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Met Prins Matthijs d’n Urste aan kop 

 is carnaval weer top
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Wanneer u dit leest is het nieuwe carnavalsseizoen al weer in volle gang. 

Dit jaar verschijnt ons boekje voor het eerst in onze carnavalskleuren.

Op 1 november hebben de Rampetampers hun nieuwe prins gepresen

teerd: Prins Matthijs I.  Een van de jongste prinsen binnen de vereniging 

sinds de oprichting. Met zo’n jeugdige prins wordt het hard werken voor 

de overige leden van de vereniging om hem bij te kunnen houden. Hij zelf 

heeft overigens 11 jaar rust genoten voordat hij aan dit avontuur begon. 

Zolang is het namelijk geleden dat hij werd onthuld als jeugdprins van de 

Rammetjes.

Afgelopen jaar hebben we weer twee kindermiddagen georganiseerd; 

zowel op carnavalsmaandag als op carnavalsdinsdag. Gezien het succes 

zullen we ook dit jaar weer twee middagen verzorgen voor de Dierdonkse 

jeugd.  Nu ook weer m.m.v. DJ Klumpie.  Echter het feestje begint al op de 

vrijdagavond en ook dan is de jeugd meer dan van harte welkom om 

los te gaan tijdens onze jeugddisco o.l.v. onze jeugdhoogheid 

Jasper en op de muzikale klanken van DJ Petertje.

Tot slot: carnaval vieren doe je met z’n allen. Dankzij de 

ondersteuning van onze adverteerders/sponsors en van onze 

leden die een bijdrage leveren aan tal van activiteiten zoals de 

jeugdmiddagen, de optocht, de zittingsavond, het 

instuderen van een dans voor de prins, het 

samenstellen van een carnavalsboekje en nog veel 

veel meer, kunt u weer gaan genieten van een 

geweldig carnavalesk jaar. 

Alaaf en tot in de Residentie,

AlAAf
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MARKT 26a - 5702 RK HELMOND -  0492 - 554479

Tijdens carnaval schotel
voor maar € 12,50

Hier ben ik wèr alliejen Tinus Zever mi wa 

weteswordigheidjes ovver de buurt of van 

mense oit de buurt. Ik daacht nog veul tijd 

te hebbe mar waar vurgèète dè ik bekant mi 

vukansie goa, dordur moet ik rap zing en kan ’t 

goewd zing dè ik wa ovver de kop zag. Mar nie 

getreurd ik heb wer zat bai mekaar gekrigge.
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Wat een spr eker 
is die man!

“De eerste keer” weet iedereen zich wel te herinneren. 
Meestal een belangrijk moment zoals de geboorte van 
je eerste kind, je eerste kus achter het fietsenhok op de 
middelbare school of de eerste keer dat je “het” deed. 
Zeker het laatste is iets wat altijd in je geheugen gegrift 
staat. Er zijn namelijk ook mannen bij die het zich de 
laatste keer niet meer kunnen herinneren…

Mijn “eerste keer” gebeurde in Helmond. Ik kreeg daar 
als “Student” mijn ontgroening. Nee, dit stuk gaat niet 
over mijn eerste ervaring met het vrouwelijke geslacht. 
Dat was namelijk 28 km ten noorden en 222 km ten 
zuiden van Helmond, namelijk in Vinkel en Blanken
berge. U mag zelf raden wat gebeurde in welke 
plaats…. Tip: in Blankenberge hadden we een tentje.  

Mijn ontgroening gaat over mijn ontgroening als 
tonprater. Ik weet nog goed dat ik ieder jaar tijdens 
carnaval aan de buis zat gekluisterd voor het tonpraten 
op Omroep Brabant. Op een gegeven moment zag ik 
daar Rob Scheepers als de hooligan. Hij werd 
toegezongen door 1500 Helmonders met “Wat een 
spreker is die man! Wat een spreker is die man! Da’s 
een man die ouwehoeren kan!” Een lofzang die ik 
toen nog niet kende, want bij ons in Nuland deden ze 
dat niet. Op de plaatselijke Pronkzitting kreeg je 
hooguit applaus en een consumptiebon na afloop.
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Edelsmid johanvanbakel  
Kouwenberg 5  
5735GM Aarle -Rixtel

*Pins  
*Onderscheidingen  
*Trouwringen  
*Reparaties  
*GildeZilver  
*Graveerwerk  

 

*Sportprijzen 

*Horloges
 

*Oud Goud
 

*Kinderbestek
 

*Spaarpoten
 

*Nieuwwerk

En nog veel meer
Edelsmid johanvanbakel
Kouwenberg 5 
5735GM Aarle-Rixtel 
0492347151 

PAUL MARTENS
Meester Strikstraat 7

Tel 0492-52 55 27

STIPHOUT-HELMOND

Bloemenmagazijn
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Dat optreden van Rob heeft mij toen bewogen om  verder proberen te komen met het tonpraten. Ik wilde ook net als Rob een keer in Helmond staan, het Mekka van het tonpraten. Een aantal jaren later lukte mij het om als DJ Bruno van Radio Uno het podium in Helmond te mogen optreden. Ik was zenuwachtig voor mijn ontgroening als tonprater. Toen kwam ik er achter dat je als tonprater een lofzang moet verdienen…Jullie Helmonders gaven het blijkbaar niet zomaar weg. Gelukkig had ik een jaar later een herkansing als De Student. Helaas ving ik weer bot… en het ging nog wel 
lekker dat optreden... 
Vorig jaar stond ik als 
Rood kapje bij de 
Keiebijters. Drie keer is 
scheepsrecht dacht ik 
toen.  En toen zongen ze mij 
in Helmond maar liefst drie keer toe! Wat een spreker is die man! Maar toch was ik toen minder enthousiast als dat jullie misschien zouden denken. Ik had namelijk mijn ontgroening al gehad. Mijn eerste keer was namelijk bij jullie, de Rampetampers!

Bedankt voor mijn ontgroening, ik zal het nooit vergeten.
Dirk Kouwenberg

Tonprater
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We zijn heropend in onze nieuwe

zaak, tegenover de Blokker.

Open tijdens Carnaval

Paul en Anja krijgen te horen dat
Matthijs tijdens een bezoek aan
een bierbrouwerij in een enorme
biertank is gevallen. Zegt Anja:
"Och jee, wat erg. Hoe is het nu

met hem?" Zegt de brouwer:
"Nou het valt wel mee geloof ik.
Matthijs is er nu drie keer uit 

geweest om te plassen."

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

In april woan ze ’n proefopstelling make vur ’t 

anlichte van ’t kunstwèèrik “de overbrugging” wa 

we vurrig joar gekrigge hebbe. Loat net d’n dag 

van te vurre n’n ieveregge ambtenaar dur ’n 

bedrijf tweie spotjes op de lantèrepoal vààst 

make. Dees skeene wel de hoize binne, mar 

d’r waar gin licht op ’t kunstwèèrik. Zouwe 

kosse ze dan toch nog ’n proefopstelling make.
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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 Matthijs d’n urste 

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

Zestiende Leengraaf van Dierdonk.

Bij de gratie en buiten medeweten van de wijze Raad van Elf. 
Voor den eersten maal verkozen proclameren en de maken bekend:

H et is Matthijs d’n Urste voor de tweede keer, 
Elf jaar geleden was hij Prins en nu ook weer.

I n het dagelijks leven een heuse student, 
Die alle ins & outs van auto’s kent.

M et zijn rijbewijs net op zak, 
Ontving ie een bekeuring en was ie weer platzak.

H oewel hij een simpel pilsje wel waardeert, 
Is het speciaal bier dat hij het meest begeert.

Z ijn vrienden gaven hem Mattosti als bijnaam, 
Deze snack heeft zijn voorkeur boven al het lekkers van de frietkraam.

P rins Matthijs d’n urste stamt uit een actief geslacht, 
Moeder en zus hebben de dansmariekes al heel wat pasjes bijgebracht.

V ader legt de begrotingen onder een vergrootglas, 
Daardoor zit de club nooit krap bij kas.

O nze Hoogheid kan zo meedoen aan Heel Holland bakt, 
bij hem is nog nooit een taart ingezakt.

T ijdens zijn vakanties leest hij de “Top Gear,” 
Op het strand onder het genot van een glaasje bier.

H ardlopen is zijn favoriete sport, 
Mits hij niet door blessures gehinderd wordt.

O nze hoogheid is nog vrijgezel, 
Want hij houdt niet van kommer en kwel.

Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2014 

Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid 

Prins Matthijs 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

 

 Wenst u een    
fijne carnaval  

Alóóaááááááf 

BEL VOOR GRATIS ADVIES & WAARDEBEPALING  

Tel: 0492 - 57 47 38 
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Pr ins Matthijs i

Op zaterdag 1 november 2014 is Prins Matthijs d’n Urste in 

Residentie Parkzicht als prins van de Rampetampers In het 

bijzijn van zijn ouders en zus en enkele bevriende carnavals

verenigingen voorgesteld.

Carnaval is Prins Matthijs met de paplepel ingegeven. Al van 

jongs af aan speelt carnaval vieren in Dierdonk een rol in zijn 

leven. In het begin als lid van de “Rammetjes”. In 2004 ging hij 

het jeugd carnaval in Dierdonk voor als jeugdprins. Nu dan als 

“grote” prins van de Rampetampers. Een unicum waar we 

best een beetje trots op zijn.

Prins Matthijs d’n Urste is in het dagelijks leven beter bekend 

als Matthijs van der Zande. Nu nog vrijgezel en student aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven.

Prins Matthijs d’n Urste is gek op alles wat beweegt: hij loopt 

graag voor op in de polonaise en ook auto’s hebben zijn 

warme belangstelling. Matthijs weet veel over auto’s te 

vertellen, heel veel. Om zijn kennis op te doen kijkt hij dan 

ook graag naar Top Gear. In dit programma speelt een 

geheimzinnige chauffeur de Stig genaamd een belangrijke 

rol. Tijdens de prinsbekendmaking hadden we onze eigen 

Stig die langzaam veranderde in een heuse prins.

Naast studeren en gezellig met vrienden uitgaan heeft 

Matthijs d’n Urste nog een andere belangrijke bezigheid. 

Om het uitgaan te kunnen bekostigen werkt de prins 

op zaterdag bij Albert Heijn in Dierdonk. En weet 

u wat, hij is al herkend. 
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Maak de juiste keuze, kies 
voor het Quantore huismerk

0085764.pdf   1 24-7-2012   9:56:11

Mi de 
wirruldkampioenskappe 

foebolle haa ne 
enthousiaste anhanger 

van oranje gemèènd ons 
kunstwèèrik  

“de overbruggink” òk 
in ’t oranje te moete 

stèèke. Nie alle 
buurtbewoners kosse 
dè wardere. Noa-dè 

’t Nederlands 
elftal nòr hois 

kos haa hai ’t bild 
òk wèr van de 

oranjeklirre 
ontdoan.
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Vorst Peter

   Pr ins Matthijs i

      BurgeMeester Koen

         Cer eMonieMeester john

onze Pr ins Kan ooK dit 
jaar weer r eKenen oP zijn 

KoPstuKKen
Kijk ze daar nou eens staan. De nieuwe en de oude generatie kopstukken, 
klaar om er weer een grandioos feest van te maken. Dit jaar zwaait Prins 
Matthijs d’n Urste de scepter over het groot Rampetamper rijk.Gelukkig wordt hij hierbij geholpen door de overige kopstukken. Als eerste is 
er de burgemeester, de man met de zwarte cape en ketting. Hij is de steun en 
toeverlaat van de prins. De man in het groen, is onze ceremoniemeester die 
weet waar we hoe laat moeten zijn. Als laatste, onze spraakwaterval, de man 
in het blauw. Hij is de spreekbuis van de vereniging. Hij aast zoals altijd op de 
microfoon om zijn woordje te kunnen doen.
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CARNAVALS
Stoffen & Fournituren

Scherp geprijsde carnavalsstoffen
Ruime keus aan fournituren
Groepen, grote afname extra korting
Wij adviseren en helpen u graag!

.

.

.

.

Deelen Stoffen en Gordijnen
wenst iedereen een

geweldige carnaval

Helmond - Houtse Paralleweg 83 - T. 0492-547023
Weert - Maaspoort 58 T. 0495-533552

www. deelenstoffen.nl

Matthijs zit op een bank in het park
met in zijn ene hand een krant en in

zijn andere een flesje bier. Hij heeft
zijn bril vergeten en houdt de krant
vlakbij zijn ogen om te kunnen lezen.

Komt er een kwajongen langs,die zegt:
"moet u soms een vergrootglas?" waar-
op Matthijs verstrooid antwoordt:" nee,

ik drink mijn bier altijd uit de fles."

IL BORGO

Ch
oc

ol
a

te
ri

e 
• 

It
al

ia
ans ijs• Koffie en thee • L

u
n

ch
room

Markt 7, 5701 RH Helmond - www.ilborgo.nl

Ut Blie 
Lekker....!!

Open: 
maandag t/m donderdag tot 18.00 uur

 vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur 
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De pr ins en zijn r aaD

vier en samen feest

waar ze samen ook zijn

Jos van den Eijnden, Patrick van Meijl, Jack van Dijk,  

Paul van der Zande, Frank Smits, Henry Struik , Nick van Dijk, 

Ruurd Jan Leenders, John Bijnen, Matthijs van der Zande, 

Koen van Dijk, Peter Haans, Gerard Fieten. 

Niet op de foto, Harry Kroon, Karel Spee, Gerard Cuppen, Eric Geelink, 

Alexander Cuppen, Michael Wang, John van Dijk, Robbert Bijnen.
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We hebbe same mi de Rijpelberg ’n skòn 

trimparcours gekrigge. Di lupt an d’n boitekant 

van de buurt en allein um Dierdonk is dè al 

vijf kilomèèter. Dòr stoan òk van trallerhande 

toestelle wor-de oefening an kèènt doen um fit 

te bliejve. Bai de opening gaf wethauwer Frans 

Stienen an um dè same mi meen te goan doen. 

Mar ik heb hum nog nie gezien.

TV-Video-Hifi 
Huishoudelijke apparatuur

Dorpstraat 71
5708 GD Helmond(Stiphout)

Telefoon: (0492)52 48 32

Onze service uw zekerheid

Eigen vakbekwame monteurs
voor zowel

audio-video als witgoed

EP: Elektro Piet Gruiters

We hebben er zin in.

Lekker 
carnavallen

Openingstijden:C1000 Habraken
Sint Wilbertsplein 4 
5761 BK Bakel

08.30 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Maandag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Daupfist

Afgelopen carnaval maakten de Rampetampers iets bijzonders mee. Ze werden 

uitgenodigd voor het “Daupfist” van de Houtse Kluppels. Voor de Rampetampers 

een tot dan toe onbekend fenomeen dat voor hen misschien wel uitgroeit tot 

een nieuwe traditie. 

Het “Kluppel Daupfist” wordt ieder jaar in stijl gehouden. Op deze avond 

worden zowel de Prins van de Houtse Kluppels als de Prinsen van bevriende 

carnavalsverenigingen “gedoopt” door middel van een grote of kleine “daup”. 

Dit omdat zij niet ongedoopt het carnaval in mogen gaan.

Tevens wordt er op aangeven van besturen van diversen Houtse verenigingen 

mensen gedoopt. Zij hebben zich in het afgelopen jaar op een bijzondere wijze 

verdienstelijk gemaakt.

Afgelopen jaar werd Prins Ruurd Jan “gedoopt”. Zoals het een grote hoogheid 

betaamt, werd het voor hem een grote “Daup”, die door de sterke misdienaars 

tot een goed einde werd gebracht. Vanaf deze plek wil onze ex-prins Ruurd Jan 

de Kluppels bedanken voor de geweldige avond.

Dit jaar wordt het “Daupfist” voor de vijfde keer op woensdagavond voor 

carnaval gehouden. In de hoftempel van Prins Huub d’n Twidde gaat het 

gebeuren. Samen met de andere uitverkorenen zal Prins Matthijs zijn “Daup” 

ondergaan, zodat ook hij met een gerust hart carnaval kan gaan vieren.

Het “dopen” op deze gezellige avond wordt afgewisseld door muziek van de 

Hurkers en de Durbloazers, zodat er een gezellige avond ontstaat. Voor wie dit 

niet wil missen en ook eens een echte “daup” wil meemaken: Zaal Geseldonk, 

11 februari, de toegang is gratis, aanvang 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.
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WONEN  |  STOFFEN  |  FEEST
Dorpsstraat 63, Helmond
www.feestshopper.nl  |  www.greef.nl

Benthem 3 |  Bakel  |  T  0492 341430 |  info@nardthijs .nl  |  www.nardthijs .nl

Tanken • Wassen
Kado’s • Woonaccessoires

Pieter en Nicole willen een avondje naar
carnaval. Nicole belt de babysitcentrale
op.”Kan er vanavond een babysitter voor
Jasper komen?' vraagt ze. 'Maar u bent
toch die dame naar wie we vorige week
Matthijs hebben gestuurd?''Ja, dat 

klopt.''Wel, we hebben Matthijs gespro-
ken. Volgens hem heeft u geen baby-
sitter maar een dierentemmer nodig!
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Bij de Rampetampers zijn dit jaar twee dansgroepen: de Dansgarde voor meisjes vanaf acht jaar en de Showgroep voor meisjes vanaf veertien jaar. Onder leiding van Nadine en Chantal, de trainsters van de dansgroepen, wordt er een vrolijk liedje gekozen. Op dit liedje wordt een nieuwe dans gemaakt. Vervolgens wordt er elke zaterdag in Parkzicht keihard getraind om de dans aan de nieuwe Prins te kunnen tonen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De Dansgarde begeleidt de Jeugdraad en overdag de Raad van Elf. De Showgroep vergezelt de Raad van Elf naar prinsbekendmakingen en vooravonden. Alle 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 een 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

Showgroep

DanSgarDe

Kim, Chantal, Nadine, MijkeNiet op de foto Jacqueline

Kim, Mijke, Danique, Isa 
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t e l . 0492 - 54 6 893
5705 C X He l mond
Noor dd i j k 2

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

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630

HELMOND

P A R T N E R S
I N

A U T O M O T I V E
Industrieterrein Hoogeind

www.automaterialenhetzuiden.nl
info@automaterialenhetzuiden.nl

Engelseweg 210
5705 AJ Helmond

 0492 53 78 25

Helmond - Holland

Automaterialen het Zuiden

 

 

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Ein van onze wethauwers oit Dierdonk skijnt 

òk ’n baaibààntje te hebbe as örguldrèèijer. 

Ik zag hum op ne zatterdug in de stad ’t 

handdrèèijörgeltje van de Stichting Draaiorgels 

Helmond, wa eigeluk van de Geminte Hellemond 

is, drèèije en ik moet zegge dè dee-ie nog goewd 

òk nog, of-ie al dikkuls geoefend haa.

Noord Koninginnewal 15
HELMOND
Tel.: 0492-522293

Voor onderdelen en aansluitmateriaal
van al uw electrische huishoudelijke
apparaten. Zoals:

*Witgoed
- wasautomaat
- drogers
- koelkasten

* Kleinhuishoudelijk
- stofzuigers
- ko�ezetters
- ladyshave
- scheerapparaten enz.

O
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Was u er bij vorig jaar? Weet u nog 

hoe gezellig het was? Misschien brengen de 

foto’s u terug na die gezellige zittingsavond 

bij de Rampetampers van 2014.

Ook in 2015 hebben we weer een fantastisch 

programma voor u. Drie kletsers en maar 

liefst vier amusements groepen treden deze 

avond voor u op. Zij zorgen er voor dat u de 

zaal verlaat met pijn in uw kaken van het 

lachen.

De avond wordt zoals altijd aan elkaar 

geblazen door Kapel de “Durbloazers”. 

De techniek wordt werderom verzorgd door 

de “Musicmasters”.

Na afloop van het programma is er uiteraard 

weer een bal waar u bij geweest 

moet zijn.

Zaterdag, 7 Februari

OergeZellige ZittingsavOnd
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S H E R A R D I Z I N G . . .  T H E  S T R O N G 

 A N D  F R I E N D L Y  W A Y  O F  G A L V A N I Z I N G

Zuiddijk 27 | 5705 CS Helmond | Nederland 
Telefoon +31 [o]492 59 03 03   Internet www.sherart.nl

advertentie 85x43.indd   1 15-06-10   16:15

We haan nog geen openbaar vervoer in 

Dierdonk, toe-dè ’t oktober wier. De Gazet 

viel baai meen in de brievebus en doar ston 

de kunstroute van kunst in Dierdonk in, same 

mi ne plattegrond. Naw stonne d’r op dieje 

plattegrond tramhaltes ingetikkend. Nergus 

ston wa dè betikkende of un dienstregeling.
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Carnavalesk bal

Liefhebbers van blaaskapellenmuziek kijken er 

elk jaar weer naar uit. De kapellenavond op 

carnavalszaterdag bij de Rampetampers. Ook 

dit jaar organiseren wij weer deze avond.

Samen carnaval vieren in een ongedwongen 

sfeer. Lekker feesten in onze eigen wijk.

Dit jaar is de opzet een klein beetje gewijzigd. 

De blaasmuziek wordt afgewisseld met een 

spetterend optreden van DJ Petertje. Met zijn 

geweldige show weet hij de zaal altijd in 

beweging te krijgen. Dus dat wordt lekker hossen 

en dansen op de klanken van DJ Petertje.

Dus jeugd van Dierdonk kom in grote getale en 

neem papa en mama ook mee.
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Een greep uit onze producten:
slaapcomfort   senioren- en hoog-laag bedden

toilet, douche en bad   douchestoelen en wandbeugels
mobiliteit   scootmobielen en rollators

seniorencomputer   PC, laptop en aangepaste toetsenborden
hulpmiddelen   bloeddrukmeters en personenalarmering

slechtzien   loepen, grootletteragenda’s
slechthoren   wek- en waarschuwingssystemen

communicatie   mobiele telefoons en fototelefoons
zitcomfort   sta-op stoelen en speciale kussens

Dé winkel voor senioren voor Helmond 
en omstreken wenst u een fijne carnaval!

www.ouderenwinkel.nl/helmond
o�cieel leverancier voor CZ, OHRA en Delta Lloyd

Geysendor�erstraat 1B 
(winkelcentrum Straakven, naast de Lidl)
5703 GA  Helmond

T (0492) 55 50 61 
E helmond@ouderenwinkel.nl
AGB-code Zorgverlener: 76-087433

“Dé winkel die ouder worden leuk maakt!”

HELMOND
ouderenwinkel.nl

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.bakkertje.nl

Bloemisterij 

KEES QUEKEL
Tel. 0492-523552
winkelcentrum De Bus
in de PLUS
Helmond

Professionals in bloemen
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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  *  Han Besters, 1980  *  Pierre van den Eijnden, 1982  *  Henk Heesakkers, 1984  *  Harry Kroon, 1985  *  Frank Smits, 1988  *   John Heinemans, 1990  *  Jos van den Eijnden, 1991  *  Jack van Dijk, 1993  *  Wilko van Crey, 1999  *  Riek Duymelinck, 1999  *  Hanneke Jacobs, 2000  *  Karel Spee, 2000  *  Gerda Bouten †, 2008  *  Paul van der Zande  2012  *  John Bijnen  2012  *  Paul Jacobs  2013  *  

dat word je niet zomaar!Grootvizier

Grootvizier bij de Rampetampers dat word je niet zomaar. Het is dus 

een hele eer deze onderscheiding te ontvangen. Eens in de zoveel jaren 

wordt er bij de Rampetampers iemand tot grootvizier benoemd.

Maar hoe wordt je dat nou? Wat moet je daar nu voor doen? Wel nu, je 

moet je voor de vereniging een groot aantal jaren buitengewoon 

verdienstelijk hebben gemaakt. Gemiddeld gesproken is dat meer dan 

tien jaar. Binnen de vereniging kunnen kandidaten worden voor

gedragen. Is de vereniging akkoord met de kandidatuur, dan wordt er 

door een commissie nader onderzoek verricht. Er wordt een motieven 

rapport opgesteld. Dit rapport wordt in een buitengewone algemene 

ledenvergadering besproken. Hierbij is de kandidaat niet aanwezig. Is 

de ledenvergadering akkoord, dan is de benoeming een feit.

Dit jaar valt de beurt aan Anja van der Zande. Zij is al jaren de drijvende 

kracht achter de Dansmarietjes. Van het in elkaar zetten van een dans, de 

training, het aanschaffen en repareren van kleding en schoenen tot het 

vervoer naar de verschillende dansgelegenheden. Er komt veel kijken bij 

het runnen van een dansgroep.

De laatste jaren helpt zij ook de penningmeester met het bijhouden van 

de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Ook moet zeker vermeld 

worden dat Anja de bouwclub van de Rampetampers ondersteunt met 

heerlijke broodjes. Ook corrigeert zij de teksten in dit blad. Je ziet, Anja 

is van vele markten thuis. We zijn trots dat we Anja als grootvizier in ons 

midden mogen hebben.

welke Groot viziers  

GinGen anja voor?
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Een aandeel in elkaar

Bekijk de mogelijkheden op www.rabobank.nl

Tijdens de carnavalsdagen zijn ook de medewerkers van uw Rabobank graag bij hun

familie en vrienden. Ook met deze dagen gaan uw bankzaken gewoon door. Daarom

kunt u 24 uur per dag bankieren via internet of telefoon. 

Bankier 24 uur per dag via internet of telefoon

en toch
bereikbaar.

Met carnaval
zijn wij

gesloten

- Pagina 24 - Al meer dan een halve eeuw carnaval met de Rampetampers- Pagina 24 -

Pag 2425 - Eeuwsels.indd   24 14-1-2015   21:51:08



Het organiseren van carnaval voor derden. Dat is 

waarvoor de Rampetampers in 1962 zijn opgericht. Elk jaar 

organiseren we dan ook de zogenaamde “vooravonden”. 

Deze bonte avonden worden in verzorgingstehuizen zoals de 

Eeuwsels gehouden. Diverse artiesten treden voor een appel 

en een ei op. Natuurlijk is ook de Raad van de Rampetampers 

aanwezig  om het publiek op te zwepen. 

Lang voor dat de avond begint zitten de bewoners klaar in 

afwachting van wat komen gaat. Op deze avond treden kletsers 

en amusementsgroepen op. Dit wordt afgewisseld met het 

onder scheiden van diverse mensen die zich voor de Eeuwsels 

verdienstelijk hebben gemaakt.  

Er wordt ook aan de inwendige mens gedacht. In de pauze 

wordt iedereen getrakteerd op een lekker slaatje. Dit is iets 

waar we elk jaar weer naar uitkijken.

De avond eindigt altijd met de belofte dat we volgend jaar 

weer terug komen. Ook wordt de prinsenmedaille op een bord 

gehangen. Er hangen er veertig als bewijs van een lange traditie 

die hopelijk nog lang wordt voortgezet.

Carnaval bij de eeuwsels
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AH Dierdonk wenst onze prins en 
alle Rampetampers veel leut 

tijdens Caranaval!  

AH Dierdonk, gewoon voor U

Dè mysterie van de 
tramhaltes loste zich 
op, op d’n dag van de 

kunst in Dierdonk 
zèèluf. De organisatie 

haa geregeld dè 
in verband mi hun 
vijf joarig bestoan 

n’n tram zow 
rèèije vurbaai de 

kunstroute. Ze haan 
doar n’n aawe/ neie 
tram vut wete ye 
strikke. De Goeie  
      Moordenaar 

          hiette 
              die en die         
                kwam oit 
               Gimmert.

kaarten voor de zittingsavond zijn verkrijgbaar bij 

VoorVer koop adr es:

aH dierdonk, dierdonkpar k 6, 

5709 pZ Helmond,  tel. 0492-556266.

Carnaval bij de
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Alcohol onder de 18, natuurlijk niet!Het is niet toegestaan om spuit-serpentines te gebruiken in Residentie “Parkzicht”!

Dierdonkpark 6,  
5709 PZ Helmond,  
tel. 0492-556266.

Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Ook dit jaar weer twee jeugdmiddagen. 

Op de middagen zijn er tal van tropische activiteiten Er wordt volop gedanst 

waarbij 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, sluiting 17.00 uur. Entree €3.00.

maandag 

16 februai

dinsdag 

17 februari

en

Kinderfestival

Voor het 16e jaar presenteren wij voor u in Dierdonk de inmiddels bekende zittingsavond.  
Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: Dirk Kouwenberg, Ad Vermeulen en Koop DrostEn treden voor u op de amusementsgroepen: Applause, Niks en un Bietje, Pépurklip en Jeroen’s ClannMedewerking van hofkapel De Durbloazers. Na afloop eindigen wij met een grandioos bal.   Zaal open 19.00 uur, de koffie staat klaar. Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. Entree €14.00.

Rampetampers  
 Zittingsavond

zaterdag  

7 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  

het programma voor de jonge jeugd (basisschool). Programma eindigt om 22:00 uur
Zaal open 19.00 uur, sluiting 22.00 uur, Entree €3.00.

Carnavaleske 
  jeugddiscovrijdag  

13 februari

De carnaval start dit jaar met een grandioos carnavalesk bal. Dit jaar maakt DJ Petertje er een geweldig spektakel van. Zijn muziek wordt afgewisseld met blaasmuziek van ondermeer “de Suukerruve” en vele anderen. Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur. Entree €3.00.

Carnavalesk Bal zaterdag 14 februari

Carnaval bij de

Rampetampers
2015
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Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Carnavalsmaand

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio

Heistraat 112-114 Helmond 
Tel: 0492 - 523 801

Engelseweg 210-C,
5705 AJ Helmond.
Tel. 0492-529429
Fax. 0492-524082
E-mail: architectenburo.pepers@wxs.nl

Architectenburo
ir. C.J.J. Pepers b.v.

We hebbe in Dierdonk n’n geheim agent, die van 

alles ovver vrijwilligers en hun goei wèèrik bovve 

toffel hàlt. Naw hi-ie nie ontdekt dè òk di joar 

wèr ons Helmonds Muziek Corps wèr-us ein 

serenade hi gebroacht in onze buurt. Zouwe 

ziede ze nooit en dan opins zing ze d’r tweie joar 

op rij. Mar skòn vur hun die wierre toegespuld
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Afgelopen jaar was een druk jaar in huize Leenders. 

Niet alleen de prins van de Rampetampers maar ook 

onze jeugdprins hield hier huis. Vader en zoon hebben 

het afgelopen jaar intens genoten van alle activiteiten 

waaraan zij hebben deel genomen.

Zoals het bij prinsen hoort, werden zij bijgestaan door 

kopstukken en raadsleden bij de bezoeken aan andere 

verenigingen. Iedereen bedankt voor een geweldig 

carnaval! Zonder de hulp van velen, kan er in onze 

residentie Parkzicht geen carnaval worden gevierd.

Ik als grote prins heb drie momenten waar ik met 

trots aan terugdenk: onze eigen zittingsavond, het 

bezoek met de vrienden aan Keulen op 11-11 en 

tenslotte de dans die Danique speciaal op dinsdag 

avond uitvoerde. Werner heeft vooral genoten van de 

jeugdmiddagen en het schoolcarnaval.

Een speciaal woord van dank is er natuurlijk voor 

Miriam die dag en nacht klaar stond om achter de 

schermen thuis het schip recht te houden. Ook leidde 

zij de jeugdraad in goede banen. Verder wil ik graag 

Danique bedanken die zich het afgelopen jaar vol 

inzette bij de Dansgarde.

Wij wensen Prins Matthijs en Jeugdprins Jasper een 

even mooi carnavalsseizoen als wij mochten beleven,

Alaaf,

Ruurd Jan en Werner

EEn gEwEldig jaar 
als pr ins
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 Industrieterrein 2470
Breedijk 10-12
5705 CJ Helmond
[T] 0492 - 54 60 07
[M] 06 - 53 92 38 59
www.dedakdekker.com
info@dedakkdekker.com
24-uurs service • dak- & zinkwerk
bedrijven & particulieren
nieuwbouw-renovatie-onderhoud
dak- & wandbeplating

Flora, fauna & sfeer onder één dak.
Weg naar Bakel 4 Helmond | T 0492 52 41 60

Dì joar gin bier vôr v
ouw huisdier !

P O D I A

T A F E L S

S T O E L E N

G L A S W E R K

D E C O R A T I E

V E R L I C H T I N G

S E R V I E S G O E D

D A N S V L O E R E N

K O E L C O N T A I N E R S

T A P I N S T A L L A T I E S

w
w

w
. p

a
r t y r e

n
t s e

r v i c e
. n

l

PARTY RENT SERVICE

Verhuurbedrijf voor 
Evenementen

 & Partijen

Waterbeemd 2a
5705 DN Helmond

T: 0492 - 544078
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Met Prins Jasper d’n Urste gaan 
de Rammetjes naar Brazil
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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

En? vraagt de juffrouw aan Jasper
die trots verteld dat ze bij hem thuis

een drieling hebben gekregen,
“Hoe heten de babytjes?”.

Jasper: Ik weet het nog niet zeker
maar toen mijn vader met het ziekenhuis
belde en hoorde we een drieling hadden

gekregen,hoorde ik hem zeggen:
“Hemel, Hel en Verdoemenis!”

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

houtsebazar@hotmail.com
www.houtse-bazar.nl
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Na een intensieve training zijn ze er hele

maal klaar voor. Carnaval 2015 kan wat 

hen betreft beginnen. Toch duurt het 

nog wel even voor het carnaval echt 

lost barst. Om al vast een beetje 

warm te lopen, vieren de Rammetjes 

op 25 januari al een leuk feestje.  

Gezien het thema, zullen we wel 

tropische temperaturen krijgen. 

Jeugdprins Jasper wordt bijgestaan 

door Vorst Levi  Meulendijks en 
Ceremoniemeester Lars  Heijnen. 
En omdat je limbo dansen samen 
doet, wordt de Prins begeleidt 
door de wijze raad bestaande uit 
Thijmen  Lammers, Robin  Crox, 
Werner  Leenders, Max  van  Gog, 
Hugo Peijnenburg, Ike Marcus en 
Lyam van der Putten.

De Rammetetjes 
go BRazil
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Kinderfestival
maandag 16 en 

dinsdag 17 februar i

Wat een verrassing was het hè die nieuw ingerichte zaal. 
De zaal was prachtig versierd met slierten ballonen en 
slingers. Dit jaar konden de papa’s en mama’s voor het 
eerst samen met de kinderen carnaval vieren en dat was 
super gezellig. Groot en klein, alles liep lekker door 
elkaar. 
De middagen werden gepresenteerd door DJ Klump-ie. 
Er werden allerlei spelletjes gespeeld waaraan iedereen 
enthousiast mee deed. Ook gaf hij leuke prijsjes weg. 
Bijvoorbeeld voor wie het mooist verkleed was. Of voor 
de mooiste dans. De Rammetjes zorgden dat er werd 
gehost en gedanst op de laatste top 40 muziek. Ook de 
Just Dance was een groot succes. Lekker met zijn allen 
meedansen met een scherm. 
Van al dat dansen en hossen krijg je honger en dorst. Bij 
verschillende tentjes kon je van alles kopen: worsten-
broodjes, verschillende soorten snoep, broodjes worst, 
suikerspin en popcorn. 
Ook was er de mogelijkheid om een glitter tattoo te 
laten plaatsen. Na een geweldige middag ging iedereen 
tevreden naar huis. Sommige zelfs met een prijsje uit de 
loterij.
Ook dit jaar organiseren we deze middagen. Deze keer-
hebben de Rammetjes als thema Brazil. Het zal er wel 
heet aan toegaan. Dus daar moet je bij zijn. 

- Pagina 35 -Carnaval 2015!

Pag 3435 - Kindermiddag.indd   35 14-1-2015   22:06:11



Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
• CV-ketels en onderhoudsabonnementen

• Badkamers  •  Stadsverwarming • Sanitair • Vloerverwarming
• Verbouwing / Renovatie • Radiatoren en decorradiatoren

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

 VA N   D E N   E L S E N

• Onderhoud binnen en buiten
• Schilderwerkzaamheden
• Behangen en glaszetten

John van den Elsen

Plesmanlaan 34 • 5703 HB Helmond
Telefoon 0492 - 532846 • GSM 06 - 18051326

Handelsdrukwerk  |  Periodieken

Breedijk 6
5705 CJ Helmond

Erwin Vane

[t] 0492-590182
[f] 0492-590179

[e] info@vanedruk.nl
[ i] www.vanedruk.nl
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Handelsdrukwerk  |  Periodieken

Breedijk 6
5705 CJ Helmond

Erwin Vane

[t] 0492-590182
[f] 0492-590179
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[ i] www.vanedruk.nl
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Handelsdrukwerk  |  Periodieken

Breedijk 6  5705 CJ Helmond
[t] 0492-590182
[e] info@vanedruk.nl
[ i] www.vanedruk.nl

ING bank nr. 5122810
Rabobank nr. 10.41.92.348
K.v.K. Eindhoven 170.56.553
B.T.W. nr NL 80.50.88.623.B01
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Anja tegen Matthijs toen hij nog klein
was: “Matthijs, wil je even boodschappen

doen? En neem Monique ook mee!”.
Onderweg valt Monique in het kanaal. 

Als Matthijs even later thuis komt,vraagt
Anja: “Waar is Monique?” Matthijs:

“In het kanaal gevallen”.“Waarom heb je
haar dan niet gered?” “Dat stond niet
op het boodschappenlijstje, moeder”.
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rebus februari.pdf   1   20-1-2012   0:06:15Zoek de 11 verschillen, los de rebus op
en vind de weg die Prinsen moeten volgen

Puzzelen met de R ammetjes,

Oplossingen zie pagina 51
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WIJ WENSEN
U EEN KEI SKÔN
CARNAVAL

w w w . v a n o o r s c h o t m o d e . n l

Voorraad van 11

Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen

L I E S H O U T  H O L L A N D

- Pagina 38 - Al meer dan een halve eeuw carnaval met de Rampetampers

Pag 3839 - Rammetjes Trappen Af.indd   38 14-1-2015   22:05:14



Carnaval lijkt nog ver weg. Toch staan 

De Rammetjes al weer te trappelen om aan 

carnaval 2015 te beginnen. Om toch al 

warm te kunnen lopen wordt er op zondag 

25 januari een extra disco middag georga

ni seerd in Parkzicht. 

De Rammetjes gaan los op de muziek van 

DJ Klumpie. Samen met de jeugd van 

Dierdonk en de Houtse Kluppelekes  wordt 

er gedanst en gehost. 

De temperatuur in Parkzicht stijgt waar

schijnlijk tot tropische hoogte. 

De Rammetjes go Brazil is dit jaar het 

thema. Dus een beetje temperatuur past 

hier goed bij.

De Rammetjes tRappen af
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Inmiddels is hij op de vrijdag 

voor carnaval een vertrouwd gezicht. 

Toch ver heugen wij ons er ook dit jaar weer op. 

Weet jij over wie ik het heb? Uiteraard over Dj Petertje. 

Veel van onze jonge Dierdonkertjes komen graag dansen 

en hossen op zijn muziek. Kom jij dit jaar ook weer? Het 

beloofd een gezellig spek takel te worden. Met zijn muziek 

en entertainment zal het dak er zaterdag zeker weer 

opgezet moeten worden. 

Het programma is bestemd voor kinderen van de basis

school. Vanaf 19:00 uur starten we. De avond eindigt 

rond 22:00 uur

Omdat het een avond is voor de basisschooljeugd  

zal er géén alcohol geschonken worden!

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.

vrijdag 13 februari

disco-Night-fever!

met dj Petertje
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Jullie weten vast hoe je iemand
kunt herkennen die niet kan zien…?
Juist, die heeft een witte stok met

rode streepjes.
Maar hoe kun je nu zien dat iemand

niet kan auto rijden?

Dan heeft hij een wit nummerbord
met rode letters en cijfers.
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Jeugdraad De Rammetjes

Ook dit jaar zijn de Rammetjes natuurlijk weer paraat.

Op vrijdag 31 oktober was het dan eindelijk zover. Op 

deze middag werden de nieuwe kopstukken tijdens een 

Halloween feestje bekend gemaakt. 

Ceremoniemeester: Lars, Vorst: Levi en onze Jeugdprins: 

Jasper. Al snel daarna werd de eerste polonaise gestart en 

kwam de stemming er goed in te zitten.

Natuurlijk was er ook nog genoeg tijd om gezellig bij te 

praten en aansluitend met elkaar te eten. Daarna ging de 

raad op halloweenspeurtocht door de omgeving van 

Dierdonk. Dit alles als een warming-up voor 1-11, de 

officiële bekendmaking…

De Rammetjes onDeRweg 

naaR caRnaval
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HENK  HUIJSMAN
O P T I E K

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel

Telefoon 0492-343878

Optiek
mode
op z'n
best

Oogmeting
+

Reparaties
GRATIS

Dé specialist
voor uw prothese

Kunstgebitten | Klikgebitten | Reparaties | Opvullen
0492-542912
‘t bijsterveld 2, Helmond kunstgebitbijsterveld.nl

www.akkerglas.nl          0492 - 53 64 32  

gezondheids
centrum
leonardus

Service Apotheek
Leonardus BV

T |
F |
E |

I  |
I  |

Wethouder Ebbenlaan 131
5701 AH Helmond
      0492 - 508 001
      0492 - 508 011
      apotheek@gcleonardus.nl

      www.gcleonardus.nl
      www.serviceapotheek.nl

Er is een nieuwe leraar in de klas.
Hij wil zien of de kinderen in zichzelf
geloven. Daarom zegt hij: "Wie dom
is gaat staan." Na enkele minuten....
Jasper staat op en de leraar vraagt:

"Denk je echt dat je dom bent?"
Waarop Jasper antwoordt: " Nee,
maar ik vond het zo zielig dat u de

enige was die staat!"

FRIET BESTELLEN, SMULLER BELLEN!

Smuller bakel:
van de Poelstraat 7

5761 BW Bakel
0492-341260

Smuller Dierdonk
Dierdonkpark 4

5709 PZ Helmond
0492-347406

Bezorgservice: 0492-347425 
Tot 24.00 uur bezorgen wij ook in Bakel,
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De Durbloazers en 
De Rampetampers

Ook in ons jubileumjaar geven 
wij als Durbloazers weer acte de 
présence bij carnavalsvereniging 
“De Rampetampers”. Wij zullen 
te gast zijn in hun residentie op 
d’n Dierdonk. 

Al veertig jaar zijn de Durbloazers 
niet alleen een begrip in Helmond, 

maar ook ver daarbuiten. Overal 
waar we komen dragen we het pure Helmondse carnavalsgevoel over op feestvierders. 

Of je nou wel of niet van carnaval houdt is eigenlijk niet belangrijk. Het gaat er gewoon om dat je je goed voelt bij de muziek die we maken, want muziek verbindt mensen en slaat bruggen. Het is een universele taal, net als carnaval een universeel feest is.
De Durbloazers hebben dat altijd uitgedragen. Wij komen overal en we komen ook overal graag weer terug.In de veertig jaar dat we bestaan hebben we een rijke historie opgebouwd die we willen bewaren voor de Helmonders en de inwoners van andere Brabantse plaatsen.

Het clubgevoel staat bij ons bovenaan en dat is natuurlijk wat ons bindt met carnavalsverenigingen in de stad. Zo ook met de Rampetampers. We luisteren de Prinsenverkiezing op en we zijn aanwezig bij de kletsavonden in Parkzicht. Ook bij de Rampetampers is een verenigingsgevoel en dat is natuurlijk iets dat ons als muzikanten enorm aanspreekt.

Tijdens ons jubileumfeest dat wij op 25 oktober vierden heb-ben wij de warmte kunnen ervaren die er van alle bezoekers uit is gegaan. De vele blijken van waardering voor het plezier dat wij al die jaren gebracht hebben was hartverwarmend en het motiveert ons om er nog eens veertig jaar tegenaan te gaan. We zullen dan waarschijnlijk wat ouder zijn, maar niet minder veerkrachtig. Want dat kenmerkt de Durbloazers al die jaren. Ups-and-downs zijn er natuurlijk geweest maar: Wai ware d’r alt bai!
Ne fijne Carnaval gewenst wônne!
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Tijdens de carnavalsdagen doet de wijkaccommodatie
PARKZICHT dienst als residentie voor de Rampetampers.
Op professionele wijze worden honderden gasten                                           
ontvangen.

De rest van het jaar is PARKZICHT nog steeds het hart van de               
                                                                                                 wijk Dierdonk. 
              PARKZICHT biedt ruimte aan een actieve wijkvereniging, een 
                   bridgeclub, creatieve clubs, de Rampetampers en anderen.
                                                    Op donderdag is er de vaste jeugdavond

Parkzicht wordt beheerd door de 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk

                            Ook zin om een buurt-, wijk-, of straatfeest 
                                                                               te organiseren?
                                                                 Denk aan PARKZICHT.
        Wij bieden een gezellige plek voor 50 tot 300 personen

                        Informeer naar de mogelijkheden!

ADRES:
Dierdonkpark 6
5709 PZ Helmond
0492-556266
06-30735792
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Onder een stralende zon begaven we ons naar de opstelplaats. Onderweg sloeg echter het noodlot toe. De wielen van de rijdende “Bassen” dreigden het te begeven. Er moesten onderweg reparaties worden uitgevoerd. De stress sloeg toe. Een wagen was niet meer te redden dus werd de bas gedragen. Net op tijd waren we klaar om te vertrekken. We hebben veel lol gehad onderweg en het publiek vermaakt met onze grappen en grollen. Zo deelden we onderweg “muzieknoten” uit. Ook dit jaar doen we weer mee met de optocht. “De  Rammetjes go Brazil”. Ik ben benieuwd wat dat wordt.

Zoals elk jaar, deden de Rampetampers ook dit jaar weer 

mee met de optocht. Met het thema “De Rammetjes daar 

zit muziek in” konden we wel uit de voeten. Het plan was 

het volgende: onder de bezielende leiding van Nicole 

Klumpers werd iedere deelnemer in een mooi door haarzelf 

gemaakt pak gestoken. In de avonduren werd er een 

wagentje versierd dat in de optocht voor de muziek zou 

zorgen. Voor alle Rammetjes was er tijdens de optocht een 

muziek instrument. Ook de “grote Rampetampers” werd 

een rol toebedeeld: Het sjouwen van twee grote “Bassen” 

op wielen. 

OptOcht 2014
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Zouwe naw moet ik ophaawe. Ik moet mun koffers 

pakke want alliejen Tinus gu bekant vijf wèèke mi 

vukantie. Gallie hier in de kaaw mi korstmus mar 

ikke mi ’n korte boks aachter de bbq in zoid afrika. 

Mar ik ben baai-tijds trug vur de carnaval. Tot 

volgend joar dan zèèver ik wel wèr wa..

Een meneer staat voor een etalage
raamadvertenties te lezen. Naast

hem staat Jasper te lachen. 'Waar-
om lach jij?' vraagt de man.'Dat zeg
ik pas als u met uw rechterbeen een
stap achteruit gaat,' zegt Jasper.
De man wordt nieuwsgierig en doet
het. 'Zo,' zegt Jasper. 'Nu bent u
er met beide voeten ingetrapt!'
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printed by:

Oplossing Rebus:  Dierdonk hangt de vlag uit met carnaval.
Oplossing puzzels
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Duizeldonksestraat 22
5705 CA Helmond 
Tel: 0492 - 54 59 52
www.autoschade-otten.nl
info@autoschade-otten.nl

Eurogarant bedrijf
Geselecteerd reparateur voor

Topherstel- Achmeaschadeservice
Interpolis en alle verzekeringen

Gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie

A  U  T  O  S  C  H  A  D  E

Rietbeemdweg 2
Tel: 0492 532133

5705 BH  HELMOND
Fax: 0492 553275

UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK

Je kent het spreekwoord "naast je
schoenen lopen" toch wel?

Nou wat gebeurt er dan als
Jasper en Matthijs naast hun

schoenen lopen?

 Antwoord:

Hun sokken worden vies
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 Tekst correctie:
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Frank Smits
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 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:
Wir machen Druck 
Oplage: 2500 exemplaren

  Rabobank 
IBAN NL89 RABO 0114 3140 20

 Prijs: 
 Wir hillemöl vur niks 

colofon

12.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Stad/zaal Traverse

14.00 uur Klurredweile in het roze
 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 14 FEBRUARI

ZONDAG 15 FEBRUARI

MAANDAG 16 FEBRUARI 

DINSDAG 17 FEBRUARI

StadS

  progr amma

   carnaval

2015

‘Ut Blie KrieBele’

- Pagina 53 -Stadsprogramma Carnaval 2015!

Pag 5253 - Colofon Stadsprogramm.indd   53 14-1-2015   21:45:24



G
ra

tis
 u

itg
av

e 
20

15
.  

   
   

   
 C

ar
na

va
ls

ve
re

ni
gi

ng
 “D

e 
Ra

m
pe

ta
m

pe
rs

” H
el

m
on

d.
 S

in
ds

 1
96

4 
ee

n 
Ra

m
 g

oe
de

 c
ar

na
va

ls
ve

re
ni

gi
ng

. w
w

w
.ra

m
pe

ta
m

pe
rs

.n
l

Pag 00 - Cover.indd   2 14-1-2015   21:47:19


	Pag 00C - Cover
	Pag 01 - Voorwoord
	Pag 03 - Amusement
	Pag 05 - Amusement 2
	Pag 07 - Proclamatie
	Pag 09 - Prins
	Pag 11 - Kopstukken
	Pag 13 - Raad
	Pag 15 - DaupFist
	Pag 17 - Dansgarde
	Pag 19 - Zittingsavond
	Pag 21 - Kapellenplus Avond
	Pag 23 - Grootvizier
	Pag 25 - Eeuwsels
	Pag 27 - Programma Midden Pag
	Pag 29 - Herrinering Ruurd
	Pag 31 - Rammetjes Titel Pagina
	Pag 33 - Thema Rammetjes
	Pag 35 - Kindermiddag
	Pag 37 - Puzzelpagina
	Pag 39 - Rammetjes Trappen Af
	Pag 41 - Jeugddisco
	Pag 43 - Kleurplaat
	Pag 45 - informeelJeugd
	Pag 47 - Durbloazers 40 jaar
	Pag 49 - Optocht
	Pag 51 - Adv.+opl.Puzzel+bedank
	Pag 53 - Colofon Stadsprogramm

