Vorst weten te vinden,onze eigen BOB en ex-prins Pieter hebben we daarvoor weten te binden.Geweldig goed weet onze prins zich ondersteund door zijn grootste fans,met vrouw Mieke en dochters Noortje en Mijke feesten is zijn grootste wens. Ex-jeugdprinses Mijke staat in onze Prins zijn voorbeeldlijstje bovenaan,dansen, hossen, lachen, zingen en feestvieren heeft ze hem goed voorgedaan.Blaaskapellen daar is onze Prins echt dol op,
een goede carnavalsschlager vindt hij ook helemaal top.Opgeteld en aangevuld met spreekstalmeester Rob van Hers en Dwers,is carnavalszaterdag volgens Peter d’n Urste bij voorbaat geslaagd en heel divers.Reden tot vreugde is er zeker voor Peter, onze prins,want na de Kapellen-plus-avond stopt het carnavalsplezier geenszins.Extra blij is hij met de terugkeer van één van onze hoogtepunten, de Tropical Night,als liefhebber van zwoele dansen en opzwepende muziek staat hij dan swingend in de spotlight.Natuurlijk begint dit alles met een geweldige zittingsavond vol geklets en amusement,daarmee komend aan het eind van de proclamatie van deze geweldige vent.

      Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2011. Zijne Hooggeboren Dorstlustige Hoogheid,

Prins Peter d’n Urste

ten 11e

ten 10e

ten 9e

ten 8e

ten 7e

ten 5e

ten 4 e

ten 3e

ten 2e

ten 1e

ten 6e

Wij Peter d'n Urste proclameren - Pagina 7 -
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Als Peter niet aan het werk is bij “DeBoo” in Eindhoven, en niet bezig is met zijn op afstandbestuurbare auto's. Dan vindt hij het geweldig om in een echte Ferrari of op een quad te rijden. Daarnaast heeft Peter nog een passie. En dat is kokkerellen. Daarom is hij regelmatig in de keuken te vinden. Als je hem volgt op Facebook kom je daar zijn resultaten tegen.

Ferrari rijden!
Quad rijden!

Ook familie  

    mag er van genieten!

niet alleen carnavalsprins...

      Um te golve hebbe wai in Dierdonk gin duur nege hools baan            nòddig. Wai doen dè mi de Dierdonkdaage, inne keier in ’t joar, gewoon op stroat. En dan krie dè innins unnen engelse naam      “Urban”. Kan dè nie gewoon in ut Hellemons wijk of bûrt ?

...maar ook keukenprins!
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Een agent loopt langs de 
gracht. Opeens ziet hij een 
man in de gracht spartelen 

die roept: ‘Help, help, ik 
verdrink.’ Oké, dan is het 

goed want anders kreeg je 
een boete, want je mag 

hier niet zwemmen!’
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         SomS moeten wij  
hem een beetje Sturen!

De kopStukken!

De “Kopstukken” van de Rampetampers!

  Burgemeester     Karel (l),   Vorst Pieter (m)    en Ceremonie-    meester John (r).    Prins Peter             d’n Urste!

Dit jaar zal onze burgemeester Karel, als enige  

echte carnavalsburgemeester van Helmond,  

Prins Peter bijstaan als “rechterhand” en hem   

sturen waar nodig is. Onze vorst Pieter,  

de prins van vorig jaar (en het scheelt maar een  

lettertje), draagt dit jaar de blauwe cape en is deze 

keer de spreekbuis van de vereniging. Pieter zit echt 

niet om een woordje verlegen, dus het zal wel een 

latertje worden dit jaar. En de laatste in de rij van de 

“kopstukken” is ceremoniemeester John.  Aan hem  

de zware taak om de hele vereniging te sturen en  

alles op rolletjes te laten lopen!
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BOVAG TWB
L I D   B OVA G   A F D E L I N G   T W E E W I E L E R B E D R I J V E N

Bovag gecertificeerd
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 wij dragen onze 

Prins oP handen...!

nee hoor, wij laten je niet vallen!

NickFrank

Van links naar rechts:  
Jos, Jack, Mathijs, Karel, 
Gerard F, Harrie, John v D, 
Prins Peter, Paul, Vincent, 
Gerard C, Patrick, John B, 
Pieter en Hugo. Henry Robbert

Ruurd Jan

Tijdens de jaarlijkse fotoshoot stond de raad weer fris gewassen en geboend voor de lens van onze hof-fotograaf  

Jeroen de Kort.  Sommigen hadden eerst nog wat cameravrees, maar dat was maar van korte duur. Altijd is het weer  

een hele happening om de raad op de gevoelige plaat vast te leggen. Maar met zo’n enthousiaste groep mensen is dat 

eigenlijk geen probleem. 
En met zo’n super enthousiaste raad wordt het dit jaar weer een super-carnaval. De hele raad staat Prins Peter  

d’n Urste met alle plezier bij met raad en daad. En neem maar van ons aan dat dat veel is. De complete raad draagt  

Peter op handen, maar dat neemt niet weg dat ze van een geintje houden en ze hem de indruk geven dat ze even  

de handen terug trekken. Haha grapje!

Op deze foto ontbreken een paar raadsleden die natuurlijk ook graag op de foto hadden gestaan. Dit zijn Frank,  

Henry, Koen (van Koen hebben we geen foto),  Nick, Robbert en Ruurd Jan. Natuurlijk zien wij ze wel terug in  

de raad tijdens carnaval of een van onze vooravonden.
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Een man komt uit de kroeg  
en ziet een dronken man bij  
een lantaarnpaal op de grond 
zitten. “Wat doet u daar?”  

“Ik zoek mijn autosleutels…”  
“Bent u die hier verloren?”  

“Nee, een eindje  
verderop maar hier is  
er tenminste licht.”
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De Dames in het nieuw!

D.i.t.

Jeanne

Angela

Anja

Noortje

Monique
Nicole Gaby

Mieke

Miriam

voorbereiding en organisatie van allerlei  
carnavalsactiviteiten. En er zijn meer dames  
die voor of achter de schermen werken aan  
het slagen van carnaval.  
Op deze foto ontbreken: Lieke Bijnen,  
Marlies Kroon, Susan Rustigde en  
Monique van der Zande.

D.I.T. staat voor Dames In Tenue. Al jaren zijn deze 
dames zeer belangrijk voor de raad. Wie zorgt er 

anders voor dat de mannen er zo keurig bijlopen, de 
overhemden gestreken zijn en het pak op tijd naar de 
stomerij gaat? Juist, deze dames. 

Nu was het voor hen tijd om een nieuw kleedje uit  
te zoeken. Geen bolletjes en nopjes meer. Dus is er  
een delegatie naar de modebeurs in Milaan gegaan  
en is met dit resultaat weer huiswaarts gekeerd!  
Staan ze er niet keurig op? Wij, de mannen van de  
raad, vinden van wel en zijn daarom bijzonder blij  
en trots dat ze ons bijstaan.

Maar niet alleen voor de raad zijn ze een rots in  
de branding. Ook helpen deze dames bij de  

  De lempkus hebbe di joar mi Korsmus nie gebra..nd  

in d’n torre en ‘t kerstbumpke waar growt zat vur die paar  

  gekleurde lempkes. We haan in Dierdonk nie ‘t licht wà we mi  

   die donker daag nôddig hebbe.
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Een man komt bij een hotel 
maar hoort dat alle kamers 
bezet zijn. “Als de koningin 

zou komen hadden jullie 
zeker wel een kamer vrij.”  

“Inderdaad meneer.”  
“Geef mij die kamer dan  
want de koningin komt 

vandaag toch niet meer.”
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in oude glorie hersteld!

showgroep!

rammembers!

dansgarde!

Lijkt het jou ook leuk om te dansen  
bij de een van de dansgroepen van de  

Rampetampers? Neem dan contact  
op met secretaris@rampetampers.nl 

De oogappeltjes van Prins Peter,

Chantal, Mijke en Nadine.

Binnen onze carnavalsvereniging 
spelen tradities een hele belang-

rijke rol. Denkt u maar aan de jaarlijkse 
prinsbekendmaking, de zittingsavond of 
de druk bezochte kindermiddagen.

traditie hersteld
Een andere traditie binnen onze vereni-
ging is dat de prins begeleid wordt door 
een dansgarde. Vorig jaar is er even 
geprobeerd om daarvan af te wijken, 
maar we hebben daaraan toch wat 
gemist. Wij zijn van mening dat een 
carnavalsprins met zijn gevolg begeleidt 
moet worden door een echte dansgarde 
met gardedans. 

Dit betekent dat de Rampetampers voor 
2012 zijn gaan bouwen aan een nieuwe 
dansgroep. Onder leiding van Samantha 
Cuppen en Nadine Smits is er hard 
gewerkt aan een nieuwe gardedans. 

Nicole Klumpers en Anja van der Zande 
hebben voor de mooie nieuwe garde-
pakjes gezorgd. Dit alles weer geheel in 
de traditie en stijl van de Rampetampers. 
Elke zaterdag wordt er hard getraind om 
de dans onder de knie te krijgen. Dit 
gebeurt met zo veel enthousiasme dat 
de groep al weer groeit.

nog twee groepen
Naast de dansgarde hebben  
de Rampetampers traditioneel  
nog 2 groepen. De Narretjes en  
de Showgroep. De Narretjes,  
kinderen die nog te jong zijn voor  
de dansgarde, hebben in het  
verleden veel succes gehad met  
hun uitvoeringen in verzorgings-
tehuizen. Helaas hebben we dit  
jaar geen ‘Narretjesgroep’ kunnen 
formeren. Hopelijk kunnen we dit  
in de toekomst wel weer realiseren.

maar wel een showgroep
Wel hebben we dit jaar weer een  
showgroep. Zij stelen de show met hun 
meeslepende dans als het wat later op 
de avond wordt. De dans is dit jaar 
bedacht en aangeleerd door Chantal  
van Dijk, die zelf ook meedanst.  
Ook de showgroep is in zijn geheel in  
het nieuw gestoken.                                                                                                                                        
                                                

   De pareltjes van de Rampetampers: Voor vlnr Lisa Paijmans, Ksenija Ćurković,     Jael Terroso Edda en Mijke Haans.                     Achter vlnr Gaya Weetink,                      Nadine Smits en Jitske Spee.

Natuurlijk hebben wij ook nog een groep  
die wij niet mogen vergeten. Het zijn  
de mensen die overal inzetbaar zijn.  
Bij de entree, bij de garderobe, in de  
snoephoek tijdens de kindermiddagen.  
Noem maar op. Dit zijn de RamMembers.  
Voor dit jaar zijn dat: Femke Konings,  
Gillian de Bruin, Nick van Dijk en Vincent de Bruin!
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Zaterdag 11 februari is het weer dé avond 
waar iedereen in Dierdonk en omgeving  

de weg naar Parkzicht weet te vinden. Dan  
organiseren wij namelijk weer onze grandioze 
zittingsavond. Dit jaar staat die avond weer bol  
van gezelligheid, lachen, gieren en brullen.

Wij gaan op de stoelen staan voor topkletsers  
en voor geweldig amusement. Dit jaar zijn dat:

Peter van de Maas, Rob van Elst, Harry Hens en  

Andy Marcelissen voor de klets en zwets.

Voor het amusement (lol en plezier) staan Dè kenne wai ok,  

Hers en Dwers. De Velt Op en Striepke Veur garant! 

Zorg er dus voor dat je tijdig je kaartje koopt voor  
deze avond. Dan ben je verzekerd van een plaats in onze 
gezellige feestzaal én van een avond lekker genieten.

Deze avond wordt aan elkaar geblazen door  
hofkapel “De Durbloazers”. Voor de techniek staat onze 
eigen discotheek “The Musicmasters” voor u klaar.  
Na afloop is er nog een grandioos bal.

vooRveRkoop-
adRessen

zaal open 19.00 uur en aanvang 19.49 uur

entree € 13,50 (inclusief koffie of thee en garderobe)

                                     Albert Heijn, Dierdonkpark 10, 5709 PZ Dierdonk

Secretariaat Rampetampers, Schovenhorstweide 1, 5709 SG Dierdonk

de velt op

HaRRy Hens

stRiepke

      veuR

HeRs en 
dweRs

LET OP:  
AANVANGSTIJD

19.49 UUR!

ZateRdag 11 febRuaRi

Een prachtige avond!
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+ =+

kapellenavond

 carnavals-
schlagers

plus!

         Dorus van Wegen hi hòndurt stukskus “Wrikken en Wegen” in de Gazet      geskrivve en noa z’n hondurtse is ie douwd gegòn. Nàw ister unne nèi..je          stukskusskreever “Geheimagent PD7”. Die gi kieke oftur in Dierdonk      mense zin die de wijk livvunt haawe. Ik heb geheurd dà in fibberewarrie         ut bestuur van de Rampetampers bekeeke wordt.

Voor de zaterdagavond hebben wij ons openingsbal een upgrade gegeven. 
Een aantal kapellen, wat carnavalsschlagers en dit geheel wordt op geheel eigen wijze aan elkaar gepraat door  

Rob Bouwman, bekend van Hers en Dwers. Wat krijg je dan?

Liefhebbers van blaaskapellen-
muziek komen aan hun trekken 

tijdens ons openingsbal. Maar ook lief-
hebbers van carnavalsschlagers worden 
op hun wenken bediend. Wij hebben dit 
jaar de blaaskapellen afgewisseld met 
carnavalsschlagers. Dit alles wordt op 
een geheel eigen wijze aan elkaar 
gepraat door Rob Bouwman.  

Rob is bekend van Hers en Dwers en is 
de vrolijke pias binnen deze groep.

De combinatie blaaskapellen, carnavals-
schlagers én Rob staan garant voor een 
avond vol gezelligheid en goede muziek.

Zorg er dus voor dat je aanwezig bent  
en niets mist van deze gezelligheid.

wie komen er?
Deze avond kunnen wij gaan genieten 
van de muzikale klanken van “Doe Mar 
Wa” uit Bakel, de “Muziekmakerij De Biks 
Bent” uit Beek en Donk, “De Everlanders” 
uit Middelaar (Noord-Limburg) en 
natuurlijk “De Durbloazers” uit Helmond. 

Ook komen “Qukske d’r bai”, “Dè kenne 
wai ok” en “Zemac” ons vermaken met 
hun carnavalsschlagers.

zaal open 20.00 uur · aanvang 20.30 uur 

entree € 6,00

rob!kapellen

zaterdag  

18 februari
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Drie dronken mannen komen  
een café binnen en bestellen 

bier. Nog voordat de barkeeper 
het bier kan tappen zakt één  

van de mannen laveloos in 
elkaar. “Doe voor hem anders 
maar spa”, zeggen de mannen. 

“Hij moet zo nog rijden…”



Weet u het nog van vroeger, de “Tropical Night“? Dit feest werd door de Rampetampers op  
carnavalsmaandag georganiseerd. En met enorm veel succes! Misschien verlangt u wel terug naar dat geweldige  

feest dat met name in de Gaviolizaal door zo veel mensen werd bezocht.

Tropical NighT!

maaNdag  
20 februari

zaal open 20.00 uur · aanvang 20.30 uur 
entree € 6,00

De temperaturen stijgen!

Nou is er goed nieuws 
voor u. Er kan weer 

geswingd worden op 
 geweldige Caribische muziek. 
Na lang zoeken hebben we 
iets goeds gevonden. 

kasteeltuiNcoNcert
Dit maal hebben we Axioma 
gestrikt. Zij komen spelen op  
carnavals maandag. Nu  
hoor ik u denken: ken ik die 
naam niet ergens van? Dat zou 
goed kunnen. Ze speelden 
namelijk het  afgelopen jaar 
tijdens de Kasteeltuin- 
 concerten in ons mooie 
Helmond. Als u daar bij was, dan 
weet u waar wij het over hebben.

Vurrig joar skreef ik dà ze mi de “Wijktoffel Dierdonk”de bùrte in zouwe 

      gòn en we mi z’n allemölle saame konne brunche. Màr dur zin te wainig

 mense um ut te reegele en nàw  zien we dus gin wijktoffel.

Tropische TemperaTureN
 iN dierdoNk!

best dutch salsabaNd
Nu iets meer over de band. Axioma is in 
december 2002 opgericht in Rotterdam. 
Naast de Cubaanse zanger zijn het de 
twee zangeressen die zingend en 
 swingend de aandacht van het publiek 
trekken. Axioma bestaat uit ervaren 
muzikanten waar na vele jaren spelen 
nog steeds salsa in zit! 

De band laat een mengelmoes van natio-
naliteiten, samenstelling  en repertoire 
zien. Axioma heeft in februari 2006 de 
Award “Best Dutch Salsaband 2005!” in 
ontvangst mogen nemen. Tevens heeft 
de band in maart 2006 voor het eerst 
opgetreden op de Nederlandse televisie 

in het programma “Jong” van  
de EO. In mei 2007 is de band  
verkozen tot winnaar van de Salsa Merit 
Award in de categorie “beste salsaband”.  
Axioma speelt afwisselende salsa, 
merengue, bolero, cha-cha-cha,  
rumba en son/montuno uit diverse  
Zuid-Amerikaanse windstreken.  

tropische avoNd
Een tropische avond in de traditie van  
de Rampetampers is niet af zonder een 
optreden van tropische danseressen.  
Als vanzelfsprekend hebben we hier  
ook voor gezorgd. Zij zullen voor een 
spetterend optreden zorgen.

Nieuwsgierig
Het is voor te stellen dat u  
nu echt nieuwsgierig bent  
geworden. Bezoek dan eens  
www.salsaband-axioma.nl. 
Daar kunt u alvast enige  
demo’s  beluisteren.  
Natuurlijk gaat er  
niets boven een live  
optreden, dus kom   
allemaal naar de  
“Tropical Night”  van  
de Rampetampers.

- Pagina 23 -
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dat word je niet zomaar!

Zoals in het huishoudelijk reglement staat geschreven kan de vereniging 
 onderscheidingen toekennen wegens zeer bijzondere verdiensten. Eens in de  
zoveel tijd komen hiervoor leden in aanmerking die zich wel zeer verdienstelijk  
hebben gemaakt en nog maken voor de vereniging. Dit jaar zijn er...

Motievenrapport kandidaat Grootvizier.

Op woensdag 23 november hebben wij: Gerard Cuppen, Frank Smits, Pierre  

van den Eijnden, Angela van den Heuvel en ik (Henk Heesakkers) de ingediende 

voordracht van Paul van der Zande getoetst en daar waar nodig aangevuld.

De commissie is van mening dat Paul van der Zande de gewaardeerde titel 

van Grootvizier toekomt op basis van zijn bijzondere verdiensten voor de 

 vereniging. In het kort zijn dat:

Aan de voorwaarde om al een lange tijd verdienstelijk te zijn voor de vereniging 

voldoet Paul  omdat zijn grote inzet al meer dan 10 jaren voortduurt.

Gewoon lid zijn met een gemiddelde inzet gedurende vele jaren is natuurlijk niet 

voldoende om in aanmerking te komen voor vermelde titel, echter Paul is op 

 meerdere fronten al vele jaren actief.  Het opbouwen en aanbrengen van 

 versieringen in de zaal is daar een voorbeeld van. Vervolgens ook weer  demontage 

en het opruimen op aswoensdag en de dagen daarna.

We kennen zijn bijdrage aan de WOUP ook op vele andere fronten, inmiddels  

alweer jaren geleden werd er door hem gesjouwd, geschilderd en noem maar op  

in Beek en Donk en nog steeds kan de werkgroep op hem rekenen, denk daarbij 

 bijvoorbeeld aan de optochten.

Als raadslid is hij altijd zeer trouw geweest, hetgeen natuurlijk ook een welkome 

verdienste is, daarnaast in deze werkgroep ook als Prins en Burgemeester.

Belangrijk voor de vereniging is ook altijd nog het boekje, enerzijds om ons op  

een kwalitatief hoog niveau te presenteren en ook belangrijk om daarmee het o zo 

nodige geld te genereren. Op meerdere vlakken is en was Paul ook in deze werk-

groep actief om dit alles mogelijk te maken.

Zonder uitzondering is Paul ook bij de andere werkgroepen actief vanuit zijn 

 bestuursfunctie om te sturen en/of te ondersteunen, heel belangrijk om het goed 

te laten verlopen. Alsof dat nog niet voldoende is noemen we uiteraard nog zijn 

bestuursfunctie, om preciezer te zijn de functie van penningmeester. Deze taak 

stopt niet als de avonden ten einde zijn. Nee pas dan moet alles op orde worden 

gebracht, geboekt en verantwoord. Voor carnaval moet de aanloop gerealiseerd 

worden zodat er een goede inschatting kan worden gemaakt van de mogelijk- en 

onmogelijkheden.

twee nieuwe

       grootviziers!

Grootvizier Paul van der Zande! - Pagina 25 -

Paul van der zande

Na carnaval moeten de overzichten gemaakt worden  van liquide middelen en de overige bezittingen.  Ook moeten er verantwoorde besluiten worden  genomen op het financiële vlak als het gaat om de contacten naar derden.
Ook is er de zorg om de medailles, contributies en  het bijhouden van onze  donateurs. Ook deze laatsten moeten weer aangeschreven worden, voorzien worden van jaarplaatjes en correct in het  bestand verwerkt worden.
Kortom een boel taken waarvan een ander ook nog eens verwacht dat dit allemaal foutloos verloopt.Heel belangrijk om ook nog te moeten vermelden is dat dit alles gebeurt in het  belang van  carnavalsvereniging “de Rampetampers” en dat  dit met name  voorop staat. Natuurlijk heeft  Paul daar ook plezier aan, wat de  voorwaarde is om het zolang op dit niveau vol te houden.

Helmond 23 november 2011De commissie:

Gerard Cuppen, 
Pierre van den Eijnden, Frank Smits en 
Angela van den Heuvel

Henk Heesakkers
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john bijnen

welke grootviziers gingen ze voor?

Grootvizier John Bijnen!

Han Besters, ?  *  John Heinemans, ?  *  Gert Aarts, 1970  *   
Mevr. Meulendijks †, 1970  *  Geert Meulendijks, 1970  *  Antoine  Sanders, 1970  *   

Ad Sprengers, 1970  *  Tim Verspaget †, 1970  *  Ad van Eijk, 1972  *  Geert Dirks, 1973  *   
Frank Sanders, 1975  *  Theo van Lieshout, 1976  *  Jos Raymakers, 1976  *   

Henri Hermans, 1978  *  Hans Verwasch, 1979  *  Pierre van den Eijnden, 1982  *   
Henk Heesakkers, 1984  *  Harry Kroon, 1985  *  Frank Smits, 1989  *  Jack van Dijk, 1993  *   

Jos van den Eijnden, 1991  *  Wilko van Crey, 1999  *  Riek Duymelinck, 1999  *   
Hanneke Jacobs, 2000  *  Karel Spee, 2000  *  Gerda Bouten, 2008 

                  Motievenrapport kandidaat Grootvizier.
Op woensdag 23 november hebben wij: Henk Heesakkers, Gerard Cuppen, Pierre van den Eijnden, Angela van den Heuvel en ik (Frank Smits) de  ingediende voordracht van John Bijnen getoetst en daar waar nodig aangevuld.
  
De commissie is van mening dat John Bijnen de gewaardeerde titel van  Grootvizier toekomt op basis van zijn bijzondere verdiensten voor de  vereniging. In het kort zijn dat:
John is sinds 8 maart 2000 lid van carnavalsvereniging “De Rampetampers”
Reeds voordat hij lid werd heeft hij het artistieke gedeelte van de  Rampetamper op zich genomen en doet dat al sinds 1999 met veel verve. Dit moge mede blijken uit het winnen van ettelijke prijzen tijdens de  Krantenwisseltrofee.
Ook heeft hij zich toegelegd op het maken van tekeningen ten behoeve van de  Rampetamper.Sinds de oprichting van Jeugdraad “de Rammetjes” ontwerpt hij elk jaar de  jaarmedaille.  Verder heeft hij ook diverse jubileummedailles ontworpen en dit jaar de medaille voor de  grote Raad.Verder verzorgt hij hand- en spandiensten ten behoeve van de Werkgroep Publiciteit en  Reclame  in de vorm van het ontwerpen van posters.

Ook is er ten behoeve van de Stuif ’ns In jaarlijks een door hem ontworpen bewijs van deelname.       Jarenlang is John als Ceremoniemeester al het vrolijk gezicht, vóór in de vereniging,           bij het naar buiten treden van de geüniformeerden. Dit is niet altijd een gemakkelijke taak.           Draagt zorg voor de kleding van de Raad
         Verleent hand- en spandiensten bij het opbouwen en ontmantelen van de zaal.
       Mede door zijn inzet heeft hij de vereniging op een positieve wijze naar  buiten       gepresenteerd. 
    Heel belangrijk om ook nog te moeten vermelden is dat dit alles gebeurt in het belang    van carnavalsvereniging “de Rampetampers” en dat dit met name voorop staat.
 Natuurlijk heeft John daar ook plezier aan, wat de voorwaarde is om het zolang op dit  niveau vol te houden.

 Helmond 23 november 2011

De commissie:

           Gerard Cuppen, Pierre van den Eijnden,              Henk Heesakkers en Angela van den Heuvel

                  Frank Smits

       Vurrig joar waar Dierdonk op dun tillevizie mi “Puberruil”.  Di joar waar ut weervurspeller Piet Paulusma. Hai waar ut skônste  kersthois van Nederland ànt zuuke. Ut skôn versierde hois àn de      Wildenborchlaan waar genommineerd, mar tís zeu..nd, ze hebbe          nie gewonne.
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Een jonge piloot, bezig met  
zijn eerste nachtvlucht, 

probeert een beetje populair 
over te komen bij de 

verkeersleider. Hij meldt  
zich met: “Raad eens wie?” 
Waarop de verkeersleider  

alle landingslichten dooft en 
roept: “Raad eens WAAR?”



Wij feliciteren...! - Pagina 29 -

Ja beste mensen,  
zo is dus k.v. de 
Olietrappers 
ontstaan en maken 
wij ons nu op voor 
een prachtig  
jubileum carnaval.

� 33�jaar�jong!
De�olietrappers

De carnavalsvereniging is opgericht 
in maart 1979 direct na carnaval  

en is ontstaan toen enkele buurtbewo-
ners tijdens carnaval van 1979 in het 
buurthuis st. Anna ( ’t sooske ) met elkaar 
aan het kletsen en plezier aan het maken 
waren. Eén van hen zei toen: “Waarom 
kunnen wij hier op d’n Oliemeule geen 
carnavalsvereniging oprichten’’? Dit was 
tegen geen dovemansoren gezegd. 

Direct na carnaval werd in maart de 
carnavalsvereniging opgericht in het 
buurtwinkeltje van Ria van de 
Westerlo-van Bommel. Hierbij waren 
aanwezig: Leo van der Kammen, die al 
enkele jaren gestopt was bij k.v. de Jan 
Doedels en Frank van Lieshout van k.v. 
de Zotte Flodders. Frank zou de Zotte 
Flodders trouw blijven omdat hij daar 
een bestuursfunctie had.

Nu ontbrak er nog een penningmeester.
Toen zei Siska van Zon die het nieuws in 
de winkel hoorde: “Vraag het aan onze 
Adriaan, die is toch boekhouder bij Claus 
garenfabriekske’’. Ria en Leo vroegen het 
Adriaan en deze wilde wel penning-
meester worden. Er was nu een bestuur, 
maar nog geen raad van elf en geen geld 
om te beginnen. Ria zei tegen Leo en 
Adriaan: “Ik doe jullie een  schenking van 
fl.100,- om te beginnen’’.

een eerste vergaDering
Er moest een vergadering uitgeschreven 
worden. Deze werd gehouden in het 
buurthuis. Ook werd er op deze avond 
een raad van elf gevormd. Nu had men 
een carnavalsvereniging, een raad van elf 
maar nog geen capen en steken. Toen zei 
Leo: “Bij ’t Klumpke zit nog een zwager 
van mij en die verkoopt alles, want die 
hebben alles nieuw gekocht’’. Leo nam 
contact op met zijn zwager en kon alles 
overkopen van ’t Klumpke.

Nu had de vereniging wel capen en 
steken voor de raad maar nog niets 

voor de prins. Lex Ouwendijk gaf deze 
cadeau. Er kwamen al snel dansmarietjes. 
Trudy van Stiphout was als eerste. Later 
kwamen daar Ellis van Zon en nog 
andere meisjes bij. Ellen van Duren en 
Anja van der Kammen gingen deze 
meisjes trainen.

het eerste 11-11 bal
De vereniging had gestalte gekregen en 
zag reikhalzend uit naar het eerste elf elf 
bal in november van het seizoen 1979-
1980. Op dit eerste elf elf bal kwam 
Pastoor Cor Jansen ’s avonds in het 
buurthuis nog een mis opdragen en de 
zegen uitbrengen dat k.v. de Olietrappers 
nog heel lang zou bestaan. Het liep lang-
zaam naar de klok van 11 over 11.  
En daar kwam prins John d’n urste  
(John Swinkels) als eerste prins van  
k.v. de Olietrappers tevoorschijn.

een lopenD vuurtje
U raadt het al, dit ging rond als een 
lopend vuurtje door de Annawijk. 
Mensen die in de winkel van Ria kwamen 
meldden zich meteen aan. Leo zei tegen 
Ria: “Jij wordt voorzitster en ik secretaris’’. 

 Een feestje op “d’n Oliemeule”, kv de Olietrappers bestaan dit jaar 33 jaar.  

Voor ons een reden om hier aandacht aan te besteden. Daarom laten wij de Olietrappers graag aan het woord.  

Wij feliciteren ze van harte met dit jubileum en wij zijn erbij op zondag 5 februari. 
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RampetampeRs
caRnaval bij de

2012
Voor het 13e jaar presenteren wij voor u in Dierdonk de inmiddels bekende 
zittingsavond. Met in de ton Peter van de Maas, Rob van Elst, Harry Hens en 
Andy Marcelissen. Voor het amusement staat op het podium De Velt Op, 
Dè kenne wai ok, Hers en Dwers en Striepke Veur. Medewerking van 
hofkapel De Durbloazers. Na afloop een grandioos bal.

Zaal open 19.00 uur, de koffie staat klaar. Aanvang 19.49 uur. Entree €13,50.

RampetampeRs  

              zittingsavond

De middag voor de jeugd uit Dierdonk en ver daar buiten om hun talent te tonen 
op het podium van de Rampetampers. Word jij het nieuwe talent in Dierdonk?  
Schrijf je snel in voor deze fantastische middag.

Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Entree €1,50.

dieRdonkse 

                 stuif ns in

In onze residentie ga je uit je dak tijdens de jeugddisco met Dj Petertje. Speciaal 
voor de basisschool-jeugd zal Dj Petertje de lekkerste en coolste muziek laten 
horen. 

Zaal open en aanvang 19:00 uur, sluiting 22.00 uur. Entree €3,00.

jeugddisco 

             met dj peteRje

Openingsavond met diverse kapellen o.a. Doe Mar Wa uit Bakel en Muziek-
makerij Biks Bent uit Beek en Donk. De PLUS die wij hier aan toevoegen zijn 
optredens van Qukske dur bai, Dè kenne wai ok en Zemac die hun carnavals-
schlagers ten gehore brengen. Alles op geheel eigen wijze aan elkaar gepraat 
door Rob Bouwman van Hers en Dwers. 

Zaal open 20:00 uur en aanvang 20:30 uur. Entree €6,00.

dieRdonkse 

                kapellenavond
plus

vRijdag  

17 febRuaRi

zondag  

12 febRuaRi

zateRdag  

11 febRuaRi

zateRdag  

18 febRuaRi
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‘Hoe wordt iemand genoemd  
die steelt?’ vraagt de onderwijzer 
aan Gert. Gert haalt de schouders 
op. Hij weet het niet. Kijk Gert, 

beeld je even in dat ik mijn hand in 
jouw zak steek en er een briefje 
van honderd uithaal, wat ben ik 
dan?’ Gert kijkt de onderwijzer 

opgetogen aan en zegt:  
‘Een tovenaar, meester!’
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Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond, 
tel. 0492-556266.

AH, Dierdonkpark 10, 5709 PZ Dierdonk.  
Secretariaat CV De Rampetampers,  

Schovenhorstweide1, 5709 SG Dierdonk.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar voor de zittingsavond,  

Dierdonks blaaskapellen Plus festijn en de Tropical Night. 
Kaarten voor de kindermiddagen zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal. 

Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Maandagmiddag worden de kinderen vermaakt door de JeBo entertainment. Een 
programma met muziek, dans, goochelen en nog veel meer. De zaal is deze middag 
het domein van de kinderen. Voor de ouders is het café van Parkzicht gereserveerd. 
Ook is de jeugdraad met Prins Laurence d’ n Urste aanwezig om mee te feesten. 

Zaal open 13:30 uur. Aanvang 14.00 uur. Entree voor groot en klein €3,00.

kindermatinee -

   een spectakel show!

Terug van weg geweest onze Tropical Night. Onder de klanken van Axioma zal 
de temperatuur in de zaal al snel tropische waarden aannemen. Ook zullen de 
“tropische” danseressen niet ontbreken. 

Zaal open 20:00 uur. Aanvang 20.30 uur. Entree €6,00.

tropical night

kinderfestival

          met dj petertje
Dinsdagmiddag worden de kinderen vermaakt door Dj Petertje. 
Hij brengt een programma met veel muziek en dans. De zaal is deze middag het 
domein van de kinderen. Voor de ouders is het café van Parkzicht gereserveerd. 
Ook is de jeugdraad met Prins Laurence d’ n Urste aanwezig om mee te feesten. 

Zaal open 13:30 uur. Aanvang 14.00 uur. Entree voor groot en klein €3,00.

‘Alcohol onder de 16, 

natuurlijk niet!’

Het is niet toegestaan om  

spuit-serpentines te gebruiken  

in residentie “Parkzicht”!

voorverkoop adressen:

maandag  

20 februari

dinsdag  

21 februari
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Eindelijk was het zover en werden 
we wakker op 11-11-’11, de ultieme 

carnavalsdatum.  Na een week vol kou  
en nattigheid had zelfs het weer deze 
ochtend het goed met ons voor.

De chauffeurs of BOB’s, tevens mede-
vierders, waren al vroeg uit de veren om 
het hele zooitje te verzamelen. En toen 
op weg, naar die speciale ervaring in 
Duitsland. 

Het laatste stuk met de S-bahn naar  
Köln HBF, waar we als echte mannen de 
Jägermeister paraat maakten. Het leek er 
op of een groot gedeelte van de reizigers 
carnaval ging vieren, echter op het  
HBF werden onze stoutste dromen  
overtroffen: heel Keulen was 

ondergedompeld in carnavalsstemming, 
dwars door de stad naar het Mekka van 
de carnavals-vierder: de Heumarkt.

Na wat routeproblemen vonden we toch 
een weg om op het plein te komen, 
natuurlijk met het bijpassende 11-11-’11 
Kölsch Wasser. Wat nou kou…? De 
mensenmassa stookte de temperatuur 
op tot een aangenaam niveau. Na de 
kanonschoten, 11 stuks om 11 minuten 
over 11 uur, begon het feest pas echt.  
Na eerst héééél veel moeite gedaan te 
hebben om centraal op het plein te 
komen, besloten we toch maar om een 
ietwat tactischer plaats op te zoeken aan 
de rand. Tussen een barhut en een 
eethutje, van alle gemakken voorzien, 
gedurende de rest van de dag. 

11  11  11De RampetampeRs op Reis...

  Elluf - elluf - elluf waar de skônste datum van twi duuzend elluf. Un gruupke van de   Rampetampers is nor Keule gegòn um dor um elluf minute ovver elluf  ’t begin van ut    carneval twi duuzend twè..luf mee te maake. Nàw hebbe ze geheu..rd datter ôk wà   van de Keiebijters waare, màr die hebbe ze hillemôl nie gezien. Ut waar dur zo        druk en gezellig, wai konne nie umvalle zo dicht  stongen wai baimekaar

Natuurlijk kreeg onze hoogheid alle 
aandacht van het vrouwelijk schoon, 
maar er was ook gelegenheid om 
contact te leggen met andere  
verenigingen van heinde en verre.

Na de interne mens van Italiaans eten te 
hebben voorzien en nog een laatste keer 
gedanst te hebben op de klanken van 
een salsaband, vonden we toch  
een trein richting auto om  
-eenmaal in Helmond- naar  
onze vrienden van Olum te  
gaan. Immers 11 over 11  
op de 11-11-’11 was er  
twee keer op die dag.

11-11-’11, staat op de kalender, een speciale datum. Deze bijzondere datum heeft iets 

extra’s om op deze datum de start van carnaval 2012 mee te maken. Eens in de 

honderd jaren maak je die datum mee. En wij hebben dat meegemaakt in Keulen. 

Een delegatie van onze vereniging is onder leiding van Prins Peter d’n Urste naar 

Keulen afgereisd om op klokslag 11 minuten over 11 uur de aftrap te geven van een 

nieuw carnavalsseizoen. Onder het genot van echt Keuls bier in heuse Keulse 

carnavalsblikken hebben de heren van de raad mee staan aftellen!

Volgend jaar weer...

       Ruurd Jan

Speciale  
herinnerings-  
medaille aan  
deze datum.

aan vRouwelijk schoon geen gebRek!
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Carnaval 2011 is al lang achter de rug 
en we zitten alweer volop in het 

nieuwe carnavalsjaar. Een jaar met onder 
andere twee geweldige prinsen en een 
schitterend en vernieuwend carnavals-
programma in onze residentie.

één woord, fantastisCh
Toch kijk ik graag even terug op mijn  
tijd als prins bij de Rampetampers. In 
principe is een en ander samen te vatten 
in één woord, namelijk fantastisch.  
Toch wil ik iets meer hierover kwijt.

helemaal thuis
Ik kwam vorig jaar, als prins, bij de 
Rampetampers en was toch wel erg 
benieuwd naar de mensen binnen de 
vereniging. Wie zijn het, maar vooral  
hoe zijn ze? Hoe zou het zijn om als 

vreemdeling deel te gaan nemen aan 
een hechte feestende familie? Al vanaf 
de eerste kennismaking met diverse 
mensen had ik het idee dat ik, mijn 
vrouw Nicole en de kinderen ons prima 
thuis zouden gaan voelen bij de 
Rampetampers. Ze nemen je jas aan, 
houden je drankje vast, houden de deur 
voor je open en regelen alles voor je.  
Ik voelde me helemaal thuis!

toCh iets fout gedaan?
Nadat prins Peter op 5 november 2011 
bekend gemaakt werd, veranderde dit 
wel snel, moet ik toegeven. Ik moest  
mijn jas zelf ophangen en mijn drankje 
(cola light) werd niet meer voor me  
vastgehouden. Ik vroeg me af wat er 
gebeurd was en wat ik tijdens ons  
reces misdaan zou kunnen hebben.

 en...

Gelukkig bleek er niets aan de hand  
te zijn, maar leggen de Rampetampers 
hun prins altijd in de spreekwoordelijke 
watten. Tja, dat heb ik dus gemerkt!

We trokken vaak met een grote, maar 
vooral leuke groep van feest naar feest, 
om daarna nog eens lekker na te kletsen 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee met wat lekkers. De sfeer was super! 
We hebben bij verschillende bevriende 
carnavalsverenigingen er mede voor 
gezorgd dat het feest tot in de late 
uurtjes doorging. 

        er is een  

tijd van komen!

Rampetampers, Rampetamperinnekes...

...toch liever een cola!
leuk voor de foto, maar...
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Pieter bedankt...!

 Alaaf!
       Vorst Pieter

...er is een tijd van gaan!

ik laat nog 
wel van mij 
horen hoor!

   Umvalle kòs wel unne wagen in ’t Horstlandenpark. Ut waar net oftur  
’n lusieferhawtje kràkte en d’r un blekkere trommel viel. Màr ut waar un bumpke 
dè geknakt waar en unne auto die op zunne ka..nt lag. De sjuffeur ree..j nie
 te hard en hà ôk nie gedronke, hai waar misseluk of zie..k
   geworre. Gelukkig hittie er nie meier as wà kopping  
            an overgehaawe.

- Pagina 39 -

tweede
Wat bijna niemand verwachtte is dat ik  
uiteindelijk bij de wedstrijd “fitste prins 
van Helmond” tweede ben geworden. 
Hoewel ik wat minder scoorde op 
conditie en bewegingen, moet ik dit 
duidelijk gecompenseerd hebben met 
mijn vetpercentage. Toch was dit alles 
niet genoeg om een doelpunt te kunnen 
maken bij de aftrap van een wedstrijd 
van Helmond Sport. Het afstandsschot 
van mij (vanaf ongeveer 40 meter) ging, 
volgens mij, rakelings langs het doel.

erg vereerd
De vooravonden en de zittingsavond 
waren fantastisch en erg leuk om bij te 
mogen zijn. Hoogtepunt hierbij was toch  
wel een lied dat Lieke en Robbert Bijnen 
voor mij hadden geschreven en 
gezongen. De tranen die over mijn 
wangen rolden (tja, ik ben ook maar  
een mens) waren niet vanwege de zang-
kwaliteiten van hen, maar omdat ik me 
erg vereerd voelde.

Ook het programma tijdens carnaval was 
prima en erg gezellig. Alleen jammer was 

dat een aantal potentiële bezoekers op 
zondagavond vergeten was om naar 
onze residentie te komen, waardoor de 
opkomst hier niet zo groot was.

bijna voorbij
Na een geslaagde barbecue in het voor-
jaar en een bezoek aan Bobbejaanland  
in de zomer met de hele vereniging 
besefte ik me dat mijn tijd als prins 
alweer bijna voorbij was.

ook vorst
5 november 2011 was het moment dat  
ik mijn functie heb verruild voor een 
andere tijdelijke vacature binnen de 
Rampetampers. Aangezien vorst Peter 
nu prins is zocht men voor 2012 nog een 
vorst. Ik heb meteen aangegeven dit 
graag te willen doen. Dit jaar is onze 
oudste zoon, Matthijs, vorst bij de 
Rammetjes, hetgeen het voor mij nog 
eens extra bijzonder maakt. 

vriendschap
Prins zijn was dus geweldig, vorst zijn is 
erg leuk. Toch is er iets wat ik nog veel 
mooier vind. Ik heb alleen maar 

heel leuke en aardige mensen binnen en 
buiten de vereniging leren kennen. Het 
allermooiste is de hele mooie vriend-
schap die ik en Nicole met enkele leden 
inmiddels hebben mogen opbouwen. 
Wij hopen dat deze vriendschap 
minstens zo lang duurt, als dat al die 
schitterende herinneringen aan het 
prins-zijn zullen blijven voortduren. Er is 
toch niks mooier dan echte vrienden?!

Eigenlijk is er te veel moois te vertellen 
over het afgelopen carnavalsjaar. Toch 
wil ik ook heel even vooruit kijken. Een 
nieuw carnavalsjaar is aan de gang. Wij 
hebben er weer veel zin in en er staat 
volgens mij een superprogramma dat 
weer door onze vrijwilligers is samen-
gesteld.  

Ik wens u allemaal daarom een heel fijne 
carnaval toe en hoop u graag een keer te 
mogen ontmoeten op één of meerdere 
                            activiteiten van  
                            de Rampetampers.
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En daar sta je dan, gekleed als Prins Peter d’n Urste van de Rampetampers, klaar om van het  
carnavalsfeest 2012 een knalfeest te maken samen met alle leden van de vereniging.

Prins Peter d’n Urste  

van de Rampetampers

van blauw naar rood!

Het is 5 November 2011 en ik heb net 
mijn blauwe steek en cape geruild 

voor de rode. En ja, dat is toch wel een 
verschil. Het is natuurlijk iets heel bijzonders 
om die functie te mogen bekleden en ik ben 
zeker trots dat ik dat mag doen in het 
seizoen 2012. Maar ook trots op onze club, 
die toch al 48 jaar een begrip in Helmond is, 
de laatste 13 jaar in Dierdonk. 

toen nog geen lid
Mijn eerste kennismaking met de 
Rampetampers is van voor 1988, toen ik nog 
niet getrouwd was en uitging in Helmond 
met mijn toen nog vriendin Mieke, waar ik 
nu bijna 24 jaar mee getrouwd ben. Destijds 
was het in de Gouden Kegel te doen. Later 
hebben we trouw de Tropical Nights 
bezocht in de Gaviolizaal. Vaste prik, elke 
carnaval. Zelf waren we nog geen lid, dat is 
pas later gekomen.

blijven plakken
In het jaar 2005 toen Luc prins was vroeg 
John, onze ceremoniemeester, of ik 
 interesse had om de raad te versterken op 
de vooravonden. Sindsdien ben ik blijven 
“plakken” en ben ik nu al weer 6 jaar lid. De 
sfeer en de gemoedelijkheid trok me 
meteen aan bij deze carnavalsvereniging. 
Ook de activiteiten die de Rampetampers 
voor anderen  organiseren. Bijvoorbeeld de 
vooravonden, kindermiddagen, zittings-
avond. Het zijn altijd drukke, maar wel heel 
gezellige tijden. Mijn vrouw Mieke en 
 dochters Noortje en Mijke zijn ook lid 
geworden en we hebben er geen minuut 
spijt van gehad!

voor Het eerst veren
In het jaar 2009 is “ons” Mijke jeugdprinses 
geweest bij de Rammetjes. Ik had zelf in dat 
jaar voor het eerst veren op mijn steek, met 
het overnemen van de functie van vorst. 
Spannend!

nu prins
En nu dus Prins. Bij de inhuldiging op 
zaterdag 5 november 2011 hebben we een 
fantastisch feest gehad, wat we de volgende 
dag doorgezet hebben bij de inhuldiging 
van jeugdprins Laurence d’n Urste van de 
Rammetjes.

We zijn al bij diverse verenigingen geweest 
bij de prinsbekendmakingen en zelfs met 
een delegatie op 11-11-’11 naar Keulen. Wát 
een feest, en ook daar kom je als prins niets 
tekort. Zie de foto’s op onze site en het 
verslag op pagina 35.

Als ik dit verhaal schrijf is het alweer januari 
en we hebben net de feestdagen achter de 
rug. En na een rustige maand wat carnaval 
      betreft hebben we vanavond weer een 
       prinsbekendmaking bij een bevriende 
       vereniging. Ik heb er zin in!

Ten slotte wil ik iedereen een beestachtig 
goed carnaval toewensen en uitnodigen
   om met carnaval zeker Parkzicht te 
     bezoeken. We maken er met z’n allen 
      een mooi Fistje van!
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Gooien wij dit jaar weer hoge ogen met ons “bloaike”?

Werkgroep Boekje 

nader Belicht!

Regelmatig besteden wij in ons bloaike aandacht aan een werkgroep binnen onze vereniging. Dit jaar is het de  

werkgroep die “di skôn bloaike makt”. Wat komt er zoal bij kijken voordat het bij jullie op de deurmat valt?

Advertenties
Zonder advertenties geen 
Rampetamper en zonder 
Rampetamper geen carnaval.
Want wij kunnen carnaval 
organiseren zoals het nu is 
door de bijdrage van onze 
gewaardeerde adverteerders. 
Daarom begint de 
advertentie coördinator al 
weer kort na carnaval met  
het actualiseren en in orde 
maken van de advertentie
routes. Begin oktober worden 
de advertentieophalers met 
een advertentiemap dan op 
pad gestuurd om bij de 
 adverteerders weer een 
 advertentie los te peuteren. 

CArnAvAlesk
Het boekje moet allereerst 
carnavalesk, prettig leesbaar  
en onderhoudend zijn. Ook is 
het voor de adverteerders van 
belang dat hun advertentie in 
het oog springt. Met deze eisen 
in het achterhoofd probeert de 
werkgroep elk jaar weer een 
beter boekje in elkaar te zetten. 
Vroeger gebeurde veel met de 
schrijfmachine, schaar, tekenpen, 
wrijfletters etc. Tegenwoordig 
gebeurt dit allemaal digitaal.  
De vaste onderwerpen als:  
voorwoord, de proclamatie,  
een kennismaking met de  
nieuwe prins, de raad van elf, het 
programma en de jeugd vormen de  
basis van het boekje. Dit vult echter nog 
maar een gedeelte van het ongeveer 64 
pagina’s tellende boekje. De vraag is dan 
ook, hoe vullen we de overige pagina’s? 

Ideeën hiervoor worden op een aantal 
gezellige avonden bij elkaar gebracht. 
De linkerpagina’s zijn bestemd voor onze 
adverteerders met aandachttrekkers.  
De rechterpagina’s worden gevuld met 
redactionele onderwerpen. 

Foto’s
Nadat de prinsbekendmakingen zijn 
geweest, kunnen de foto’s weer worden 
gemaakt ten behoeve van het boekje  

en PR zaken. Dit jaar is dit alweer voor 
het 3e achtereenvolgende jaar gedaan 
door onze hoffotograaf Jeroen de Kort.

AAn de slAg 
Nadat de advertenties zijn opgehaald, 
mopjes en foto’s zijn gevonden die de 
aandacht voor de advertenties moeten 
trekken kan met de opmaak van de 
linker pagina’s worden begonnen.  
Een heel werk. Vooral bij nieuwe of 
 gewijzigde advertenties waarbij naast 
digitaal aangeleverd materiaal, in een 
enkel geval het logo op een servetje het 
uitgangspunt is voor de advertentie. 

lAyout
Als de onderwerpen voor de 
rechter pagina binnen drup
pelen kan ook de opmaak van 
deze pagina’s beginnen. De 
onderwerpen worden omlijst 
met versieringen, tekeningen 
en foto's. Na vele avonden van 
zwoegen door ons creatief 
brein wordt het geheel op cd 
gezet en digitaal bij de drukker 
afgeleverd. Na een week tref je 
in de gang van onze werk
groepleider stapels boekjes aan, 
het dankbare resultaat van 
weken hard werken. Het 
verspreiden van de boekjes  
in Dierdonk kan beginnen!

krAntenwisseltroFee
Je zou denken dat de werk
groep nu klaar is. Niets is minder 
waar. Er wacht nog een belang
rijke activiteit. Het jureren van 
de vele bloaikes van carnavals
verenigingen in ZuidOost 
Brabant. Elk jaar schrijven we 
ons in voor de “Kranten 
Wisseltrofee”. Een stichting die 

beoogt de kwaliteit van het 
carnavalsboekje te verhogen door 

kritisch naar elkaars werk te kijken. Zo 
hebben wij in 2010 zowel bij de vakjury 
als ook de publieksjury de Wisseltrofee in 
ontvangst kunnen nemen...
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Vorst Pieter Jeugdvorst 
    Matthijs

Jeugdprins Laurence  d’n Urste  
zette op 6 november 2011 de nieuwe site online.  

Kijk ook maar eens op www.rampetampers.nl

...wetens- 

   waardig-

heden!

rampetampers...

Wat je altijd al wilde weten...!

te koop!
Een beestachtig leuk behendigheids-

spelletje. Te koop voor slechts één 
gele penning. Lukt het jou ook? 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Vader en  

     zo0n blauw!

Nee niet blauw van de kou, maar blauw heeft 

betrekking op de kleur van de cape. Na al een 

keer een vader en een zoon in het rood als prins, is het 

nu de beurt aan Pieter bij de Rampetampers en zoon 

Matthijs bij de Rammetjes om beide een blauwe cape 

te dragen. Als Matthijs net zo praat als vader Pieter, 

hebben wij dit jaar niet genoeg aan 4 dagen carnaval.

       Ôk di joar waar d’r unne fistoavund vur de  
vraiwillugers van de wijk. Degeen die ut regelde haan dur   un kulinè..re vurrassing van gemâkt in un kookstudio. Van ons wiere drie groepe gemâkt. Inne groep vur ut veurafke, inne groep vur de hoofdskôttel en inne groep   vur ut toetje. Dur pà..ste màr inne groep in de keuke dus de àànder moesse wijn        goan pruuve of ze moesse saame goan zinge. Dè waar     oppoasse anders moette zouwe bai ut  Didoko kouwer.

donateur worden?

Ja hoor dat kan. Voor een klein bedrag steunt  

u onder andere de Rammetjes om weer een  

beestachtig leuk carnaval te organiseren. 

Ga voor meer informatie naar  

www.rampetampers.nl of vraag  

in onze residentie naar het  

aanmeldformulier.
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als fees
tbeest gaat hij door! 
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Jantje is in een cafe met  
zijn vader. Jantjes vader  
zegt tegen Jantje: “Zie je  

die twee lampen daar hangen? 
Als je er vier ziet ben je zo 

dronken als een aap.”  
Dan zegt Jantje: “Maar Papa, 
daar hangt maar één lamp!”
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en Sander. We zijn ook heel erg blij 
en trots op onze nieuwe dansgarde  
die ons vergezellen bij alle activiteiten.  
Ze zijn dit jaar te bewonderen in  
hele mooie nieuwe kleding.

helaas maar 8
Als je goed telt dan tel je helaas  
maar 8 jeugdraadsleden. We zijn  
dus nog op zoek naar kinderen die  
onze jeugdraad compleet en nog  
gezelliger willen maken en met ons  
een geweldig carnaval willen vieren! 

Zit je in groep 4 t/m 8 van de  
basisschool, dan ben je van harte 
welkom. Heb je interesse, neem  
dan contact op met ons secretariaat.  
Tel. 0492-517210 of mail naar  
secretaris@rampetampers.nl
Met zijn allen zullen we voor  
een grandioos carnavalsjaar  
2012 gaan zorgen en er een  
heel gezellig en te gek  
beestachtig carnavalsfeest  
van maken.

Op 6 november 2011 was onze 
 residentie Parkzicht tot de nok  

toe gevuld. Veel jeugdige inwoners van 
Dierdonk, familie, vrienden, de Brouw-
haasjes en de Klein Houtse Kluppelkes 
waren aanwezig voor de bekend making 
van onze nieuwe jeugdprins. 

beestenbOel
We hebben daar afscheid genomen van 
onze jubileumprins Brian d’n Twidde en 
zijn geweldige gevolg. Daarna is de 
nieuwe jeugdprins Laurence d’n Urste 
van De Rammetjes bekend gemaakt. 
Ons thema dit jaar is “BEESTENBOEL” dus 
kwam de prins uit een prachtig oerwoud 
tevoorschijn, omringd door vele tijgers 
en olifanten.

Prins Laurence d’n Urste maakt al vier 
jaar deel uit van de Rammetjes, vorig jaar 
was hij onze jeugdvorst en voerde het 
hoogste woord. Hij weet dus heel erg 
goed wat carnaval vieren is! Samen met 
Vorst Matthijs en Ceremoniemeester 
Gijs gaat hij er zeker voor zorgen dat 
Carnaval 2012 een geweldig, gezellige 
“beestenboel” gaat worden. 

raad van elf
Natuurlijk lukt dat niet zonder onze 
Jeugdraad van Elf: Danique, Werner, 
Jasper, Luciano, Davey, Max, Thijmen 

   de rammetjes...

beestachtig leuk!

Zorg dus dat je erbij bent tijdens onze Stuif ’ns In op 12 februari,  

de jeugd-disco op 17 februari en de kindermiddagen  

op 20 en 21 februari. We hopen jullie allemaal te verwelkomen.  

Dus tot ziens in onze residentie “Parkzicht”.

Jasper

Davey

Danique

Sander

Werner

Max

Luciano

Thijmen

De Rammetjes 2012!
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...HET WAS EEn
ScHiTTErEnd fEEST!

HET WAS HEEl lEuk  

   om prinS TE zijn!

cErEmoniEmEESTEr      zijn iS Top!

11 jAAr rAmmETjES...
Het carnavalsseizoen 

2010/2011 was voor 
Jeugdraad “de Rammetjes” in 
Dierdonk een heel speciaal jaar.  
Wij vierden ons 11 jarig jubileum! 
Zoiets laat je natuurlijk niet zomaar 
voorbij gaan en dat hebben we dus 
ook niet gedaan. Het thema voor 
dat jaar was “FEEST” en een feest 
hebben we er ook van gemaakt!

jubileumprins
Op 7 November begon het feest met 
het bekendmaken van onze jubileum-
prins Brian d’n Twidde in onze eigen 
residentie Parkzicht, waar hij de 
eerste prins was die de schitterende 
nieuwe Prinsenmedaille mocht 
dragen. Maar het feest ging verder 
en op 13 februari hadden we een 
grandioos druk bezochte jubileum-
receptie door onder andere onze 
eigen leden, oud jeugdraadsleden, 
bevriende jeugd verenigingen, 
familie, vrienden en bekenden.  
Ook werd daar een speciaal 
 jubileum-kado-artikel uitgereikt 
en werden onze oudjeugd-
prinsen en -jeugdprinses nog 
eens in het zonnetje gezet. 

Op 27 februari was er de Stuif ’ns In  
waar vele optredens plaatsvonden die 
we bewonderd hebben en waar we  
met zijn allen van genoten hebben.  

en dan begint carnaval
Op 4 maart waren we natuurlijk 
aanwezig bij het school-
carnaval van basisschool 
Dierdonk! Zoveel 
kinderen, van zoveel 
verschillende leeftijden, 
die zo fijn op een eigen 
manier met elkaar carnaval 
vieren. Ook was er ’s avonds 
de Kinderdisco in Parkzicht. 
Dat is geweldig om mee te 
maken.

Zaterdag 5 maart zijn we met de hele 
vereniging prins Pieter d’n Urste  en
     natuurlijk onze eigen jubileumjeugd- 
     prins Brian d’n Twidde thuis op gaan 
  halen, wat een feest. Daarna gezellig  
met z'n allen in de bus, naar de stad voor 
de sleuteloverdracht. Ook daar zijn we 
feestelijk onthaald.  Zoals gebruikelijk 
ook nog even naar de Ameideflat om  
het feestje daar voort te zetten.

prinsenwagen
Op zondag deden we zoals altijd weer 
mee in de optocht van Helmond. En  
voor het 11 jarig jubileum met een  

heuse prinsenwagen met bovenop  
Prins Brian d’n Twidde en voorop 
ceremoniemeester Gijs! Dat vonden 
de Rammetjes natuurlijk helemaal te 
gek. Wat straalden ze!

Op maandag en dinsdag werden  
de kindermiddagen weer superdruk 
bezocht. En met de  “Crazy Jeugd-
show” op maandag en het “Muziek-

mysterie" van "MegaMatti” 
op dinsdag werden de 
toefjes  slagroom op de 
jubileum-feest-taart wel 
gezet. Wat een feest! 

Op dinsdagavond hebben 
we het jubileumjaar van 
De Rammetjes  in onze 
eigen residentie 
Parkzicht samen met  
De Rampetampers  
 afgesloten. 

Natuurlijk willen we 

iedereen heel hartelijk 
bedanken voor jullie  

medewerking of bijdrage,  

op welke manier dan ook,  

aan  dit geweldige 11 jarig 

jubileumfeest! We kunnen 

terugkijken op een zeer 
geslaagd, grandioos  

jubileumfeest van  
jeugdraad  

de Rammetjes!
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zondag 12 februari
zaal open 13.30 uur · aanvang 14.00 uur 

entree € 1,50

  laat zien  

wat je kunt!

dierdonkse
 stuif ns in..!

Een dansje, een liedje play-back of life, muziek maken, een goochel-
 act noem maar op. Er is vast wel iets dat jij aan het grote publiek 

wilt laten zien. Het kan allemaal bij de Rampetampers op het podium.

Wij organiseren voor het 10e jaar de “Dierdonkse Stuif ’ns In”. Laat zien 
wat je kunt en misschien ben jij dan wel het talent van Dierdonk en 

wordt er nog weken over je gesproken. Dus vraag je vriendje  
of vriendinnetje om ook mee te doen aan deze middag.

De Rammetjes met Prins Laurence d'n Urste hoopt veel 
kinderen te zien op het podium. Ceremoniemeester Gijs 

brengt je onder begeleiding van de dansgarde graag naar het podium 
waar Vorst Matthijs je dan welkom heet. Let wel op voor het aanmelden 
voor deze middag "vol is vol". Voor meer informatie of inschrijven,  
                                                                        bel Frank Smits: 0492-517210.

disco-night-fever!
De dansvloer is weer gelegd. De disco-lampen zijn weer gehangen 

en de allervetste discomuziek is weer uitgezocht. Dus is het weer de 

hoogste tijd om je dansschoenen uit de kast te trekken, je haar weer 

in disco style te brengen en tegen je ouders te zeggen dat je even de 

sterren van de hemel gaat dansen bij "Parkzicht". Neem je vriendjes 

en vriendinnetjes mee want bij ons is het te doen. Voor de basisschool-

jeugd hebben wij weer onze jeugd-disco op het programma staan. 

Samen met Dj Petertje zullen wij het dak er weer afknallen  

en als wij om 22.00 uur de tent sluiten kunnen wij zeggen; dit  

was weer vet-cool-gaaf!

Omdat het een avond is voor de basisschool jeugd  

zal er géén alcohol voor ze geschonken worden!

met dj petertje

vrijdag 17 februari

zaal open en aanvang 19.00 uur · einde 22.00 uur 

entree € 3,00
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Peter en Pieter zitten  
aan tafel en voor hen ligt  

een spiegel.  
Peter pakt de spiegel,  

kijkt erin en zegt: “Nou ja!  
Die vent die ken ik.”  

Pieter pakt hem de spiegel  
af, kijkt er in en zegt: 
“Natuurlijk ken je die.  

Dat ben ik!”
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maandag 20 februari

zaal open 13.30 uur · aanvang 14.00 uur 

entree € 3,00 (jong en oud)

     Di joar hing uttur op de fistaovund van vaiftien joar Dierdonkdagen in de fisttent mi de bein boi..jte. Onze Helmondse luwwerik Rochelle kwam zinge, zai hi di joar de X-factor     gewonne. Ut waar heil skôn.

 maandagmiddag
kindermatinee met...

20 februari

goochelen...

jongleren...

De grote feestzaal is uiteraard  vandaag weer het domein van de  kinderen en houden wij weer “glas-vrij”.  Voor de ouders is er als vanouds  
het café van Parkzicht!

Deze middag worden de kinderen vermaakt door  JeBo-entertainment. Een gevarieerde show met muziek, liedjes, goochelen, 
jongleren en nog veel meer. Er zal vanalles je om de oren vliegen. Een show waarbij je je niet hoeft te vervelen.  

jeugDraaD paraat
Ook zijn de jeugdraad met Prins Laurence d’n Urste, Ceremoniemeester Gijs en Vorst Matthijs paraat. Natuurlijk hebben  
wij voor de kinderen weer voldoende versnaperingen. Dus genoeg redenen om te zorgen dat je in de zaal aanwezig bent.
                                                                                                                 Wij zien je graag mee hossen, zingen en dansen!

liedjes...

met jebo-entertainment!
kortom spectakel

   en nog  
veel meer!
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� dinsdagmiddag

kinderfestival�met..
21�februari

Kinderfestival op dinsdag! - Pagina 59 -

stil�zitt
en,�

���no�way!

���lekker��

meedoen!

het�was�een�gezellige� �

beestenboel , �dit�had�ik�

niet�willen�missen!

Genôg gezeeverd vur di joar. As ut daaluk nie mir rè..gunt zal ik us ’n frisse
     neus goan haale. As gallie iets geks meemàkt of iets lolligs heurt ovver  
    Dierdonk, meel dè dan nòr secretaris@rampetampers.nl  en dan kumt ut  
   van aaigus bai meen terè..cht en dan heb ik ut volgund joar wir wa te skreeve. 
           Tot tàànder joar en unne goeie karneval.  
                                Howdoe Wonnie !!!!    
                                                                                                                               

 Tinus Zever.

dinsdag�21�februari

zaal open 13.30 uur  

aanvang 14.00 uur 

entree € 3,00 (jong en oud)

dj�petertje!

Een bekend gezicht vandaag. Dinsdagmiddag “Dj Petertje is in 
 the house”. Waarom zou je stil blijven zitten? Waarom zou je  

niet meedoen?  
 
Dj Petertje heeft voor vanmiddag vrolijke muziek uitgezocht en 
brengt een programma waarbij stilzitten dus helemaal niet mogelijk 
is. Samen met de jeugdraad onder leiding van Laurence d’n Urste 
maken we er een gezellige beestenboel van. Dj Petertje staat garant 
voor een muzikale belevenis met dansjes, spelletjes en natuurlijk ook 
de polonaise in onze residentie Parkzicht waarbij de nodige traktaties 
voor de kinderen niet vergeten worden. 

bEEstEnboEl in 2012
Deze gezellige middag is rond 17.00 uur  
afgelopen, waarna wij in Dierdonk afscheid  
nemen van carnaval 2012.  
Hopelijk kunnen we dan zeggen: 
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Stadsprogramma Carnaval 2012!

12.00 uur Prijsbloaze
 Div. horeca/Stad/zaal Traverse

14.00 uur Klurredweile in het Blauw
 Div. horeca/Stad
23.11 uur Begraven Kei
 Plein Hoftempel West-Ende

	 Redactie:
John	Bijnen,	Jos	v.d.	Eijnden,		
Frank	Smits,	Paul	v.d.	Zande

	 Vormgeving en lay-out:
John	Bijnen

	 Tekst correctie:
Lieke	Bijnen,	Monique	Bijnen

	 Tekeningen:
John	Bijnen

	 Advertentie coördinatie:
Frank	Smits

	 Vormgeving advertenties:
Jos	v.d.	Eijnden

vanaf  
14.00 uur  Opening stadscarnaval
16.00 uur Opgraven Kei
 Plein Hoftempel West-Ende

14.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
 Motto: Di, vuult goewd..!
 Helmond Centrum

- Pagina 63 -

	 Advertentiewerving:
Jos	v.d.	Eijnden,	Mieke	Haans,	Peter	Haans,	
Angela	v.d.	Heuvel,	Pieter	Klumpers,	Harry	
Kroon,	Ruurd	Jan	Leenders,	Patrick	van	Meijl,	
Frank	Smits,	Gaby	Smits,	Anja	van	der	Zande

	 Tinus Zever:
Frank	Smits,	vertaling:	Peter	v.	Rooij

	 Fotografie:
Lieke	Bijnen,	Jeroen	de	Kort

	 C.V. De Rampetampers
Secretariaat:	Schovenhorstweide	1
5709	SG	Helmond
Telefoon	0492	-	517210

 Internet: 
www.rampetampers.nl

	 Email: 
secretaris@rampetampers.nl

	 Email boekje:	
wgboekje@rampetampers.nl

	 Drukwerk:
Vane	Druk	v.o.f.
Oplage:	2350	exemplaren

				Prijs:
Wir hillemöl  
vur niks!	

stadsprogramma

 carnaval2012
zaterdag 18 februari

zondag 19 februari

maandag 20 februari

dinsdag 21 februari

colofon
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Ook voor behan  en deskundig

advies is dat het juiste adres.

Voor deze

kleur verf en

nog vele andere

kleuren verf ga

je naar Konings.

Voor deze

kleur verf en

nog vele andere

kleuren verf ga

je naar Konings.

Ook voor behang en deskundig

advies is dat het juiste adres.
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	 	 	 	 *Sierkussens	

	 	 	 	 	 	 	 *Kussenhoezen	

	 	 	 *Binnenkussens	

	 	 	 	 	 	 *Dekbedden	

	 	 *Hoofdkussens	

	 	 	 	 	 	 	 *Tochtrollen	

	 	 	 	 *Matraskussens	

	 	 	 	 	 	 *Boxkussens	

	 	 *Gobelin	wandkleden	

	 	 	 	 	 	 	 	 *Quilts	&	Plaids	

	 	 	 *Tafelkleden	en	–	lopers	

	 	 	 	 	 	 	 *Kado	textiel	

www.PillowFashion.com
Webshop huis & tuin woonaccessoires - binnen een paar klikken een ander interieur!

De webwinkel van mijn moeder is de  

allermooiste van hééél Nederland en België.

Ik wens iedereen een fijne Carnaval 2012 toe.  

We gaan er één groot feest van maken. 

Allaaaaf!!!
           Jeugdprins Laurence d’n Urste.


