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een fonkelend carnaval

Met Prins Nick d’n Urste 
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Wat gaat de tijd toch snel. De aftrap van seizoen 2016 in onze nieuwe 

residentie De Fonkel ligt bij het lezen van dit voorwoord alweer ver 

achter ons.

Met pijn in ons hart hebben we afgelopen jaar onze oude residentie 

verlaten, een plaats waar we ons jarenlang thuis voelden en geweldig 

ondersteund werden door alle vrijwilligers van Parkzicht. Hiervoor 

nogmaals onze  hartelijke dank!

De Rampetampers is een vereniging die graag voor jong en oud 

carnaval organiseert. Om dit ook voor de toekomst te behouden,  zijn 

we verhuisd naar de Fonkel.

Voor ons als vereniging biedt dit ontzettend veel rust in de 

carnavalsvoorbereidingen. Zo kunnen we nu beschikken over een 

echte feestzaal met een vast podium en een permanente licht- en 

geluidsinstallatie. Dit scheelt veel tijd bij het versieren van de zaal. De 

Fonkel beschikt ook over een super team van vrijwilligers die ons 

bijstaan tijdens de carnavalsactiviteiten.

In seizoen 2016 gaan we dan ook al onze energie stoppen in 

ons programma met wederom onze beroemde  kletsavond, 

een “foute avond” op carnavalszaterdag en natuurlijk een 

fantastische jeugdisco en kindermiddag.

Alhoewel de residentie buiten Dierdonk ligt, hopen 

wij U allen, dierdonkers en bewoners van de 

binnenstad, op een van onze activiteiten te mogen 

begroeten, want carnaval vieren doe je samen!

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

Tijdens carnaval schotel
voor maar € 14,50

Hier ben ik wèr allieje Tinus Zever en ik heb 

rondgelouwpe in de wijk en meen ouwge en orre 

ope gehauwe. Zouwe ken ik hier wer wa oit de 

skool klappe. En ik kan allie vurtelle er gebeure 

ôk doistere dinger in Dierdonk of heb ik ’t toch 

vurkeijerd gezien?

Nick komt huilend thuis.
"Moeder, ik wil nóóit meer naar school,
" snottert hij. "En daar zijn twee goede
redenen voor. Alle jongens pesten me.
En alle meisjes pesten me."
"Nou, jongen, jij gaat morgen gewoon
weer naar school," antwoordt de moe-
der. "En daar zijn twee héél goede re-
denen voor. Ten eerste, je bent 42
jaar en te oud om je door een paar snot
kinderen op je kop te laten zitten. En
ten tweede," besluit de moeder streng,
"je bent directeur van de school." 
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V û r afje Van 
PéPu r kliP

Efkes geleeje wiere wai opgetelefoneert dur iemes van de Rampetampers. Hai zi tigge ons: “Hallo Pépurklip zi hai”. En wai zeeje: “Hallo meneer van de Rampetampers”. Hai zi: “..Wai zuuke iemes die un stukske in ons carnavalsbuukske van tweijeduuzendenzestien wil skreeve, weelde gallie da nie doen?”. Mee mar dan ôk mee zeeje wai kei enthousiast: “.. euhh…meneer van de Rampetampers dor moete wai efkes over nadenken….Neie natuurlijk doen wai da gèr vur zo’n skon club als de Rampetampers. 
Dus wai mee an dun gang. Mar vur da de ge kent goan skreeve moete urst wete wa un vurword is. Da ken namelijk zin un vurword, mar ok un vurafje of un inleiding. Mar ut is ok un vurbericht un anlauwp of un vurreede. Na un oavond overleg bij onze Peet thois (die hi de growtste koelkast) hebbe wai beslote om un vurafje te skreeve. Mar…. Vur da de ge un vurafje kent skreeve moete onderzoek doen vur wa dur in moet komme te stoan. Un vurafje behandelt miste tijds: De geskiedenis van dun tekst die dur achter kumt (mar da weten wai nie)…, of un dankwoord gericht tot de medewerkers die aan dun tekst die hier achter kumt, wa wai nog niet weten hebbe meegewerkt (zalle dur hil veul zin)…., of un verband legguh mi tekste die urder zin geskreeve. Da kenne wai 
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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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goewd want onze Rool werkt naast Pepurklip in ut 

ziekenhois. Ut ken ok goan over dun taakverdeling die 

binnen onze groep hi plaatsgevonden. Da is trouwens 

nie moeilijk: Peet zorgde vur dun gevulde koelkast, 

Rool en Makkus makte um leeg en bai thoiskomst hi 

iemes van ons dizze tekst efkes geskreeve. Dur ken in 

un vurafje ok informatie over de auteurs. Dè is ok 

hendig. De auteurs van di vurafje zin Makkus, Rool 

en Peet. Peet hi un gevulde koelkast, Makkus un 

gevulde boik en Rool hi…. Euhh ja Rool hi wir wa 

anders. Wai speule mi 3 man in ut groepke 

Pépurklip, mar….. Wai zin eigenlijk mi zun 4-en. 

Wai hebben unne echte roadie. Onze Dimitri. 

Zonder hum zouwe wai nerregus komme. Althans 

wai wel mar onze spullen nie. Un vurafje ken ok 

nog gebruikt worre om eventuele bronne te 

noemen. Bijvoorbeeld de bronnen bij Spa, of de 

bronnen van ut bier. 

Over bier gesproke. Mi carnaval wordt altijd veul 

bier gedronken. Da mag, da is goewt mar zeker 

nie ut belangrijkste. Ut belangrijkste van carnaval is 

samen fist vieren en plezier maken. Fist vieren en 

plezier maken is trouwens ok hil moeilijk um da allinig 

te doen. Nie allinig mi carnaval mar ok op de 

vuravonden (zeg maar de vurafjes vur de carnaval). Zo 

is er op 6 november un skon fist gewist waarbij prins 

Nick d’n Urste is gekoze. Prins Matthijs hi um noa un 

fantastisch joar welkom geheite als prins. Wai wete 

zeker da ut mi prins Nick d’n Urste ok wir un skon fisje 

zal worre. Op de zittingsavond van de Rampetampers 

magge wai net zoas afgelouwpe jaor wir komme 

optreeje. Als ut net zo gu als vorig joar wor ut zekers un 

fisje. Ut wordt nog wel efkes moeilijk um de 

Rampetampers te vinden. In 1964 zaten ze nog in ut 

parochiehois Heilig Hart op ut Binderseind. Toen konde 

ze ineens vinge tusse de orgels. Ineens ware ze weg. 

Wai zuuke, mar nie meteen gevonden (das ook de 

reden denke wai da wai enkele joare nie hebben 

opgetreeje bai de 
Rampetampers). Wa bleek…. 
In parkzicht in Dierdonk dor han ze zich verstopt. 

Un kei skon residentie mi veul ruimte om veul feestvolk 

welkom te hete. Mar… Let op… Vanaf di joar goan ze 

wir terug over de nei knaaal richting de stad. Wai hebbe 

onze dimidimi al ingesteld op de Fonkel op de kop van 

de Heistraat zoda wai zekers op tijd zin vur ons optreeje 

in januari. 

Mar goed terug nor ut vurafje. Eigenlijk weten wai nie 

zo goewd wa wai daarin moeten opskreeve behalve 

dan da we iederein unne kei skonne carnaval bai de 

Rampetampers in de Fonkel toewensen. Maak samen 

veul plezier, want carnavalluh doen we mi zijn alluh. 

Mark van Pépurklip
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Openingstijden:

maandag en dinsdag
van 15:00 tot 20.30 uur

woensdag tot en met zondag
en feestdagen

van 12:00 tot 20.30 uur

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

Vûr unne skônne vloer
en unnen skônnen tuin,
moete ôk noa die daag

bai HTN zin.
HTN VLOER & TUIN BV
Engelseweg 200 A
5705 AJ Helmond
Tel.  0492 - 792499

WWW.HTNVLOEREN.NL
INFO@HTNVLOEREN.NL

like ons op
Facebook

Ik hèùrde iets ovver nen lichtorre in Dierdonk, ik 

dacht uurst dè ze ’t ovver ons kunstwèèrik haan. 

Nawn bleek ’t te goan ovver ’t Lighthouse kouwer. 

Dè kouwer is in ’t vurjoar twiddes geworre 

op ’n kouwerfestival in Den Haag. Van de 28 

lee zing er 9 die in ons skòn Dierdonk wone, 

kèènde zien dè we hier toch muziekaal telent 

 hebbe. Eigenlijk is zo’n kouwer òk ’n kunstwèèrik. 
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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 Nick d’n urste 

Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het  
Rampetampers Imperium. Ereburger van Huize de Eeuwsels.  
Baron van Dierdonk en eerste leengraaf van de Vossenberg.

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

P rins Nick d’n Urste is in de voetsporen van zijn vader getreden 
Ook was het al, Prins Jack, acht jaar geleden.

I n het dagelijks leven een echte student, 
Die alles van algemene relativiteitsleer, kernfusies en klassieke mechanica kent.

O nze Hoogheid slaat bij Amicitia al 12,5 jaar op de trom  
Zo sloeg hij eens in de optocht zijn drumstok stuk, dat was echt dom.

E lke winter opnieuw met de familie op de lange latten van de berg af gaan 
Soms gaat er iets mis en moet papa naar beneden in de banaan.

B ij studievereniging Van der Waals zit hij elke week na de les 
Want bij de borrels drinken ze daar geen pils, maar speciaal bier uit de fles.

O nze hoogheid houdt wel van een stevige wind 
Want surfen in Zeeland maakt hem zo blij als een kind.

M aar hij hoeft niet altijd zelf aan het roer te staan 
Hij leert graag anderen goed met die plank om te gaan.

O p vrijdag zit hij in de Rijpelberg bij de Scouting 
Fikkie stoken, ouwehoeren en zuipen is daar helemaal hun ding.

O nze Hoogheid komt uit een echt Rampetampersgeslacht 
Zijn ouders hebben hem in het feestgedruis grootgebracht.

M urphy’s “If anything can go wrong it will” is hem op het lijf geschreven 
Een reden waarom zijn vrienden veel lol met hem beleven.

E chtgenoten is verleden tijd van echt genieten 
Daarom kijkt onze Hoogheid voorlopig niet naar al die grieten.

Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2015 

Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid

Prins Nick d’n urste
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Verhuur van alle benodigdheden 

voor uw feest of evenement Uw feest is onze zorg

Wij wensen iedereen een keigezellige carnaval!

lucverbakel.nl

Industrieweg 48A - 5731 HR Mierlo

T. 06 22710494 / 16 54927807 - E info@lucverbakel.nl

 

       
   

 

BEL VOOR GRATIS ADVIES & WAARDEBEPALING  

Tel: 0492 - 57 47 38 

GEEN VERKOOP GEEN KOSTEN SCHERPE COURTAGE AANBIEDING

Wenst u een
fijne carnaval

Alóóaááááááf !

Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332
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Pr ins nick i

Op vrijdag 6 november 2015 is Prins Nick d’n Urste in onze 

fonkel nieuwe residentie “De Fonkel“, in het bijzijn van zijn 

ouders, zus en een aantal bevriende carnavals verenigingen 

voor-gesteld als prins van de Rampetampers I

Nick was voor de prinsbekendmaking beter bekend 

als Nick van Dijk. Hij is 20 jaar en student Technische 

Natuurkunde aan de TU.

Carnaval vieren is Nick met de paplepel ingegoten. 

Hij is al bijna zijn hele leven lid van de Rampetampers. 

Als voorbereiding op het hoogste ambt was hij in 

2005/2006 al jeugdprins. Hij heeft de verdere kneepjes van 

het vak kunnen leren van zijn vader Jack die Nick in 2007/2008 

voorging als prins.

Prins Nick heeft een zeer drukke agenda: naast het full time 

student zijn, skiet en surft hij graag en is lid van de scouting 

Rijpelberg. 

Naast al deze bezigheden heeft Prins Nick nog een hobby: hij 

trommelt vol overgave bij Amicitia. Tijdens de bekendmaking 

van de prins werd het publiek getrakteerd op een geweldige 

show van drumband Amicitia. Hierbij deed een mysterieuze 

trommelaar mee. Dit bleek uiteindelijk onze nieuwe prins te 

zijn. Hierna barstte het feest in de Fonkel pas echt los en ging 

de nieuwe prins vol overgave voorop in de polonaise. Dit 

uiteraard samen met de andere bezoekende hoogheden. 

Onze prins blijkt over een uitstekende conditie te beschikken. 

Dit komt hem vast goed van pas tijdens de vele feestjes die 

nog gevierd gaan worden.
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Ovver doistere dinger 
gesproke, zouwe zag ik 
in de loate oavund tweie 
kèèrels louwpe baai de 

Veengeul. Ik moest 
doar ’t meen van weete 

en ben ze achternoa 
gelouwpe. Naw bleke ze 
niks koois vur te hebbe, 

ze wulde ’t zèèlufs 
vurkomme. Ze waare 

bizzig mi 
buurtpreven
tie en dè is 

um inbrake en 
eiergoiers te 

vurkomme

      Particuliere verzekeringen  Hypotheken 
 
      Bedrijfsverzekeringen  Bankzaken             

 
Dorpstraat 83, 5595 CD  Leende        Tel. 040-2061270 
 
  e-mail : info@adviseursmetvisie.nl 
  website : www.adviseursmetvisie.nl 
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Pr ins nick i

       cer emoniemeester John

                  
   Vorst Peter

                  
           Burgemeester koen

         

samen met ziJn

hoogheden
leidt hiJ de Polonaise en maakt 

een gr andioos feest

- Pagina 11 -Carnaval 2016!

Kijk ze daar nou eens staan. Dit energierijke viertal is klaar om met carnaval de 
Fonkel op zijn kop te zetten. Dit jaar zwaait Prins Nick d’n Urste vanuit onze 
nieuwe residentie 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 hoe laat we waar 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

Nick en zijn 3 vrienden hebben zich verslapen
voor hun examen en komen 50 minuten te laat
De jongens spreken af dat ze als smoes zeggen
dat de auto een lekke band had. Aangekomen bij 
school zeggen de jongens tegen de examinator: 
"We hadden een lekke band meneer. We hebben
hem verwisseld. En daarom zijn we te laat."De
man lijkt hier begrip voor te hebben en zegt te-
gen de jongens: "Oké, jullie kunnen het alsnog
halen." Daarvoor worden de jongens ieder in 
een apart lokaal gezet. De examinator geeft ieder
een papier mee. Maar tot hun verbazing staat er
maar 1 vraag op: "Welke band was er lek?"

Een geblokkeerde atlas of bovenste halswervel 
kan verantwoordelijk zijn voor zeer veel klach-
ten in het lichaam zoals, hoofdpijn, migraine, 
duizeligheid, oor  suizen, nek- en schouderklachten 
en rugklachten, klachten op hormonaal niveau, 
maag klachten, darm   pro blemen, depressiviteit en 
stemproblemen.

Er is nu een methode ontwikkeld om op een vei -
lige manier de spanning rond de atlas af te bou -
wen. Dit gebeurt met een apparaat dat een diepe 
mechanische trilling geeft op de korte nekspieren 
en op de atlas, waardoor de atlas weer optimaal 

kan bewegen en het zelfgenezend vermogen 
in gang wordt gezet. 

Bel voor een afspraak
0492-553892 / 06-28068576

Trompstraat 6, Helmond
michielkoolen@outlook.com
www.michielkoolen.com

ATLASCORRECTIE
Nieuw  bij Michiel Koolen 

praktijk voor fysiotherapie en 
natuurlijke geneeswijzen
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De pr ins en zijn r aaD

over al een 
gezellig feestje

Harry Kroon, Jos van den Eijnden, Karel Spee, Frank Smits, 

Matthijs van der Zande, Gerard Fieten, Paul van der Zande 

Ruurd Jan Leenders, Eric Geelink, Jack van Dijk, Patrick van Meijl, 

John Bijnen, Nick van Dijk, Koen van Dijk, Peter Haans

Niet op de foto: Gerard Cuppen, Alexander Cuppen, Henry Struik, 

John van Dijk, Robbert Bijnen.

- Pagina 13 -Carnaval 2016!

Pag 1213 B- Raad.indd   13 30-12-2015   12:41:15



WONEN  |  STOFFEN  |  FEEST
Dorpsstraat 63, Helmond
www.feestshopper.nl  |  www.greef.nl

Nick gaat met de scouting op survival.
Hij gaat daarvoor naar een dumpzaak
en vraagt: "Hebben jullie ook camou-
flagepakken?"
De man achter de balie zegt dat hij
even moet kijken in het magazijn.
Na een paar uur komt hij terug en
zegt tegen de Nick:
"Ik kan ze helaas niet vinden."
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Onze dansgroepen
Een carnavalsvereniging is natuurlijk niet compleet zonder dans
marietjes en daarom presenteren wij graag de trots van de vereniging, 
onze eigen dansgarde. Onze dansgarde laat niet alleen haar dans zien 
tijdens onze jaarlijkse zittingsavond of onze kindermiddag, maar 
begeleidt de Prins en Raad van Elf ook als we op bezoek zijn bij 
andere verenigingen en op onze vooravonden bij verzorgings
tehuizen. 
Wanneer je 10 jaar of ouder bent, dan ben je oud genoeg om mee te 
doen met de dansgarde. De gardetrainingen worden dit jaar verzorgd 
door Nadine Smits. Behalve optreden met carnaval neemt onze 
dansgarde ook graag deel aan gezelligheidstoernooien. Afgelopen 
jaar hebben zij een 4e plaats weten te bemachtigen.Naast de dansgarde hebben de Rampetampers traditioneel nog twee 
dansgroepen. De Narretjes en de Showgroep. De Narretjes zijn 
kinderen die nog (iets) te jong zijn voor de dansgarde, maar graag 
dansen en het leuk vinden om op een podium te staan en op te treden 
op bijvoorbeeld een kindermiddag. Helaas hebben we dit jaar geen 
Narretjes kunnen samenstellen, maar hopelijk kunnen we dit in de 
toekomst wel weer realiseren. We hebben dit jaar wel weer een 
Showgroep. Deze groep bestaat uit meiden van 14 jaar of ouder en 
begeleidt de Raad van Elf voornamelijk als het te laat wordt voor de 
dansgarde. Elk jaar wordt er een leuk, vrolijk liedje gekozen en wordt 
hierop een nieuwe dans gemaakt. De Showgroep staat dit jaar onder 
leiding van Chantal van Dijk. Beide groepen treden natuurlijk ook op 
tijdens de carnavalsdagen en ze kunnen niet wachten tot carnaval 
om hun dansen zo vaak mogelijk te laten zien!Vind je dansen leuk en lijkt het je gezellig om samen met een groep 
meiden een dans aan te leren, kom dan gerust eens een kijkje nemen 
op een van onze trainingen op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
in wijkhuis de Fonkel.
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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

Wij brengen uw
 vlees ook thuis

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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Nog nie zolaang geleeje wônde d’r vier wethaauwers in 

Dierdonk worvan ein van de geminte Gemmert-Boakel. 

Die lee z’n functie ner, toen waare d’r nog drie. Naw 

hi Yvonne ’n functie geaccepteerd in ’t bedrijfslèève, 

toen waare d’r nog mar tweie of, hebbe we d’r toch nog 

mar inne? Frans Stienen gift dikkuls as de pers hum 

vroagt ’t antwoord dè-ie an ’t broeie is en ’n broeiende   

kiep magde nie store, as hai ’n kiep is hebbe we allein 

Margreet nog as wethaauwer.

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

O
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zaterdag 30 januari

Oergezellige zittingsavOnd

Voor de eerste maal in de Fonkel presenteren wij 

met trots onze beroemde  zittingsavond.  

Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u 

in de ton: 
Peter van de Maas, Rob Scheepers (Helmond), 

Kitty Goverde en Rob Scheepers (Sterksel)

En treden voor u op de amusementsgroepen:  
Penthouse Boys, Tadaa en Pépurklip

Met medewerking van hofkapel De Durbloazers. 

Het belooft weer een oergezellige avond te worden 

waar u gewoon bij geweest moet zijn.

Aansluitend een grandioos bal’ waarvoor de 
toegang gratis is.
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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

Recycling van bouw-en sloopafval,

groenafval

Sorteren astbesthoudend grond/puin

Telefoon: (0492) 52 33 97
Telefax: (0492) 528340

Kantooradres     Churchillaan 204     5705 BK Helmond
Stortplaats aan de Korte Beemd

Nog steeds zing d’r autorijjers die nie zien dè de 

Boakelsedijk baai ’t begin van de Dierdonklaan 

zich splitst in tweie helfte mi tweie bochte. 

Muggeluk zing ze dan skèèl want doar stòn òk nog 

grouwte vurdrijvingspijle. Dus reije ze rèèchtdur 

en vliege ovver de steine en dan mi d’n auto tigge 

de bloembakke op ’t fietspad. Déés autorijers 

moete dan toch noar d’n brillemaker.

Zo Nick, je bent nu al een tijdje bij
de scouting.Heb je vandaag al een
goeie daad gedaan?
Ja tante,ik heb onze hond Hector
bij het station uitgelaten.
Er kwam een man aanlopen die
haast had.
Toen heb ik Hector op hem af ge-
stuurd en zo heeft de man nog net
op tijd de trein gehaald.
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Waarschuwing!

Jip en Jan show bevat expliciete humor! Indien je jezelf te 

serieus neemt kun je beter niet verder lezen.

Zo, de toon is gezet. Welkom bij Jip en Jan, het leukste verkleed, 

meezing en swingspektakel van Nederland! Deze twee knotsgekke 

entertainers weten hun publiek als geen ander te vermaken met de 

meest foute acts waarbij zij live optreden als Elvis, John Travolta en 

Olivia Newton John en vele anderen. Uiteraard volledig verkleed 

als de betreffende artiest, maar dan wel met een dikke knipoog... 

Ook het publiek wordt volop betrokken bij de show. Zo zoeken 

we aan het begin van de avond een leuke cheerleader om de sfeer 

erin te brengen, verkleden we de directie of organisatie als The 

Village People, laten we drie getalenteerde dames optreden als K3 

(uiteraard in de bekende regenboogjurken) en organiseren we het 

WK luchtgitaar spelen op een live gezongen versie van Money For 

Nothing. Tussendoor draaien we de leukste plaatjes van toen en nu 

want er moet natuurlijk ook gewoon lekker gedanst worden!

Het ultieme foute feest dus! 

Maar één ding is in elk geval zeker: dat wordt een feest waar nog 

lang over wordt nagepraat!

zaterdag 6 februari
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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.leefenzorg.nl

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

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

HELMOND

Angelo Leenen
Uw gediplomeerde en erkend
zitadviseur met 6 jaar ervaring

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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44 jaar Zemac

ZEMAC is in 1971 opgericht en bestaat dus 44 jaar. Een groepje 

carnavalsvierders dat uren lang moest wachten in de rij om kaarten te 

kopen en binnen te komen bij een kletsavond, nam het initiatief om 

zelf een amusementsgroep op te richten, zodat ze niet meer in de rij 

hoefden te staan.

Ze gingen dus Zelf Echt Meedoen Aan Carnaval. ZEMAC was geboren.

De huidige bezetting bestaat uit Rob van Heck,  Johan Beekers, 

Hans van der Els en Bas Schrama (pianist).

De groep ZEMAC treedt voornamelijk op rond de Carnaval en 

presenteert een carnavalesk programma, waarbij zij met een ludieke 

bril op, kijken naar de actualiteit en dagelijkse beslommeringen uit de 

maatschappij. Daarnaast is er speciale aandacht voor het Helmondse.

De groep schrijft zelf de teksten op bekende en minder bekende 

melodieën. Ook heeft ZEMAC een aantal malen succesvol 

meegedaan met het Helmonds schlagerfestival. In 1983, 2003, 2008 

en 2009 werd het lied van ZEMAC tot winnende schlager gekozen.

Ook op de avonden van het “Helmonds dictee” en “haw ut 

Helmonds” heeft ZEMAC opgetreden. Verder zijn ze diverse malen 

te beluisteren geweest bij de zondagmorgen uitzendingen van 

omroep Brabant.

De Rampetampers en ZEMAC hebben een speciale band. Zo zaten er, 

in het prille begin, 44 jaar geleden, enkele Rampetampers bij ZEMAC. 

Dit jaar is wat dat betreft heel speciaal, omdat de prins van de 

Rampetampers de kleinzoon is van een van de oprichters van 

ZEMAC: John van Dijk. 

John is 22 jaar ZEMACCER in hart en nieren geweest. Helaas is 

hij overleden, anders zou hij nu nog deel uitmaken van de 

groep. Een uitspraak van hem over ZEMAC was: “ik ben er mee 

begonnen om er nooit meer mee te stoppen”. En zo gebeurde 

het.

Een optreden bij de Rampetampers is vaak anders dan bij andere 

verenigingen. De Rampetampers proberen regelmatig in te spelen 

op ons programma. Altijd komt er wel een of ander moment dat 

ze ons van ons stuk proberen te brengen. Dit kan zijn door met 

heel de raad van 11 hard mee te gaan zingen, de plaats van een van 

ons in te nemen of om ons te verrassen met een of ander raar 

geschenk. Onvergetelijk blijft nog altijd de ongelooflijk grote berg 

kerstkaarten waar we elke keer onder bedolven werden toen we een 

lied zongen over het wel en wee van kerstkaarten sturen: “de 

kerstkaartenterreur”. 

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we speciaal een lied 

geschreven: “44” (Vieren) dat we in ons nieuwe programma van 

2016 hebben opgenomen en waarmee we tijdens het schlagerfestival 

positief werden beoordeeld. Een leuke en lekkere meezinger.

Kortom, ZEMAC is na 44 jaar nog steeds te beluisteren in Helmond 

en omstreken en ze hebben er nog steeds veel plezier in. We kijken 

er naar uit om weer bij de Rampetampers op te treden.

Zemac gefeliciteerd en 

nog vele jar en.

dat doe je niet Zomaar!
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Wijkhuis de Fonkel al 10 jaar het
fonkelend hart voor activiteiten

van en voor de wijk in samenwerking 
met vereniging wijkbeheer binnenstad.

zoals o.a.:
- dans-, zang- en toneeluitvoeringen
- darten, kaarten, biljarten
- samen eten in de wijk
- vrije inloop
- carnaval

Vaste gebruikers van de Fonkel zijn o.a.:
- LEV  - groep
- De Notenkrakers
- Just for Fun
- Haw ut Helmonds
- De Rampetampers
- en voor U?
voor informatie:   www.defonkel.nl
    info@defonkel.nl 

Slijterij
Luc’s Wines &  Drinks

Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

T    0492 26 46 56
M   06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

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

[e] info@vanedruk.nl
[ 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

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.
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DE LEDERDOKTER

Het adres voor:
Onderhoud, Reparatie en 

Herbekleding, Leder en Stof.
Verkoop - Restauratie Antiek en

Exlusieve Meubelen

www.lederdokter.nl
0492 - 550 612

Pastoor van Leeuwenstraat 90
5701 JW  Helmond

Nick gaat naar een hondenkennel.
Hij zegt: "Ik zoek een hond."
De kennelhouder zegt: "Ik heb er
genoeg: zoek er maar een uit."
Nick loopt rond tussen de hokken
en kiest een hond uit.
Dan vraagt Nick: "Is die hond wel
trouw?"
"Trouw?" zegt de ander: "Meneer,
ik heb die hond al 4 keer verkocht,
maar elke keer komt 'ie weer terug!"
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Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Bezoek ook eens onze website www.Rampetampers.nl

Kaarten voor de zittingsavond zijn verkrijgbaar bij de  volgende 
voorverkoop adressen:Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 131, tel. 0492-597444.

AH Dierdonk, Dierdonkpark 6,  tel. 0492-556266.

Deze middag wordt georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. 

Samen lekker springen en hossen op carnavalsmuziek of meedansen 

met je favoriete artiest. Ook organiseren we een jeugdraadverkiezing. 

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie.

Dus het belooft als vanouds bij de Rampetampers een gezellige boel te 

worden, waar je gewoon bij geweest moet zijn.

Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. Entree € 3.00.

maandag 

8 februari Kinderfestival

Voor de eerste maal in de Fonkel presenteren wij onze bekende zittingsavond.  
Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: Peter van de Maas, 
Rob Scheepers (Helmond), Kitty Goverde en Rob Scheepers (Sterksel)
En treden voor u op de amusementsgroepen:  Penthouse Boys, Tadaa en Pépurklip
Medewerking van hofkapel De Durbloazers. Nadat u van al deze artiesten hebt genoten starten we aansluitend een grandioos bal,  

ook toegankelijk voor wie niet op de zittingsavond is geweest.Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. Entree € 11.00.

Rampetamper  
 Zittingsavond

zaterdag  

30 januari

Wil jij compleet uit je dak gaan op heel veel foute muziek? Dan is de Foute Party van de Rampetampers echt iets voor jou. Op zaterdag 6 februari bouwen wij samen met Jip & Jan een feestje in de Fonkel. De avond wordt georganiseerd voor iedereen vanaf 16 jaar.Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur. Entree € 5.00.

Foute Party
zaterdag 

6 februari

Zit jij op de basisschool en houd je van hossen en dansen op te gekke muziek?

Dan is de jeugddisco van de Rampetampers echt iets voor jouw. 

Vanaf 19:00 uur starten we met een programma onderleiding van DJ Gerard.

Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur. Entree € 2.00.

Jeugddiscovrijdag 

5 februari

Maak kennis met ons in wijkhuis 

de Fonkel, de Rampetampers 
bieden  U met de carnaval

2016
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Het organiseren van carnaval 

voor derden. Dat is waarvoor de 

Rampetampers in 1962 zijn opgericht. Elk jaar organise-

ren we dan ook de zogenaamde “vooravonden”. 

Een van deze vooravonden organiseren wij voor de Vereniging 

Reuma Actief de Peel. Door ons gewoonlijk ‘De Reuma’  

genoemd. Deze avond wordt ook in de Fonkel gehouden. De 

grote zaal wordt dan prachtig versierd. 

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 en om natuurlijk de nodige polonaises 

te lopen.
Middels een onderscheiding worden een aantal mensen van 

de  Vereniging Reuma Actief de Peel bedankt.

Het is een gezellige avond met een hapje en een drankje waar 

wij als Rampetampers elk jaar weer naar uitkijken.

De avond eindigt altijd met de belofte dat we het volgend jaar 

weer terugkomen. Zo is er een lange traditie ontstaan, een  tra-

ditie die hopelijk nog lang wordt voortgezet.

Carnaval bij de r euma
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Thetru|Plataanstraat 4|Venray
0478-583968|www.thetru.nl

Joa veu
r 

   goa
n weer

Carnava
lle

 

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.

Visse we wel of visse we nie? De geminte haa 

beslote dè vurskillende singels en vijvers ope 

zouwe worre as viswàttur. Nae bleek dè hillemoal 

nie te kloppe mi erdur gemakte afsprake. Der 

brak né vis-rel los in geskrifte. Naw ziet ’t dor 

noa oit dè allein kiendjes magge visse. As doar 

mar gin visse wordt in troebel wàttur.
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Toen ik in de zomer van 2014 gevraagd werd om prins 

te worden hoefde ik daar niet zo lang over na te 

denken. Zo’n kans komt natuurlijk niet elke dag 

voorbij, ik deze dan ook met twee handen aangegrepen. 

En dan is het zover, de prinsbekendmaking. Naarmate 

de avond vorderde werd ik toch wel steeds iets 

zenuwachtiger. Dan komt het moment dat je daar in 

het rood staat, compleet met scepter en steek. In het 

begin was het wel even wennen, uit het niets sta je 

ineens in het middelpunt van de aandacht. Maar 

eerlijk is eerlijk, ik heb er elke minuut van genoten. 

Vanaf dat moment ben je ieder weekend ongeveer 

met de carnaval bezig, van november tot en met 

februari. Deze maanden vliegen dan helaas ook 

voorbij. Maar als ik er achteraf aan terug denk, was dit 

het meest bijzondere en mooiste carnavalsseizoen dat 

ik heb meegemaakt. 

Ik heb dit alles natuurlijk nooit kunnen ervaren zonder 

onze kopstukken. Daarom wil ik Koen, John en Peter 

bedanken voor al hun sturing, advies en mooie 

woorden. Verder wil ik ook nog in het bijzonder mijn 

ouders en mijn zus bedanken, zonder hen had ik de 

carnaval niet overleefd. 

Als laatste wil ik Nick een fantastische carnaval 

toewensen en tot nu toe heb ik ook geen enkele twijfel 

dat dit helemaal goed komt.

    Alaaf, Matthijs

EEn gEwEldig jaar 
als pr ins
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LICHT & GEVELRECLAME
VLAGGEN & BANNERS

AUTOBELETTERING
FULL COLOUR PRINTS

CARWRAPPING
BEWEGWIJZERING

VERHUUR MOBIELE LEDSCHERMEN
 LEDVERLICHTING ARMATUREN

Dwarsdijk 3  Helmond        0492 - 53 57 11
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Kinderfestivalmaandag 8 februar i

Je kunt dit jaar ook meedoen aan een kleurwedstrijd waarmee je kans maakt om leuke prijzen te winnen. Wat moet je doen? De kleurplaat in dit boekje uitknippen of de kleurplaat downloaden van www.rampetampers.nl en er je mooiste kunstwerk van maken. Je mag kleuren, verven, versieren, van alles is toegestaan. Wees lekker creatief. Om kans te maken op een van de prijzen, hoef je alleen de kleurplaat in te leveren op de kindermiddag van 8 februari.
Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur.

Dit jaar organiseren wij één middag voor de jeugd die gehouden zal worden op maandag 8 februari.
Op deze middag zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Er zal veel muziek gedraaid worden waar je lekker op kunt hossen. Polonaises wisselen zich af met Just Dance. Dit alles staat onder leiding van Dj Gerard van drive-in show Geofietsia

Verder zal er een spannende jeugdraadsverkiezing plaatsvinden. Door middel van spelletjes wordt er bepaald wie er op deze dag in de jeugdraad van de Rampetampers zal mogen plaatsnemen. Heb jij altijd al voorop willen gaan in een polonaise, dan is dit je kans.
Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie. De wel bekende Bloony zal ballon figuren maken.
Prins Nick d’n Urste zal jullie bezoeken en de dansgarde en showgroep zal voor jullie dansen.
Kortom: dit is een feest dat je niet mag missen!
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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

Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen

0085764.pdf   1 24-7-2012   9:56:11
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Puzzelen vû r de jong!

Oplossingen zie pagina 44

Het carnavalsletterrad

Deze keer hebben we weer een letterrad. Begin bij 
de rode pijl bij C8 en dan 8 letters door tellen, met 
de klok mee. Bij de volgende letter het cijfer wat 
daar bij staat zoveel letters weer door tellen. Als 
je uitkomt bij de letter zonder cijfer dan moet je 
de oplossing hebben.

2 3

7 8

4 5 6

9

1

Drie maal puzzelen vûr de jong! Los het letterrad op, Zoek de 

2 gelijken, en vind de weg die Prins Nick d’n Urste moet volgen 

om zijn dames uit de gevangenis te verlossen
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Vóór Carnaval nog 
‘Mi Mekare’ naar de 

OPEN 
AVOND 

Maandag 1 februari
18.00 - 21.00 uur 

Kijk voor onze locaties op 
www.roc-teraa.nl 
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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 dat het 

ergens buiten wordt opgehaald 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 5 februari

disco-Night-fever!
jeugddisco met  

dj gerard

Houd jij van dansen en hossen op te gekke muziek?  
Dan is onze jeugdisco echt iets voor jou. Lekker met je 
vriendjes en vriendinnetjes uit je bol gaan. Komen 
jullie allemaal verkleed? Dan wordt het een knotsgekke 
avond in de Fonkel.
Het programma staat onderleiding van DJ Gerard van 
Drive-in Show Geofietsia. Hij zorgt voor een gezellige 
carnvalssfeer.
Het programma is bestemd voor kinderen van de 
basis school. 

Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur
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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 !

13 eurocent op benzine

Traprenovatie
’’Lord of the stairs’’

Compleet geplaatst
Bij 13 trede 1 bocht

NU €995,00
Kleur naar wens

AANBIEDING !!!
Parket schuren

NU €20,00 p/m2

Marshallstraat 18a
5705 CN Helmond
Tel: 0654684560

lordofthe
stairs.nl

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

houtsebazar@hotmail.com
www.houtse-bazar.nl

Nick zit in de trein een banaan te
schillen. Op een gegeven moment
pakt hij peper en zout uit zijn tas
en gooit deze over zijn geschilde
banaan. Hierna gooit hij de banaan
uit het raam van de trein. Zegt een
omstander: "Waarom gooi je die
banaan weg?"

Zegt Nick: "Weet je hoe vies dat is,
een banaan met peper en zout."
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Ingeleverd door: Voornaam _______________________ Achternaam _________________________
Leeftijd: ________   jongen / meisje  (voor een prijsje moet je wel aanwezig zijn) 

Lever deze kleurplaat in op 8 februari 2016 voor 15.30uur op de kindermiddag van de Rampetampers in de Fonkel

Kleurplaat

- Pagina 35 -Carnaval 2016!

Pag 3435 A- Kleurplaat.indd   35 31-12-2015   18:13:43



Molenstraat 123 | 0492 - 55 02 13 | info@medifithelmond.nl 

www.medifithelmond.nl

MediFit: 
fitness voor iedereen
MediFit is een fitness- en gezond-

heidscentrum waar iedereen, 

ongeacht leeftijd, niveau, of blessure 

kan sporten onder professionele 

begeleiding. Onze fitnessinstructeurs 

en therapeuten zijn hoog op geleid, 

ervaren en altijd in de sportzaal 

aanwezig om iedereen de onder-

steuning te bieden waar nodig. Kom 

eens langs, of bel om een afspraak te 

maken voor een gratis proefles.

Bij Robbie Huijnen Fysiotherapie & Ergotherapie 

helpen we u om te gaan met uw bewegingsklach-

ten en beperkingen. Ook kunnen we u helpen 

om klachten te voorkomen. Dit doen wij door het  

geven van deskundig advies, een efficiënte behan-

deling en intensieve begeleiding. 

Molenstraat 123 | 06-12286320 | robbie@therapiehelmond.nl

www.therapiehelmond.nl

Veul bewoners 
worre aawer in 

ons Dierdonk. Um 
mekaar in de gater 

te haawe is dur 
Zorg Samen Wijk 
nen tellefooncirkel 

gemakt. Di wil zegge 
dè inne mens begeent 
mi belle en dè dan noa 
’n aantal mense men 
wèr baai d’n uurste 
ankumt, zodè men 

wit dè ’t mi iederein 
goewd gù. De cirkel is 

dan wèr roond.
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Het is een traditie om in dit blad aandacht te besteden aan de 

jubilea van bevriende carnavalsverenigingen. Dit jaar vieren de 

De Spekzullekes hun 33 jaar bestaan en dat wordt uitbundig 

gevierd met diverse activiteiten en evenementen! 

Op 11 april jongstleden werd officieel gestart met de festiviteiten  

en wel met een grandioos galabal. Tijdens deze avond werd Frank 

Vlijmincx, de langstzittende oprichter, daarnaast voorzitter, 

opgenomen in de Orde van Oranje Nassau. 

Zulleke, mascotte van De Spekzullekes begon aan zijn opmerke-

lijke reis door Helmond en omstreken. 

Op 26 september was er de SPEK-De-Kas-Actie. De opbrengst was 

niet alleen voor de vereniging zelf, maar ook voor een goed doel. 

Er werd die dag met een groot gedeelte van de vereniging 33,33 

km langs alle residenties van bevriende carnavalsverenigingen 

gelopen. “Het was hartverwarmend hoe we deze dag ontvangen 

werden door onze carnavalsvrienden”. Na deze geslaagde dag 

mochten De Spekzullekes een bedrag van € 1.111,11 overhandigen 

aan de Stichting Wens-Ambulance Brabant. 

Op woensdag 11 november, werd het eigen carnavalsmonument 

onthuld. Het is geplaatst in de wijk Rijpelberg en symboliseert 

het samen vieren van carnaval in Helmond. Aansluitend werd 

het carnavalsjaar  van 2016 geopend. Voor het eerst werden alle 

verenigingen en overige carnavalsvierders in de gelegenheid 

gesteld om op de elfde van de elfde gezamenlijk het glas te heffen. 

De avond stond helemaal in het teken van de Helmondse 

schlager. Uit de prachtige schlagerhistorie die Helmond rijk is, 

passeerden maar liefst 33 winnende schlagers de revue. Een 

prachtige avond waarbij menigeen het kippenvel op de armen 

stond.

De Spekzullekes gaan nog wel even door met het vieren van  hun 

jubileum. 

Namens de Rampetampers van harte  gefeliciteerd.

33 jaar SpekzullekeS
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Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen 
van Marlies Kroon. 

Marlies was een enthousiast lid van de 
Rampetampers. Zij bracht dit enthousiasme 
ook over  op anderen. Als er een publiciteits
stunt uitgehaald moest worden, stond zij vaak 
aan de wieg van het idee. Samen met Harry 
en Henk  wist zij de stunts uit te bouwen tot 
een grandioos succes. 

Wie weet nog van de tulpen, de strikken aan 
de lantaarnpalen op de Europaweg en de 
strikjes die we uitdeelden tijdens de optocht. 

Ook onderhield Marlies de contacten voor de vereniging. Daar waar 
Harry aan het knutselen was regelde zij via de telefoon de zaken op de 
achtergrond.  Dit is zij tot op het laatst blijven doen.  De laatste jaren was 
zij betrokken bij de organisatie en uitvoering van de kletsavonden.  

Marlies  was heel erg betrokken en begaan met het wel en wee van de 
vereniging.

Marlies, we zullen je missen.

Nauw skijnt ’t op 
te valle as gè an 

buurtpreventie doet. 
Um naw mense te 
warskawwe dè dor 

iemes wa in zun skild 
voert, hebbe ze 

whatts-app groepe 
opgericht. Hiermi 
skijnde snel mi ’n 
modern mobieltje 
mekaar te kenne 
informere wa der 

an de hand is. Tja ik                                                                    
snap dor niks 

           van, ik heb       
           allein ’n

              mobieltje um 
          mi te kenne 

belle.

Onze Pr ins heet U welkOm OP  

een fOnkelende carnaval

U ziet het, onze Prins voelt zich al helemaal thuis in de Fonkel. We zijn nog niet begonnen of we treffen hem al achter de bar aan.Ook hier is hij natuurlijk niet alleen, maar wordt hij begeleid door ceremoniemeester John, de man die overal de weg weet.Burgemeester Koen, hij weet wel hoe je een lekker biertje moet tappen. En vorst Peter, de man die nooit om een woordje verlegen zit.
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Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

Met 7 jaar
garantie!

tot € 150,-cashbackbij installatie van een
Nefit Trendline cv ketel

 
(vraag naar de voorwaarden) 

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

Nick zit in de collegebank tijdens
een college dat gaat over afstanden
en maten.
Dan wordt aan de aanwezige studen-
ten de vraag gesteld: “wat is dich-
terbij, de maan of China?
Nick geeft het antwoord, ”ik denk
de maan”.
Als hem gevraagd wordt waarom
zegt hij:“Wel van hieruit kan ik de
maan zien, maar China niet!”

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL
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Zoals elk jaar deden we ook het afgelopen jaar weer mee met de Helmondse optocht. Dit jaar was het thema van de optocht:  ‘Ut blie kriebele’.Nou daar kunnen  De Rampetampers wel wat mee.Gewapend met een plumeau  probeerden we het publiek te kriebelen. Maar ook wij hadden last van allerlei soorten kriebels: danskriebels, poetskriebels en natuurlijk feestkriebels. Tegen sommige kriebels konden we wel iets doen, zo gingen we dansend en feestend door de staten van Helmond. En die poets-kriebels dan? Dat is voor na de carnaval.

OptOcht 2015
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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

06-40840346

www.akkerglas.nl          0492 - 53 64 32  

0492-526644
06-2552045

www.TheTattooPig.nl

Ook voor al uw piercings

Maandag     11.00-18.00 uur
Dinsdag                     gesloten
Woensdag   11.00-18.00 uur
Donderdag 11.00-18.00 uur
Vrijdag         11.00-21.00 uur
Zaterdag     10.00-17.00 uur

Nieuw : 
Elke stijl is mogelijk

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
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 Redactie:
Paul van der Zande, Frank Smits, 
Jos v.d. Eijnden

 Pagina opmaak:
Jos v.d. Eijnden

 Tekst coördinatie:
Paul van der Zande

 Tekst correctie:
Anja van der Zande, 
Monique van der Zande

 Tekeningen:
John Bijnen, Raymond Nicholson

 Advertentie coördinatie:
Frank Smits

 Advertentiewerving:
Jos v.d. Eijnden, Jack van Dijk, 
Patrick van Meijl, Suzette Kroon, 
Harry Kroon, Anja van der Zande, 
Jacqueline Smits, Nadine Smits, 
Frank Smits, Gaby Smits, Karel Spee

 Tinus Zever:
Frank Smits, 
vertaling: Frank van Lieshout

 Fotografie: 
Jos v.d. Eijnden, Frank Smits, 
Karel Spee, en wie nog niet 
genoemd is.

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

 Internet:
www.rampetampers.nl

 Facebook:
CV de Rampetampers   

 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

13.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Stad/zaal Traverse

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

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

13.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum

ZATERDAG 6 FEBRUARI

ZONDAG 7 FEBRUARI

MAANDAG 8 FEBRUARI 

DINSDAG 9 FEBRUARI

StadS

  progr amma

   carnaval

2016

‘Mi ‘Mekare..!
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Zouwe di waar ’t wèr vur di joar. Ik zal meen 

ouwge en orre òk in 2016 goewd ope haawe 

en òk ùs goan kiejke in de nei residentie um 

volgend joar wèr te kenne zevere ovver wel en 

wee van onze Dierdonkers.
Houwdoe!

printed by:

Divocean Duik Opleidingen
Molenstraat 140(watersportwinkel)

5701 KK Helmond

www.divocean.nl
E: info@divocean.nl

M: 06-26608367

Oplossing Letterrad:  Carnaval vier je mi mekare.  Oplossing doolhof en zoek de 2 gelijken
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JOS VAN HEUGTEN V.O.F  

CV Techniek & Sanitair 

  

Uw specialist voor:                                            

Badkamers    

Loodgieterswerk en sanitair 

Service & Onderhoud 

 

 

 

Cv ketels 

Radiatoren 

Stadsverwarming 

   Horstlandenpark 4 

   5709 MB  

   Helmond 

0492-386100 

www.josvanheugten.com 

info@josvanheugten.com 
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