
Met Prins Ruurd Jan d’n Urste aan de grammafoon

komt alles tot een goede toon.
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D e Rampetampers beleven dit jaar alweer het 
vijftigste levensjaar. Tijd voor een feestje in de 

normale wereld, en een glimlach in Carnavalsland. 
Zoals de carnavalstraditie het voorschrijft, vieren 
wij ons volgende jubileum over vijf jaar.

Valt er dan niets te vieren? Ja zeker wel. Om te 
beginnen hebben we dit jaar twee hoogheden uit 
hetzelfde gezin, vader en zoon samen op dezelfde 
medaille! Tijdens een oergezellig feestje, samen 
met onze carnavals vrienden, hebben we Prins 
Ruurd Jan d’n Urste bekend gemaakt. Hij wordt in 
zijn zware taak bijgestaan door Ceremonie
meester John, Burgemeester Koen, Vorst Peter en 
de wijze Raad van Elf met een geweldige 
Dansgarde en Showgroep. Burgemeester Koen is 
het eerste kopstuk dat bij de Jeugdraad van de 
Rampetampers is begonnen. Daar zijn we erg 
trots op.

Ook dit jaar werd de nieuwe Jeugdprins Werner 
d’n Urste op dezelfde avond als de Prins van de 
Rampetampers bekend gemaakt. Samen met 
Ceremoniemeester Thijmen, Vorst Finn en de wijze 
jeugdraad gaan zij er samen een echt “Muziek
feest” van maken.

De nieuwe opzet van het carnavalsfeest is ons 
goed bevallen. Ook dit jaar weer een fantastische 
zittings avond. Net als de succesvolle kapellen
avond op zaterdagavond. Na een jaar met maar 
één kinder middag, gaan we weer terug naar twee 
middagen: carnavalsmaandag en dinsdag. Ook 
gaan we door met de middag voor de jeugd in 
januari: De Rammetjes trappen af. Gewoon lekker 
feesten voor de basisschooljeugd uit Dierdonk. De 

Dierdonkschool is niet voor niets één van de 
hofleveranciers voor onze Jeugdraad. Meer over 
het programma leest u elders in dit blad .

Maar ook het jubileumjaar van onze vrienden van 
OLUM gaat niet zo maar voorbij, onze hoogheden 
hebben hier een speciale band hiermee. Zij zijn 
beide actief bij Mulo (=OLUM).

Samen ongedwongen carnaval vieren. Wat meer 
in de stad aanwezig zijn, dat gaan we zeker dit 
jaar ook weer doen. Uiteraard zijn we er met de 
prinsbekendmaking en sleuteloverdracht. Met 
een geweldige loopgroep doen we mee aan de 
optocht. Dit jaar is ons thema “daar zit muziek in”. 
En er zal muziek in zitten. Als eerste uitstapje zijn 
we met de raad weer naar Keulen geweest. Over 
dit uitstapje elders in dit blad meer.

Samen met Prins Ruurd Jan d’n Urste en Jeugdprins 
Werner d’n Urste gaan we ook dit jaar weer een 
gezellig feestje bouwen. Daarom nodigen wij 
Dierdonk en omstreken uit om met samen 
met ons mee te komen feesten.
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tinnemans

Weert:

Edisonlaan 41
6003 DB  WEERT
Tel: 0495-457610
Fax: 0495-457620

Asten:

Ommelseweg 63a
5421 WT  ASTEN
Tel: 0493-692699
Fax: 0493-696310

Helmond:

Vossenbeemd 118
5705 CL HELMOND
Tel: 0492-526120
Fax: 0492-529446

Horst:

Expeditiestraat 1
5961 PX  HORST
Tel: 077-3984857
Fax: 077-3986955

VOOR  AUTO - WERKPLAATS - INDUSTRIE

Tinnemans werkt samen met
Partners van wereldformaat

Hoi, hoi, hier is Tinus Zever wir. Ik waar di joar 

bekant vurgè..te um meen ”lollig um te weete 

zaake” ovver en van Dierdonk, an de redaksie 

dur te gè..ve. Mar goewd dà ut laa..t karneval is 

in twiduuzendenvirtien, wier ik toch nog intijds 

wakker. 
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B este vrienden van de Rampetampers, voor jullie 
ligt de carnavalskrant van de  Rampetampers. Elk 

jaar weer een prachtig blad waaraan door veel mensen 
met ziel en zaligheid gewerkt wordt.

Dit jaar aan ons, Qukske dur bai, de eer om een bijdra-
ge te mogen leveren aan deze prachtige carnavals-
krant in het vijftigste jaar van CV de Rampetampers 
onder leiding van prins Ruurd Jan dun Urste en zijn 
Raad van Elf.

Qukske dur bai, kortweg Qukske, wie zijn wij nou 
eigenlijk? Qukske is een muzikaal amusementstrio 
bestaande uit drie heren: Wim Schoofs, Conrad 
Willemsen en Paul Timmermans. In 2006 zijn Wim en 
Conrad gestart als duo en sinds 2010 werd Qukske een 
trio toen Paul aansloot.

De drie heren kennen elkaar van toneelvereniging 
d’Opkamerkomedianten uit Stiphout waar zij jaren 
samen op het toneel hebben gestaan. Daar beleefden 
zij hilarische momenten tijdens de repetities en de uit-
voeringen. Eigenlijk hebben we dit enkele jaren nadat 
we gestopt waren met het toneel, voortgezet bij 
Qukske. Helmond is bij Qukske een rode draad. We 
zeggen dit ook altijd met trots! Wim en Conrad zijn er 
niet geboren, maar wonen er wel! Terwijl Paul geboren 
en getogen Helmonder is maar er (helaas) niet meer 
woont!

In de huidige bezetting kennen de Qukskes de 
Rampetampers inmiddels al weer een paar jaren. 
Tijdens een van de eerste optredens van het trio in 
Zeezicht in oktober 2010 werd het contact met de 
Rampetampers, via Karel Spee, gelegd. Karel boekte 
ons voor een aantal avonden, waarop wij de 
Rampetampers leerde kennen als een zeer professio-
nele en sociale vereniging . Professioneel omdat elke 

avond, binnen of buiten de eigen residentie, perfect 
verzorgd wordt en sociaal omdat de bejaarden- en ver-
zorgingshuizen en de verschillende patiëntenvereni-
gingen niet vergeten worden! 
Petje af, Rampetampers!!

Foto: programma 2012 en 2013;  

v.l.n.r: Wim, Paul en Conrad.

Qukske dur bai
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Tijdens de carnaval van 2012 mochten we op jullie 
Blaaskapellen Plus-avond enkele nummers van ons ten 
gehoren brengen. Enkele schlagers en ons lijflied: 
’Boodschappen doen’ (dè liedje mi al die qukskes). Een 
geweldige sfeervolle muzikale avond met enthousiaste 
Rampetampers en blaaskapellen!
Dit jaar mogen we jullie wederom in jullie residentie 
ontmoeten. Tijdens jullie zittingsavond op 22 februari 2014. 
We gaan jullie vermaken met een nieuw programma:

‘Qukske: De Puberteit’

Wij wensen jullie een fijne en gezellige carnaval 2014 toe!

Met kruimelige groet,

Programma 2014; v.l.n.r: Paul, Wim en Conrad.

Qukske dur bai.
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Gewoonluk is ur mar inne burregemister in 

Dierdonk en dan allein màr in dun karnevalstijd. 

Màr dun zesentwintigste jannewarri twiduu-

zendendertien kwam de nèi.je en uurste 

vrouwelukke burregemister van Hellemond 

kennis maake in ons skôn Dierdonk. Haan we 

efkus innen dag tweie burregemisters en 

konne ze mekaar un hè..ndje gè..ve.

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings voor Verf en Behang

www.koningsverfenbehang.nl info@koningsverfenbehang.nl
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ten 11e

ten 10e

ten 9e

ten 8e

ten 7e

ten 5e

ten 4 e

ten 3e

ten 2e

ten 1e

ten 6e

Proclamatie
Wij Ruurd Jan d’n Urste 

Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het  
Rampetampers Imperium. Ereburger van Huize de Eeuwsels.  

Vijftiende Leengraaf van Dierdonk. Shiftleader 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:

V oor het vijftigste jaar alweer vieren de Rampetampers carnaval. 
Met Prins Ruurd Jan d’n urste voorop komen wij overal.

O ok voor Jeugdprins Werner d’n urste een bijzonder jaar. 
Samen met zijn vader vormt hij een prinsenpaar.

D e prinsenmedaille is dit jaar erg speciaal. 
Vader en zoon samen op het metaal.

O ok de dames in huize Leenders genieten van dit feest. 
Miriam als begeleidster van de jeugd en Danique is jeugdprinses geweest.

P rins Ruurd Jan d’n urste wordt niet snel over het hoofd gezien. 
Met zijn steek op reikt hij zeker tot twee-meter-tien.

O nze Prins werkt op de meest rare tijden. 
Die menigeen liever zouden vermijden.

T och combineert hij dit met nog een liefhebberij 
Hij traint Mulo E3 in de voetballerij

N a een nacht werken en overdag als overblijfvader op pad. 
Geniet Prins Ruurd Jan d’n urste van een mooi boek in bad.

O nze Prins kan heel erg veel, 
Als voorzitter en wagenbouwer is hij multifunctioneel.

A ls jochie was hij al DJ in spe, was hij uitgegroeid zoals Armin van Buuren.  
Dan hadden we hem vanavond voor veel geld in moeten huren.

N atuurlijk kan ik nog vele redenen bedenken 
Maar het wordt tijd om een goed glas vol te schenken.

Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2013 

Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid 

Prins Ruurd Jan d’n urste
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KanaaldijK Zuid 5c /
Bedrijfsnummer 515 
5613 le eindhoven
T 040 2948787
deboo.nl

ALS EEN PRINS BEHANDELD 
WORDEN? ‘TUURLIJK!
WIJ BIEDEN…
Vier sterke redenen om te bouwen met De Boo Bouwmaterialen Eindhoven

•  PROFESSIONEEL ADVIES • BREED AFHAALASSORTIMENT
• UITGEBREIDE SHOWROOM • AFLEVERING OP DE BOUWPLAATS

Tot ziens in Lampegat! Alaaf!

Goed advies | Uitgebreide showrooms | Logistieke oplossingen
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Op zaterdag 9 november 2013 is Prins Ruurd Jan d’n Urste in 
Residentie Parkzicht, als Prins van de Rampetampers in de 
wijk Dierdonk voorgesteld. In het bijzijn van zijn echtgenote, 
kinderen, familie, bekenden en diverse bevriende carnavals
verenigingen werd hij om 11 minuten over half elf na het 
voorlezen van diverse hints in de zaal aangewezen. Ruurd 
Jan is naast Prins ook voorzitter van de dit jaar 50 jarige 
vereniging. Hij volgt daarmee Prins Gerard d’n Twidde op.
Ruurd Jan d’n Urste is in het dagelijks leven beter bekend als 
Ruurd Jan Leenders en heeft de carnavaleske leeftijd van 44 
jaren. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Trespa in 
Weert als Shiftleader bij de Unit “Persen en Voorbeleggen”.
Hij is getrouwd met Miriam en heeft 2 kinderen waarvan 
Danique de dansgarde versterkt en Werner hem mee mag 
voorgaan als Jeugdprins als Werner d’n Urste van de 
Rammetjes. Overigens zijn beide ook nog actief bij Mulo, 
Ruurd Jan als trainer en Werner als keeper bij de E3.

Prins Ruurd Jan I
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www.stockxjuwelier.nl
Ameidestraat 8 Helmond

Edelsmid johanvanbakel  
Kouwenberg 5  
5735GM Aarle -Rixtel  
0492347151  

 

 *Pins  
*Onderscheidingen  
*Trouwringen  
*Reparaties  
*GildeZilver  
*Graveerwerk  
*Sportprijzen  
*Nieuwwerk  
*Horloges  
*Oud Goud  
*Kinderbestek  
*Spaarpoten  
 
En nog veel meer  

Di joar haan we un 
kúnninkluk lintje 
in Dierdonk. De 
kúnnegin, en dè vur 
dun lèèste kei.jer, 
ha onzen Dierdonker 
Harry Lammers 
benuumd tot lid in 
de Orde van Oranje-
Nassau. Hai krig 
dees onderskeiding 
vur zunnen grouwte 
inzet vur ut Hellemons  

Meziek  Korps. Dè 
is toch skôn dà 
zo iemus in ut 

zonneke     gezet 
wordt.
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De Kopstukken steun en  
toeverlaat van Prins Ruurd Jan

Ceremoniemeester John
Burgemeester Koen

Vorst Peter
Prins Ruurd Jan

Dit jaar zal onze nieuwe burgemeester Koen als enige echte carnavalsburgemeester van Helmond, Prins Ruurd Jan bijstaan en hem sturen waar nodig is. Onze vorst, Peter, draagt ook dit jaar zijn oude vertrouwde blauwe cape en heeft weer het hoogste woord. Hij zit echt niet om een woordje verlegen en loert altijd naar de microfoon. En de laatste in de rij van de kopstukken is ceremoniemeester John.  De TomTom van de vereniging. 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

Heistraat 2G
5701 HN Helmond
Tel:  0492-528944
Fax: 0492-540569
www.kuijperstweewielers nlBovag gecertificeerd

Voor al uw nieuwe en 
gebruikte fietsen
bromfietsen en scooters
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Onze Prins viert niet graag 

alleen feest, gelukkig wil de 

Raad er altijd bij zijn
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Ut Hellemons  Meziek  Korps kwam Harry 

saovus un sirrenade brenge en toen bleek 

dattie ôk nog virtig joar lid waar van de 

Konninklukke Nidderlandse Fidderatie van 

Meziekgezelschappe. Toen krig ie van de 

vurzitter nog un gauw speldje en zun vrouw 

unne skônnen bos bloeme.
Dijksestraat 25     5701 AJ Helmond

tel. 0492-523712

Gertjes Knipperij

Gertje Smets
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E lk jaar gaat de commissie “Buiten Gebeuren” op pad. Zij vervullen de belangrijke taak om S.C.C Parkzicht te verbouwen tot onze Residentie. Het spandoek wordt in de toren gehangen en wordt de “schrijvende verlichting” weer aan de buitengevel bevestigd. Iedereen kan nu zien dat de Rampetampers weer een carnavalsfeestje gaan vieren.
Natuurlijk worden de woningen van onze hoogheden ook feestelijk versierd , dat hoort bij de status van Prins zijn. Een bord in de tuin of een spandoek, ballonnen en vlaggen, er is van alles mogelijk. En natuurlijk wordt er voor verlichting gezorgd.
Voor het versieren wordt een hele zaterdag uitgetrokken. Alhoewel het vaak koud is, is het reuze gezellig om met een groep mensen deze klus te klaren. Menig Prins is ons zo dankbaar dat we onthaald worden op koffie, worstenbroodjes en een borrel. Dit jaar heeft de commissie het wat makkelijker: er hoeft maar één huis versierd te worden.

C arnaval bij de Rampetampers zou geen 

succes worden zonder de inbreng van 

onze Dames”. Van het leiden van commis-

sies, het geven van advies, tot het verzorgen 

van de mannen, de inbreng van de Dames 

in Tenue is voor de vereniging van onschat-

bare waarde. We zijn er dan ook bijzonder 

trots op dat deze dames ons bijstaan. Kijk 

eens hoe ze op de foto stralen.

Van links naar rechts:
Jacqueline Smits, Miriam Leenders, 

Daisy Voogels, Jeanne van Dijk en 

Anja van der Zande.

Op de foto ontbreken: 
Marlies Kroon, Susan Rustidge, Gaby Smits, 

Mieke Haans, Noortje Haans, Nadine Smits, 

Nicole Klumpers, Monique van der Zande, 

Chantal van Dijk, Suzette Kroon, 

Lieke Bijnen en Yvonne Cuppen.

Dames In Tenue

“Buiten Gebeuren”
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Wij zijn Chantal en Nadine, de trainsters van de 

dansgroepen. Elk jaar kiezen we een leuk, vrolijk 

liedje en maken hierop een  dans. Er zijn dit jaar twee 

dansgroepen: de Dansgarde voor meisjes vanaf acht 

jaar en de Showgroep voor meisjes vanaf veertien 

jaar. De Dansgarde begeleidt de Jeugdraad en 

overdag de Raad van Elf. De Showgroep vergezelt de 

Raad van Elf naar prinsbekendmakingen en 

vooravonden. De twee groepen treden natuurlijk ook 

op tijdens de carnavalsdagen. Misschien is er dit jaar 

weer een dans van alle dansgroepen samen. Kei 

gezellig is dat!

Vind je dansen leuk en lijkt het je gezellig om samen 

met een groep meiden een dans te leren, kom dan 

gerust eens een kijkje nemen op één van onze 

trainingen op zaterdagochtend van 09.30 tot 12.00 

uur in residentie Parkzicht.

We kunnen niet wachten tot het carnaval is, om onze 

dans zo vaak mogelijk te laten zien. We hebben er zin 

in!!
Groetjes,

Chantal en Nadine

Isa, Kim, Mijke,
Danique

Nadine, Chantal, Kim, Mijke

Dansgarde

Showgroep
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t e l . 0492 -546893
5705 CX He lmond
Noordd i j k 2

Stichting Kringloopwinkel Helmond
Handig voor u, vriendelijk voor het milieu.

Openingstijden 
Maandag t/m Vrijdag  
Zaterdag                     

 
1000 - 1700 
0930 - 1630

Ut Hellemons Meziek Korps ha zunnen weg  nor 

Dierdonk wel gevonde, want dun achste juni waare 

ze wir in de wijk. Dizze kei.jer um te bloaze bai ut 

onthulle van ut kunstwè..rik “de overbrugging” dè 

we hebbe gekrigge van de stichting “Carat”. Ut is 

gemakt dur twei.je Dierdonkse kunstenaars Petry 

Claasen en Jos van den Donk. Ut stù heil skôn 

veuran op de Dierdonklaan.
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zaal open 19.00 uur • aanvang 20.00 uur

D it jaar is het voor de 15e keer dat de Rampetampers voor u de meest  gezellige avond in Dierdonk organiseren. Onze zittingsavond is van begin tot het eind gevuld met een schitterend programma. Voor diegene die tijdig een kaartje hebben weten te bemachtigen: Ga er weer lekker voor zitten in onze prachtig versierde feestzaal. Maar vergeet ook niet om van tijd tot tijd op de stoelen te klimmen en lekker mee te klappen en te zingen! 
Dit jaar staan bij ons de volgende kletsers voor u in de ton:Freddy van den Elzen, Rob van Elst, Wichard de Benis en Berry Knapen.Voor het amusement vol lol en plezier staan: Jeroen’s Clan, Qukske d’r Bai en Huhum garant. Ook hebben we De Helmvlegels, winnaar van het schlagerfestival, voor u weten te strikken.De avond wordt aan elkaar geblazen door hofkapel “De Durbloazers”.  De techniek wordt verzorgd door onze eigen discotheek “The Musicmasters”. En uiteraard is er na afloop van het programma weer een grandioos bal.

Zaterdag, 22 Februari

Oergezellige Zittingsavond

        



Zuiddijk 17
5705 CS Helmond

Tel.: 0492 - 537341
Fax: 0492 - 528167

Industrieterrein 2897

Inkoop/verkoop:
 oud ijzer - non ferro - constructie ijzer
 en siercomponenten.

DANIËLS & ZN.  B.V.

www.danielsmetalen.nl

Naw waare ze vergè..te da as 

ut donker is ut kunstwè..rik 

nie te zien is. En naw gàn ze 

op ut Technasium van de Knip 

innergiezoinigge lempkus 

bedenke, ik heb geheurd mi 

wind- of zonneinnergie.
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Zaal open 20.00 uur,

  aanvang 20.30 uur entree € 3,-.

Bent u lid van de wijkvereniging, 

dan is de  toegang GRATIS. 

L iefhebbers van blaaskapellenmuziek komen ook dit 
jaar weer aan hun trekken tijdens ons openingsbal. Dit 

jaar zorgen Muziekmakerij De Biks Bent, Blaaskapel De 
Bietenrooiers, Blaas- en slagwerkgroep Doe Mar Wa uit 
Bakel en de Everlanders uit Middelaar dat het dak er weer 
afgaat. De liefhebbers van carnavalsschlagers worden op 
hun wenken bediend. De blaaskapellen worden weer 
afgewisseld met carnavalsschlagers. Deze worden 
gezongen door de Dierdonkse amuzement groep  
Tsjonge - Jonge.  Dit alles wordt op luchtige wijze aan 
elkaar gepraat door Robbert Bijnen.

De combinatie blaaskapellen, carnavalsschlagers staan 
garant voor een avond vol gezelligheid en goede muziek. 
Zorg er dus voor dat je aanwezig bent en niets mist van 
deze gezelligheid. 

Zaterdag, 

1 Maart

Kapellenavondplus!

Openingsbal
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Ik dà..cht à..lt dà  “een Battle” òrlog 

betikkende, mar ge magt ut tiggesworrig 

ôk vertaale as wedstrijd. Zo haan we mi de 

Dierdonkdaage dun DJ-Battle, wà nie meier 

waar dan unne wedstrijd tusse disk-jockey’s 

of zin dè ge-woon platjesdrei.jers ?

Ook wij bankieren bij de

NL89 RABO 0114 3140 20Onze rekening:
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CV Olum 66 jaar
1948-2014cv OLUM viert dit jaar een bijzonder jubileum.

Als een van de oudste verenigingen van Helmond en zelfs 
Zuid Oost Brabant bestaat zij 66 jaar. Een carnavalesk 
jubileum waar een lange geschiedenis aan vooraf gegaan 
is.

Het is allemaal begonnen zo kort na de 2e Wereldoorlog. 
Er werd binnen voetbalvereniging ‘MULO’ een ontspan
ningscomité in het leven geroepen met als doel feest
avonden en kampioensfeesten te organiseren. Natuurlijk 
hoorde daar carnaval ook bij. Leden van de voetbalver
eniging waren lid van de raad van 11 en de eerste Prins 
was Sjef de Kruif die als prins Sjef I het carnaval van 1948 
voorging. En daarmee had MULO zijn eigen carnavalsver
eniging en kreeg de naam ‘OLUM’. Andere verenigingen 
uit die tijd zijn de Oranjebuurt en de reeds ter ziele gega
ne Kattenmeppers.

Met de Rampetampers heeft OLUM altijd een warme 
band gehad. Voorheen al tijdens de opening van het 
stadscarnaval kruisten onze wegen regelmatig zoals bij 
de Kegel op de markt. De laatste jaren is de band nog 
vriendschappelijker, getuige het feit dat we elkaars prins
bekendmaking in november en de kletsavond bezoeken. 
Er is een uitermate goede en gezellige verstandhouding 
en dit hoort ook zo vinden wij bij OLUM. Carnaval dat vier 
je samen wat we dan ook graag doen met de 
Rampetampers.

Bekende Olummers zijn natuurlijk Piet Wouters, jarenlang 
was hij grootvorst en secretaris, en Guus Colen, hij was 
jarenlang penningmeester. Voor hun verdiensten werden 
zij beiden benoemd tot erelid. Natuurlijk mag de naam 
van John de Vries ook niet ontbreken, hij was het creatieve 
brein van de vereniging, hij zorgde voor versieringen en 
ideeën en uitwerking van de optocht. Voor zijn verdien
sten werd John benoemd tot lid van verdienste. Ook Diny 
de Vries, Wim Vermeulen en de jongstleden overleden Piet 
Thielen werden benoemd tot lid van verdienste.
Beroemde OLUMMERS zijn er ook: René en Willy van de 
Kerkhof hebben deel uitgemaakt van de prinsengarde 
van cv ‘OLUM’.
Beroemd in Helmond was tevens het ‘OLUM Rosen
montagbal’. Dit bal, waar je geweest moest zijn anders in 
de jaren ‘60 en ’70, werd gehouden op carnavalsmaandag 
in zaal van Vilsteren aan de Markt. 

Door een verwoestende brand moest OLUM in de jaren 
’80 een nieuwe residentie zoeken. Dit werd ontmoetings
cen trum TOV, waar tot op heden de activiteiten, zoals 
prinsbekendmaking, snertconcert, zittingsavond en car
navalsontbijt plaatsvinden.

Vandaag de dag is OLUM een springlevende vereniging 
met een jong ledenaantal gesteund door de leden van 
onze Vriendenkring. Hoogtepunten ongetwijfeld dit jaar 
zullen zijn, de jubileumreceptie op zondag 2 februari en 
de kletsavond 99 jaar MULO – OLUM 66 jaar op vrijdag 21 
februari beiden in het TOV. De Rampetampers zien wij 
ook graag weer op onze traditionele kletsavond. Deze 
wordt gehouden op vrijdag 14 februari. 

Namens CV OLUM wensen wij de Rampetampers op 
Dierdonk een geweldig carnaval 2014 toe!
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Steenweg 31a Helmond
Winkel-centrum ‘t hout, Hoofdstraat 150

Winkelcentrum Den Binnen Mierlo, Margrietstraat 53 Mierlo
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17

Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74
                  

 

www.bakker je.nl
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N a Maastricht in 2012 zijn we dit jaar toch weer met 
een kleine delegatie naar Keulen getogen. 

Om 08.00 vertokken we met een negen pesoonsbusje met 
BOB aan het stuur. Ondanks dat het een maandag was, 
werd er rond 10.30 geadviseerd om niet meer naar de 
Heumarkt te gaan daar deze met 30.000 man afgeladen 
vol was, maar........! Wij waren er al. In deze `Hochburg̀  
van het Duitse carnaval was het dus al heel vroeg erg 
druk. Zo druk dat er één ding was dat men niet kon doen, 
namelijk OMVALLEN. 

Dit jaar in geel/groen met uniforme steken, niet alleen om 
goed herkenbaar te zijn, maar ook om elkaar wat 
gemakkelijker terug te kunnen vinden, stonden we in 
Keulen op de Heumarkt. We moesten wel schrikken van de 
prijs van een biertje: € 2,50 voor kwart liter maar dan wel 
in een milieuvriendelijk glas, gemaakt van mais en dat 
zichzelf in zes weken afbreekt. Tenminste dat schrijft de 
sponsor op de glazen. 

Precies 11 seconden voor 11 minuten over 11 werd er met 
aftellen begonnen zoals we dat ook kennen van oud op 
nieuw. Bij dit nieuwe carnavalsjaar ging er echter geen 
vuurwerk maar confetti de lucht in. De hele dag muziek 
van de lokaal en ook landelijk bekend staande stemming
makers, waarbij men niet stil kon blijven staan. Ja, deze 
bewegingsvorm was mogelijk, maar pas later in de 

middag werd het weer mogelijk om zich wat vrijer te 
bewegen. De carnavalisten tijdens 1111 komen naar 
Keulen vanuit alle windstreken zoals: Schwarzwald, 
Turiingen en Saksen. Maar ze komen ook uit Nederland 
van Enkhuizen tot Maastricht. En in creaties van poesjes 
tot kerstbomen. 
Ontzettend gezellig en een dag zonder wanklanken. 

Dit jaar hoefden we ons niet te haasten om weer thuis te 
komen waardoor we lekker relaxed konden gaan eten en 
op ons gemak de reis naar huis konden aanvaarden. Moe 
en voldaan waren we rond de klok van 22.00 weer thuis. 

Voor diegene die mee geweest zijn wederom een dag om 
niet te vergeten en jammer dat we dit niet in Helmond 
hebben. Volgend jaar op 1111 gaan we zeker weer of.....!

11-11 in Keulen
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Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond, 
tel. 0492-556266.

Voorverkoop adressen:
AH, Dierdonkpark 10, 5709 PZ Dierdonk.  

Secretariaat CV De Rampetampers,  
Schovenhorstweide1, 5709 SG Dierdonk.

In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar voor de zittingsavond,  
en  Dierdonks blaaskapellen Plus festijn 

Kaarten voor de kindermiddagen zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal. 
Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

‘Alcohol onder de 18, 

natuurlijk niet!’

Het is niet toegestaan om  

spuit-serpentines te gebruiken  

in Residentie “Parkzicht”!

Bedanken de sponsoren:

Albert Heijn 
Dierdonk

C1000 Habraken
Bakel

Voor hun ondersteuning  
En alle adverteerders in dit blaoike 

Plus van den Wildenberg
de Bus

Di joar waar dur 
un zwaanemania in 
Dierdonk. Twei.je 
zwaane haan ut kloar 
gekrigge um zeuve 
ei.jer oit te broeje. 
Toen gonge ze  mi die 
zeuve joong ovveral 
wòr wàtter is in 
Dierdonk op stap. Ut 
waar un skôn gezicht 
twei.je reuze mi zeuve 
dwerge. Mar die twei.
je  grouwte vergaate 
soms dattie klè..n nog 

nie ovveral op 
de kant konne 

komme.
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Voor het 15e jaar presenteren wij voor u in Dierdonk de inmiddels bekende zittingsavond.  
Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton:  Freddy van den Elzen, Rob van Elst, Wichard de Benis en Berry Knapen.
Veel plezier met de amusementsgroepen: Jeroen’s Clan, Qukske d’r Bai en Huhum.
Medewerking van hofkapel De Durbloazers. Na afloop een grandioos bal.Zaal open 19.00 uur, de koffie staat klaar. Aanvang 20.00 uur. Entree €14.00.

Rampetampers  
 Zittingsavond

zaterdag  

22 februari

In onze residentie ga je uit je dak tijdens de jeugddisco met de topper dj Petertje.  

Lekker hossen springen en dansen op te gekke muziek. Vanaf 19:00 uur starten we met  

een programma voor de jonge jeugd (basisschool). Programma eindigt om 22:00 uur

Zaal open 19.00 uur, Entree €3.00.

Carnavaleske 

  jeugddisco
vrijdag  28 februari

De ondertussen traditionele start van de carnaval. Een gezellige avond met de 

Everlanders, De Biks Bent, Blaaskapel de Bietenrooiers, Blaas- en slagwerkgroep 

Doe Mar Wa. De blaasmuziek wordt afgewissled met carnavalsschlagers gezongen 

door de amusumentgroep  Tsjonge - Jonge.  
Dit wordt op luchtige wijze aan elkaar gepraat door Robbert Bijnen. 

Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur. Entree €3.00.

      Dierdonks 

Bloaskapellen festijn
zaterdag 

1 maart

Dit jaar weer twee jeugdmiddagen. Op de middagen zijn er tal van activiteiten maar het gaat om Muziek. Er wordt 

volop gedanst waar polonaises in een rap tempo afgelost worden door de laatste 

top 40 hits. Dit alles met medewerking van de drive in show van ietste44.com 

onder de spetterende leiding van DJ Klum-pie.Dus het belooft een gezellige boel te worden, waar je gewoon bij moet zijn.Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur. Entree €3.00.

maandag 

3 maart

dinsdag 

4 maart

en

Kinderfestival

Carnaval bij de

Rampetampers
2014
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Nò ut optree.je van de Hellemonse liwwerik 

Rochelle, de winneres van X-factor, en de finalist 

van de Voice of Holland Charly Luske, waar dur di 

joar un optreeje van iemus vol plekplatjes. Waar 

die nàw getatoeweerd of getalenteerd? Ut waar 

Ben Saunders, ut mag tiggesworrig wà kò..ste.
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Toen ik Prins was.
T ja, dat klinkt toch weer een hele tijd geleden.

Maar in 2012 werd ik benaderd of ik Prins wilde 
worden. Daar moest ik toch wel even over nadenken, 
want ik heb altijd geroepen dat ik geen Prins wilde worden.

Maar omdat ik bang was een mooie 
ervaring te missen en ik het toch wel 
erg graag wilde, heb ik ja gezegd.

En voor je het weet is het november. Dan wordt de Prins 
bekend gemaakt. Dit is een hele leuke ervaring, behalve 
dan de kramp die ik kreeg in mijn been toen ik in de zuil 
verstopt zat. Ik kon niet gaan verzitten om de kramp te 
verminderen en ik was bang dat op het moment dat ik 
onthuld zou worden, ik niet omhoog kon komen. Maar 
gelukkig werd ik net op tijd onthuld.

Nadat ik onthuld was, bleef het een hele tijd rustig. Eerst  
komt kerst en nieuwjaar. Daarna kruipt de carnaval 
langzaam dichterbij. En ineens is het zover.

Vooravonden, prinsenrecepties en met name van onze 
kletsavond heb ik erg genoten; het amusement was van 
hoog niveau. Carnaval vieren en heel heel heel veel plezier 
hebben en van alles genieten. Speciaal wil ik hier het 
prinselijk ontbijt noemen. Iedereen, raad, kopstukken en 
de dames van de raad waren bij mij thuis uitgenodigd. 

Het was een reuze gezellig ochtend. Ik heb geboft met 
mijn buurman, deze heeft alles wat buiten stond aan bier 
en hangtafels opgeruimd, toen ik ‘s middags voor de 
sleuteloverdacht in de stad, door de vereninging thuis 

werd opgehaald.

En voor je het weet is het weer voorbij, en is het weer 
november. Je wordt ontmanteld. Even later wordt de 
nieuwe Prins bekend gemaakt.

Ik wil graag mijn vrouw en kinderen bedanken, want 
zonder hun steun kan een Prins niet functioneren. Ik wil 
ook de Ceremoniemeester, Burgemeester en Vorst 
bedanken voor hun steun en adviezen

Als advies kan ik aan onze “nieuwe Prins” Ruurd Jan 
meegeven:  geniet ervan, het lijkt lang te duren maar het 
is zo snel weer voorbij. En dan sta je weer in de zaal en ben 
je geen Prins meer. 

Ik zou zeggen: “Tot ziens in de zaal, dan maken we er 
samen weer een groot,  gezellig en fantastisch feest van!

Prins Gerard Dun Twidde. 
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Werner op de grammafoon met Thijmen en Finn 

want bij de Rammetjes zit daar muziek in!

         



Tankstation "CITY"
Dick Smit - Zuidende 24 - 5701 KZ Helmond

10 eurocent op diesel

Wij wensen U een geweldig Carnaval

Korting op
           Benzines !

12 eurocent op benzine

• 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 tĳ d 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.: 06-54684560
  Eric de Greef

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Bij ons is de klant nog koning, ervaar he
t zelf!

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen
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De Rammetjes 
Maken Muziek

D eze “muzikanten” gaan er een geweldig 

feest van maken. Aangevoerd door Prins 

Werner, wordt de boel op stelten gezet. Er wordt 

muziek gemaakt in de optocht. En tijdens 

carnaval wordt er “opgetreden” in onze 

residentie Parkzicht.

Dit hoeft de Prins uiteraard niet alleen te doen.

Hij krijgt hulp van Ceremoniemeester Thijmen 

Lammers, hij zorgt er voor dat de Prins overal op 

tijd komt. Vorst Finn van de Heuvel zit nooit om 

een woordje verlegen. En omdat het veel leuker 

is om samen muziek te maken, wordt de Prins 

begeleid door de wijze raad . Deze bestaat uit: 

Lars Heijnen, Hugo Peijnenburg, 

Levi Meulendijks, Max van Gogh, Robin Crox en 

(niet op de foto) Jasper Klumpers.
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Vûr unne skônne vloer
en unnen skônnen tuin,
moete ôk noa die daag

bai HTN zin.
HTN VLOER & TUIN BV
DUIZELDONKSESTRAAT 18
5705 CA  HELMOND
Tel.  0492 - 792499

WWW.HTNVLOEREN.NL
INFO@HTNVLOEREN.NL

like ons op
Facebook

11-11-13 waar ut begin van karneval. Un dillegassie 

van de Rampetampers zin di joar wir nor Keule gewist 

um dor um elluf minuute ovver elluf ut begin van dun 

karneval van twiduuzendenvirtien mee te maake. Och, 

och wà waar ut dor druk, zò druk dàde nie ins um koont 

valle. En ut bier wier getapt in miljeuvriendelukke 

afbrè.kbaare plestieke beekers, gemàkt van mais. Ut 

waar dôr wir heil gezellig.
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Kinderfestival

De kindermiddagen zijn geheel vernieuwd.

Carnaval voor de jeugd in Dierdonk. In 2014 maken we er 

samen  met jouw een feestje van. Basisschool Dierdonk is 

een van de hofleveranciers van de Jeugdraad en daarom 

speciaal voor jullie maar liefst twee jeugdmiddagen en 

wel op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart.

Wat ga je dan doen op deze middagen? Op de middagen 

zijn er tal van activiteiten maar het gaat om muziek, want 

dit jaar is het thema: De Rammetjes daar zit muziek in !! 

Lekker hossen en dansen, waarbij polonaises in een rap 

tempo afgelost worden door de laatste top 40 hits. Ook 

wordt er volop gedanst met Just Dance en zijn er tal van 

prijsjes te winnen (beste dans, mooist verkleed en nog veel 

meer). Dit alles met medewerking van de drive in show 

van ietste44.com onder de spetterende leiding van  DJ 

Klum-pie.

 Van al dat hossen, krijg je vast honger. Geen probleem 

hoor. Op deze middagen wordt er volop voor lekkers 

gezorgd.  Zo krijgt ieder kind een gratis zakje snoep en 

mag je ook nog kiezen uit een zakje popcorn of een 

suikerspin.

Wil je nog meer? Dat kan, voor maar  vijftig cent kun je zelf 

snoep uitkiezen in de oud-Hollandse snoep kraam. De 

echte lekkerbekken gaan natuurlijk voor een 

worstenbroodjes of een broodje knakworst. Deze zijn in 

de kraam te koop voor slechts één euro. Let op dit jaar 

ontvang je geen pakje drinken meer. Dit kan gekocht 

worden aan de bar met de bekende blauwe muntjes

Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om een 

profesionele glitter tattoo te laten zetten. En win jij als 

geluksvogel een prijs in onze loterij ?

Je ziet het wordt een geweldige middag waar je bij 

geweest moet zijn.

Tot Dan !

Prins Werner d’n Urste en De Rammetjes

maandag 

3 maart

dinsdag 

4 maarten
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uitleg woorden-
zoeker o p pag 37

Begin bij het Rammetje 
(start). Tel het aantal vakjes 
de richting uit van de pijl en 
noteer op de streepjes de 
letters die je onderweg tegen 
komt. Soms staat er geen pijl 
maar de tekst ga “naar vak...” 
Vandaar volg je weer de pijlen.
De laatste letter staat in het 
vakje finisch.

Veel puzzel plezier
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1

2

3

Jeugdprins Werner d’n Urste heeft al van alles geprobeerd 
om door het doolhof bij zijn vader Prins Ruurd Jan d’n Urste 
te komen. Hij is er moe van! Wie helpt hem een handje? 

Zoek de 11 verschillen Doolhof

Woordenzoeker VOOR UITLEG  ZIE PAG 36
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Het weer met 
carnaval 2014

Zaterdag tijdens de sleutel-
overdracht is het droog met een 
enkel donderslag van de grote 
trom. De temperatuur is laag bij 
de grond lager dan op neushoogte. 
Carnavalskleding is aanbevolen.

Zondag tijdens de optocht 
regent het confetti. Ook kan 
men harde windstoten verwach-
ten van de erwtensoep die op 
zaterdag gegeten is. Een helm of 
paraplu beschermd tegen vallende 
snoepjes. Nat worden alleen de 
colaglazen.

Maandag is er vooral gerommel 
en wind in het muzikale gedeel-
te van het prijsbloaze. Door de 
warme klanken ligt de gevoels-
temperatuur hoger dan van een 
glaasje sinas. Oppassen waar 
kapellen bij elkaar komen daar 
wordt veel wind gemaakt.

Dinsdag is de dag van het 
kleurendweilen, hier is een klein 
kansje dat het alsnog een witte 
carnaval wordt. Het wit zit hem 
deze keer wel meer in de dweil, 
om de kleur wit, wat eigenlijk geen 
kleur is, mee op te kunnen dweilen. 
Bij het kleurendweilen zijn geen 
zwartwerkers toegestaan. De 
temperatuur zakt rond 23.11uur 
tot het vriespunt als de kei weer 
in de grond gaat.
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D e Rammetjes staan te trappelen om aan 

carnaval 2014 te beginnen. Er is echter een 

probleem: dit jaar valt carnaval erg laat. Om toch al 

vast warm te kunnen lopen werd er op zondag 26 

januari een extra disco middag in Parkzicht 

georganiseerd. De Rammetjes gingen los op de 

klanken van DJ Klum-pie. Onder zijn leiding werd er 

interactief gedanst met Just Dance en oud-

Hollandse spelletjes gespeeld. En natuurlijk was er 

veel carnavalsmuziek. Want de Rammetjes, daar zit 

muziek in’, is niet voor niets het thema van dit jaar. 

Deze middag werd ook bezocht door bevriende 

jeugdverenigingen, zo waren er de Brouwhaasjes 

en de Houtse Kluppelkes.

De Rammetjes trappen af
zondag 26 januari
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Di joar blif ut un 
bietje donker in 
Dierdonk mi Korsmus. 
Onzen kersbom stong 
er nie, zô dè komme 
umdè ik vörrig joar wa 
gezeed heb ovver die 
gekleurde lempkus, 
of zô ut àn de crisis 
ligge? Màr die blau..w 
ster wees ons wel de 
weg nor ut centrum 

van Dierdonk..
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Alleen kinderen uit groep 8 die een briefje van de ouders bij zich 

hebben mogen alleen naar huis. Voor alle andere kinderen geldt 

dat ze binnen opgehaald moeten worden. Maak aub niet de 

afspraak met uw kind om bijv. naar de parkeerplaats van AH te 

lopen, want dat kunnen wij niet controleren! En mocht uw kind 

onverhoopt eerder naar huis willen dan wat U hebt afgesproken, 

dan is het handig als uw kind een briefje met uw telefoonnummer 

bij zich heeft. Dan kunnen wij U even bellen om hem/haar op te 

laten halen.

Disco-Night-Fever!

W eet  jij waar je op vrijdag 28 februari 2014 naar toe moet 

gaan? Nou wij wel, naar de inmiddels beroemde 

jeugddisco van de Rampetampers waar de jeugd van Dierdonk 

elkaar massaal treft. Lekker dansen en hossen door de grote 

zaal. Ook dit jaar belooft Dj Petertje er weer een heel spektakel 

van te maken. 
Met zijn muziek en entertainment zal het dak er zaterdag weer 

opgezet moeten worden en als wij om 22.00 uur de tent sluiten 

kunnen wij zeggen: “Dit was weer vet-cool-gaaf!”

Zaal open en aanvang 19.00 uur - einde 22.00 uur entree € 3,00

met DJ Petertje

vrijdag 28 februari

Omdat het een avond is voor de basisschooljeugd  
zal er géén alcohol voor ze geschonken worden!
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De Rammetjes 2014
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Ik ben TAMPER het beeldje van de Rarnpetampers. 
Tegenwoordig sta ik op de boulevard van 

Dierdonk. Nu hebben ze mij gevraagd of ik in 
twee pagina’s de geschiedenis van de 

Rampetampers kan vertellen. Tjonge, 
jonge, wat een zware opgave, zeker 

als je weet dat de Rampetampers al 
weer vijftig jaar bestaan. Om alles 

in vogelvlucht samen te vatten 
ben ik maar weer door Helmond 
gaan zwerven, naar de diverse 
locaties waar de Rampetampers 
hun feestje hebben gevierd.

We schrijven 1964
Zo kwam ik als eerste terecht 
bij Dansschool Hellendoorn . 
Daar heb ik het volgende 
gehoord: Een vijftal jonge 
leerlingen van Dansschool 
Hellendoorn zaten in 1964 
tijdens het kerstbal bij elkaar en 

bedachten dat het leuk zou zijn 
om samen een .carnavals

vereniging op te richten en om 
specifiek voor jongeren iets te 

organiseren tijdens carnaval. Deze 
jongeren behoorden tot de Heilig Hart 

parochie. Met steun van hun ouders en 
kapelaan Jan Bakker werd in 1965 het eerste 

carnaval georganiseerd en gevierd in het 
parochiehuis Heilig Hart aan het Binderseind. 
Carnaval begon dat jaar op zaterdag 27 februari, 
zodoende waren er ongeveer acht weken om de 
nieuwe vereniging te voorzien van capen,steken 
en scepters. Verder moesten dansmarietjes 
gezocht worden. Er kwam heel veel bij kijken. De 
annalen schrijven over de eerste carnaval als 
succesvol met een positief saldo van ƒ 6,78. 

Uiteraard diende de vereniging ook een naam en 
een symbool te hebben. De naam Rampetampers
werd bedacht. Naast dansen gingen de vrienden 
nog wel eens een gezellig avondje uit. Als men 
dan ging stappen, werd er steevast geroepen: We 
gaan een avondje “Rampetampe.” Met het woord 
Rampetampe werd bedoeld: We gaan een gezellig 
avondje uit. Het symbool werd de rammekop zoals 
in het beeldje

De vereniging heeft ten doel om op georganiseerde 
wijze deel te nemen aan carnaval. Wij bezoeken 
diverse tehuizen en instellingen om de bewoners 
een gezellige avond te bezorgen. Ook bevordert 
de vereniging de onderlinge contacten tussen de 
leden door middel van het organiseren van allerlei 
activiteiten. Dit in de ruimst zin van het woord.

Parochiehuis 
Mijn oren toeteren, maar om te weten hoe het 
verder gaat, zou ik nu naar het parochiehuis 
moeten gaan. Dat is er echter niet meer. Ja, een 
stukje staat er nog. Hierin is nu lijstenmakerij “de 
Haas” gevestigd. Mijn naam is dan wel geen Haas, 
maar ik “Tamper” ben  even naar binnen gegaan 

om te horen wat de restanten van het parochiehuis 
mij konden vertellen. “Oh”, zei het parochiehuis 
,”Het was toch altijd zo gezellig met die 
Rampetampers”. In de eerste jaren werden er al 
diverse soorten feestavonden georganiseerd. Zo 
was er het prinsenbal, boerenbal en de traditionele 
zittingsavond. Er was natuurlijk ook ruim aandacht 
voor de jeugd met een kindermiddag op de 
dinsdag met carnaval. Ik heb de gezellige 
schunkelavonden meegemaakt en ook het Eigen 
Programma van toen: “De Pretmachine”. Ik heb 
Willie Donkers, opaatje zien spelen. En ... niet 
verder vertellen hoor, maar zijn broer Jan heeft 
ooit een verhaal verteld, waarbij hij in de verboden, 
die in het paspoort opgenomen zijn, het woord 
paspoort had vervangen door het woord 
“piemeltje”. Wat je dan krijgt!? Ook hebben de 
Rampetampers samen met een andere vereniging 
het bestuur over mij nog een tijdje overgenomen, 
omdat de gemeente mij wilde slopen. Uiteindelijk 

Tamper vertelt over een 
halve eeuw Rampetampers

Programma 1969
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moesten ze toch verhuizen. Toen ze 
naar de “Gouden Kegel” waren 
vertrokken, werd ik Filmhuis, en pas 
vele jaren later heeft men de zaal van 
mij afgesneden. Ja, ik ben er nog. Wel 
Tamper dit is in het kort mijn verhaal. Ik 
zou zeggen ga je oor maar eens te 
luisteren leggen bij de “Gouden Kegel” 
overigens nu ook weer Gouden Kegel 
genoemd.

De Gouden Kegel
Inderdaad de nieuwe Gouden Kegel 
heb ik zo gevonden op de markt. Dus 
ga ik eens luisteren wat het mij te 
vertellen heeft. “Wel Tamper ook mij 
gaat het niet lukken om het kort te 
houden. Ik ben altijd heel blij geweest 

met de Rampetampers. Het eerste jaar 
was het voor hen behelpen met een 
podium van bierkratjes en toneel-
verlichting die uit een te slopen 
gebouw was gered. Maar ze hadden 
succes. Met carnaval zat ik afgeladen 
vol. En oh ja, na Carnaval had ik meer 
bierglazen dan er voor. Ook kreeg ik 
wat extra energie van mijn buurman, 
de Chinees, om de techniek van de 
Rampetampers te laten functioneren. 
De Rampetampers maakten een eigen 
podium en kregen zoveel materiaal 
dat ze een oude SRV wagen kochten 

en die multifunctioneel ombouwden. 
Normaal diende deze wagen als 
opslag, maar tijdens de carnaval werd 
het een kleedruimte. 

Gaviolizaal 
Ik neem afscheid van “de Gouden 
Kegel”en ga naar de Gaviolizaal waar ik 
in gesprek kom met Adonis Gaudin. 
Ook hij kan prachtig vertellen en 
helaas ook hiervoor heb ik te weinig 
ruimte  gekregen. “Ja Tamper, toen de 
Rampetampers voor het eerst binnen 
kwamen, gebeurde er van alles: voor 
mij werd een groot podium gebouwd 
en ik werd aan het zicht ontrokken, 
voor mijn collega orgels  werden 
draadhekken geplaatst om ze te 
beschermen. Ik was blij met de komst 
van de Rampetampers, want de 
bierlucht die mij zo goed doet, kwam 
weer in grote vlagen. Zij trokken volle 
zalen onder andere met hun Tropical 
Night. Ook het Amuzante ête was erg 
gezellig. Voorafgaand aan de zittings-
avond zette ik ook nog een lekker 
deuntje in. Ja aan muziek geen gebrek 
in de zaal. In 1996 vierden zij hun 
33-jarig bestaan en dat wilden ze nog 
groter aanpakken.Zo zijn zij een avond 
uitgeweken naar mijn grote broer “Het 
Speelhuis”. Ook in Gaviolizaal waren de 
zittingsavonden en de kindermiddagen 
een succes. Ik moest huilen toen ik in 
eind 1998 te horen kreeg dat de 
nieuwe interim-manager in 1999 geen 
carnaval meer tolereerde in de zaal. Ik 
mocht alleen nog dat zijn waarvoor ik 
was aangenomen, namelijk een orgel 
in een Museum. Overigens is er nu een 
nieuwe “Stichting Draaiorgels 
Helmond” en hoop ik dat mijn (g)oude 
tijden gaan herleven, maar dat even 
terzijde. De tijd was te krap om voor 
1999 nog iets anders voor de 
Rampetampers te vinden. Na overleg 
met de gemeente mochten ze nog een 
jaar langer bij mij blijven. Ja Tamper ze 
zijn in het nieuwe Millennium 
vertrokken uit de stad naar de wijk 
Dierdonk. Ik heb gehoord dat ze die 
beslissing hebben genomen terwijl er 
nog geen schop de grond in was 
gegaan. Hiervoor Tamper kun je dan 

beter, voordat je naar je eigen stek 
teruggaat, even bij Parkzicht 
binnenwippen”.

Parkzicht 
Zo gezegd zo gedaan, na afscheid te 
hebben genomen van Adonis ben ik 
naar Dierdonk getogen en heb een 
leuk gesprek gehad met “Parkzicht”. Ja 
vertelde Parkzicht, “Ik weet het nog 
goed de Prinsbekendmaking stond 
voor de deur, maar ik was nog niet 
opgeleverd. Het moest  doorgaan, dat 
was namelijk in 1999 met een extra 
uitgave van de Rampetamper al 
gecommuniceerd. Er werd dus al 
gefeest voor de overdracht een feit 
was. Voor de bezoekers werd in de 
modder een weg gemaakt van pallets. 
Dit om droge voeten te houden. 
Gelukkig was er tijdens carnaval een 
verharde noodweg. Ook hier hebben 
zij het aloude vertrouwde programma 
opgepakt. Alleen werd de traditionele 
zittingsavond vanaf toen een week 
voor carnaval gehouden. Doordat er 
veel kinderen zijn in Dierdonk, hebben 
ze op een blauwe maandag de jeugd-
raad opgericht. Ik zou zeggen, mensen 
kom ook eens over de brug om de 
sfeer te proeven en bij mij met de 
Rampetampers een fijn feestje te 
vieren.”

Hé Parkzicht. ik heb geen papier meer, 
ik moet helaas mijn verhaal beëindigen, 
en nadat ik dit naar de redactie heb 
gemaild neem ik mijn plaats weer in 
op de boulevard. 

Tot de carnaval op Dierdonk.

Tamper vertelt verder
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Ook het afgelopen jaar hebben de Rampetampers weer 
meegedaan met de optocht. Het was een geweldig 
succes.  Het thema van het afgelopen jaar was 
“De Efteling”. Een thema om mee uit te kunnen pakken. 
Het publiek kon genieten van een prachtig schouwspel 
dat door de prachtig aangeklede groep van de 
Rampetampers verzorgd werd.  Een  koets vervoerde 
onze Jeugdprins en -prinses. Verschillende sprookjes-
figuren werden uitgebeeld. Het huisje van Hans en 
Grietje past ook prachtig in deze show. Dit alles heeft 
ook indruk gemaakt op de jury. In de categorie loop-
groepen behaalden we de zesde prijs!

Ook dit jaar doen de Rampetampers weer mee. Nu met 
het thema “Er zit muziek in”. De eerste attributen zijn al 
weer bedacht. Ook aan onze nieuwe kleding wordt 
gewerkt. Het belooft weer iets fantastisch te worden. 

Sinds twee jaar hebben we ook een platte wagen langs 
het parcours staan. Samen gezellig naar de optocht 
kijken is hier het thema. Mensen die de Rampetampers 
een warm hart toedragen kunnen samen van de optocht 
genieten onder het genot van een hapje en een drankje. 
Wellicht kunnen we u daar  ook ontmoeten.

De Optocht was een 
geweldig succes
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Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond 
• Tel. 0492 - 524 580 •

 www.martensschoenen.nl

- Modieuze confectieschoenen
- r oped s e sch n n
- Hypo-allergeen schoeisel
- teun en e  u pl me te
- Elastische kousen

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Zouwe di waar ut vur di joar. Ik zet minnen 

zoidwester op en prebeer de storme van di joar 

te trotseere en intusse zal ik meen auwge en orre 

wir oope haawe vur skôn verhaale. As gallie wà 

leuks ovver Dierdonk tiggekomme meel dè dan nor 

secretaris@rampetampers.nl dan zörgt die wel da 

dè bai meen kumpt. Tot vollegunt joar en unnen 

skônne karneval. Howdoe wonnie!!  Tinus Zever.
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 Redactie:
Paul van der Zande, Frank Smits, 
Jos v.d. Eijnden.

 Pagina opmaak:
Jos v.d. Eijnden

 Tekst correctie:
Monique Bijnen, Anja van der Zande

 Tekeningen:
John Bijnen, Raymond Nicholson

 Advertentie coördinatie:
Frank Smits

 Advertenties:
Frank Smits

 Advertentiewerving:
Jos v.d. Eijnden, Mieke Haans, 
Peter Haans, Ruurd Jan Leenders, 
Patrick van Meijl, Frank Smits, 
Gaby Smits, Anja van der Zande.

 Tinus Zever:
Frank Smits, vertaling: unne mens

 Fotografie: Algemeen
Lieke Bijnen, Jos v.d. Eijnden, 
Frank Smits

 Fotografie: Geüniformeerden
Emmy Dijkmans, 
Annemarie Dolmans

 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

  Rabobank 
IBAN NL89 RABO 0114 3140 20

 Prijs: 
 Wir hillemöl vur niks 
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DE  RAMPETAMPERS  IN
DIERDONK  ZIJN  VIJF-

TIG  JAAR  JONG

Oplossingen puzzels van pag 37

12.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Stad/zaal Traverse

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

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

14.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum

ZATERDAG 1 MAART

ZONDAG 2 MAART

MAANDAG 3 MAART 

DINSDAG 4 MAART

StadS

  Progr amma

   Carnaval

2014‘Olliedegalliedunalliejenôk’
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Ook voor behang 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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Heeft u iets te vervoeren, groot of klein, veel of weinig? 

Ons voertuigpark beslaat van een combo tot en met trekker/oplegger. Dus voor 
bijna elke vracht wel het juiste voertuig. Door middel van oproepbare chauffeurs, 

flexibel en snel inzetbaar, 24 uur per dag.
Je komt ons overal tegen, van Finland tot Engeland, van Italië tot 

Denemarken en van Spanje tot Polen.
Als het moet in polonaise!

Vossenbeemd 107 b
5705 CL Helmond
Tel: 0492-528002
bgg: 0653377356

info@koerierscentralehelmond.nl
www.koerierscentralehelmond.nl

Ook kunt u bij ons 
terecht voor in- en 
ompakwerk, sealen en  
krimpen, stickeren, label-
en, assemblagewerk afwe-
gen enz. enz. Verder ook licht 
machinaal werk. Ons motto: 
“voor ons kan niets te gek zijn” 
Door een netwerk van thuiswerkers 
zijn wij ook hier in staat op korte 
termijn aan uw wensen te voldoen.

      


