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Wat gaat de tijd toch snel. De aftrap van seizoen 2017 in onze Residentie 

De Fonkel ligt bij het lezen van dit voorwoord alweer ver achter ons.

Op vrijdag 4 november 2016 is Prins Koen d’n Urste in Residentie de 

Fonkel als Prins van de Rampetampers voorgesteld. Dit In het bijzijn 

van zijn vriendin, ouders, Oma, vrienden, bekenden en een zevental 

bevriende carnavalsverenigingen. 

De nieuwe residentie was wel even wennen. Hoe richten we de zaal in? 

Waar zit de kapel? Hoeveel stoelen mogen we plaatsen? En waar zit het 

knopje voor het licht. Maar het is ons goed bevallen en we gaan dan 

ook enthousiast aan het tweede jaar in de Fonkel beginnen.

Ook voor seizoen 2017 hebben we weer als vanouds een afwisselend 

programma samengesteld.  Een programma voor jong en oud zoals u 

dat van ons gewend bent.

Onze beroemde kletsavond komt voor de tweede keer vanuit de 

geweldige feestzaal van de Fonkel. Verderop in deze uitgave leest u 

hier meer over. Een gezellige feestavond met veel meezingers 

op carnavalszaterdag mag natuurlijk niet ontbreken. 

Natuurlijk hebben weer een fantastische jeugddisco 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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Hier bennik wer alliejen Tinus Zever en ik heb wèr 

rondgelouwpe in de wijk en mun auwge en orre 

ope gehaauwe. Ik moet wel zegge, ut wort steeds 

stiller en rustiger in de wijk. Zo waar ik dur nog 

net vur de korsemus toen waar dur wel meier lève, 

dur wier meziek gemakt en volop gezonge. Ik viel 

mi munne snufferd in de lempkesoptocht van de 

Dierdonkskool, dè waar me toch skon!

MARKT 26a - 5702 RK HELMOND -  0492 - 554479

Tijdens carnaval schotel
voor maar € 15,50

maandag
dinsdag gesloten
woensdag en donderdag
vrij-, za-, zon en feestdagen

: 16.00 -21.30 uur

: 16.00 - 21.30 uur
: 12.00 - 21.30 uur

Openingstijden keuken:

Divocean Duik Opleidingen
Molenstraat 140(watersportwinkel)

5701 KK Helmond

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

M: 06-26608367
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D a g ao’t  er 
goeD in….
PraCHtig

Tada tada tatateretè… de dirigent zwaait, de kapel 

stopt met de afklapmars (gelukkig alle muzikanten 

tegelijk)… na een staand enthousiast welkomstap-

plaus gaat iedereen weer zitten. Geroezemoes…. 

Stilte…. Mijn eerste grappen… mijn eerste zinnen, al 

snel volgen de eerste lachsalvo’s en meteen weet je: 

DIT OPTREDEN GAAT LUKKEN… DIT WORDT 

GENIETEN…! Voor het publiek, maar ook voor mij! 

Voor de kletser! Wat is het toch een prachtige hobby: 

kletser, tonprater, buutredner, sauwelaar of hoe het 

in alle winstreken ook mag heten. 

Hoe kom je zo gek om in de ton te gaan staan??

Een aantal jaren geleden heb ik mijn buurman eens 

geholpen met een tekst schrijven voor zijn buut. Dat 

verliep heel aardig. Daarom zei hij: “Ik heb tegen de 

organisatie van Papgat (=Rooi) gezegd dat er vol-

gend jaar een nieuwe kletser komt”. 

Op mijn vraag wie dan, zei hij: “Gij, want volgens mij 

kunde gij da wel!”

Ik denk: “Moj nie! Voor geen goud” 

Op een verjaardagsfeestje vertelde ik dat ze mij in de 

buutton wilden hebben. Daarop werden door een 

aantal feestgangers enthousiast een aantal kratten 

bier uitgeloofd als ik het aan zou durven.  

- Pagina 3 -Carnaval 2017!
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Koen stormt boos binnen bij de
schooldirecteur.
Ongeloofelijk hoe brutaal de kin-
deren van tegenwoordig zijn. 
Ik gaf Jaap een uitbrander waarop
die zei: ”Ach vent loop naar de duivel”
En wat heb jij toen gedaan vraagt 
de directeur?
Ik ben meteen naar u toegekomen
antwoordt Koen!!

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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Tja, tegen zoveel gerstenat zeg je natuurlijk geen nee. 

Daarom stond deze jongen een paar maanden later 

met een paar klamme handen voor een uitverkochte 

zaal grappen te maken. En het ging al heel aardig. Ik 

had de smaak te pakken. Mensen laten lachen! Prachtig. 

Nu zijn we 35 jaar verder zijn de zenuwen en de knik-

kende knieën natuurlijk wel verdwenen. Maar de lol in 

de buutton spat er nog steeds vanaf!

In de afgelopen jaren heb ik veel tonnen en podia 

gehad. Heel veel ervaring opgedaan. Veel prijzen 

gewonnen. De hoogtepunten zijn natuurlijk: TWEE 

KEER DE ZILVEREN NARRENKAP en een keer 

KLETSKAMPIOEN VAN ZUID-NEDERLAND. Natuurlijk 

ben ik ook trots dat ik twee keer kampioen ben van 

GROOT DEURNE, een aantal malen kampioen van 

de Meierij, van Drunen – Elshout, zesmaal finalist 

bij de Brabantse kampioenschappen en zo nog 

wat…
Maar als je in Helmond staat, bij de Keiebijters, en 

de hele zaal zingt je een aantal malen toe: “wat een 

spreker is die man” dan voel je je geweldig. Als je dan 

een paar uur later als winnaar uitgeroepen wordt en de 

zilveren narrenkap krijgt…. Dan ben je superblij, dan 

voel je je een groot kampioen! 

Niet alleen in de carnavalston heb ik afgelopen jaren 

de lolbroek uitgehangen, ook heb ik acht jaar met twee 

collega-kletsers in het theater gestaan met het pro-

gramma: “Brabant Plat”. Dat hebben we ook in het 

prachtige Speelhuis voor het voetlicht mogen bren-

gen. 

Goede doelen

Met alle lol en gezever breng je vele mensen een ple-

zierige avond, maar je kunt er ook mensen op een heel 

andere manier blij mee maken. Een aantal keren per 

jaar help ik organisaties om geld bijeen te brengen 

door gratis op hun benefietavond of sponsorbijeen-

komsten op te treden. Zo help ik mensen aan geld voor 

Alp d’ Huzes, de Roparun, Clinic Clowns of het 

Kankerfonds.

Voor een goed doel heb ik in 2014 bij mijn “33 jarig 

jubileum als tonprater” een benefiet-avond georgani-

seerd met als doel een ernstig ziek dorpsgenootje te 

helpen. Met medewerking van zes collega kletsers die 

belangeloos hun bijdrage kwamen leveren, hebben 

we dat patiëntje een prachtig bedrag kunnen geven: 

bijna € 3500. 

Een hele mooie bijdrage voor zijn behandeling in 

Engeland.

Dat is toch geweldig: dat je met je liefhebberij andere 

mensen belangeloos kunt helpen!!

Ook de Rampetampers doen dat: zelf lol beleven, maar 

dat carnavalsplezier ook delen met mensen die het wat 

moeilijker hebben.

Blij met telefoontje…

Maar optreden tijdens de diverse kletsavonden blijft 

natuurlijk een van de mooiste tijden voor een kletser. 

En zeker bij clubs en verenigingen waarvan je weet dat 

ze een prima publiek hebben en waar het goed geor-

ganiseerd is. Daarom was ik blij verrast met een tele-

foontje van de Rampetampers of ik op hun 

Zittingsavond in de ton wilde komen staan.

Ik ben al een paar keer eerder te gast geweest, dus ik 

heb de datum 18 februari 2017 heel dik omlijnd in mijn 

agenda gezet.

Jullie toch ook ??!!

Vrolijke groet en een geweldige carnaval gewenst met 

jullie eigen Prins Koen. 

alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf

RIEN BEKKERS
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Dè weefke op ut kunstwerruk krie tiggesworrig 

licht van ondere. Uurst van tweie lampe die de 

heil buurt verlichtte. Die lui zin naw hullie licht 

kwijt, mar onder de rok van dè weefke skeengt 

naw vort altijd un lempke. 

Openings�jden:

maandag tot en met donderdag
van 15:00 tot 20.30 uur

vrijdag tot en met zondag
en feestdagen

van 12:00 tot 20.30 uur

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

VLOER.. TEGELS - HOUT - LAMINAAT/PVC

WENST 
U EEN PRETTIGE

CARNAVAL !

BAD & SANITAIR

TUIN & TERRAS

Engelseweg 200 a  Helmond  T.0492-792499 TEGEL OUTLET

  alles onder

1
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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 Koen 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:

V ele jaren geleden is Koen begonnen bij de Rammembers met een hoop plezier 
Binnen de raad van 11 zorgde hij ondertussen ook voor veel vertier.

I n   de voorgaande drie jaar was hij ook wel bekend als burgemeester Koen 
Hopelijk denkt hij op dit moment niet te vaak meer aan toen.

Z ijn zusje zat vroeger ook bij de Rampetampers en presenteerde ieder jaar een mooie dans 
Nu ze uitgevlogen is bezoekt ze vele kroegen met haar gesjans.

I n het dagelijks leven werkt Koen voor groep 7/8 op basisschool Talentrijk  
Met zijn 31 leerlingen voelt hij zich de koning te rijk.

N ormaal zijn zijn ouders tijdens carnaval niet te zien 
Maar nu hun zoon Prins is steunen ze hem voor tien.

A l 6 jaar zijn Prins Koen en Daisy een stel 
Ook voor haar gaat iedere morgen op basisschool de Korenaar de schoolbel.

I  e d ere donderdag en zondag het veld op met Helmondia het 6e met veel plezier 
Elke wedstrijd en training eindigt vervolgens met vele glazen bier.

M et vrienden bezoekt Prins Koen graag een wijnproeverij 
Want naast een lekker biertje waardeert hij ook deze lekkernij.

P rins Koen d’n urste spreekt erg luid 
Hij wordt hier regelmatig op gewezen, maar helaas haalt dit weinig uit.

K oen vindt het erg leuk om te rijden in allerlei exclusieve automobielen 
Zo nu en dan zit de politie hem dan ook op de hielen.

H et meest geniet Prins Koen van een groot vuur en een lekker glas bier 
Wanneer hij genoeg gedronken heeft, lult hij een uur in een kwartier.

Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2016 

Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid

Prins Koen 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 !

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
&

VERSHOF

AD WILDE

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
&

VERSHOF

AD WILDE

WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Winkelplein Straakven
Geysendorfferstraat 1d

Helmond
T.: 0684156694

www.slagerijwilde.nl
www.keukenbonbon.nl

Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332
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Prins Koen i

De achternaam bleef gelijk toch is het geen familie. 

Op vrijdag 4 november 2016 is Prins Koen d’n Urste in 

Residentie de Fonkel als Prins van de Rampetampers 

voorgesteld. Dit in het bijzijn van zijn vriendin, ouders, 

oma, vrienden, bekenden en een zevental bevriende 

carnavalsverenigingen. Na het voorlezen van diverse 

anekdotes ging het gordijn op het podium open en 

stapte hij met een voetbal in zijn hand 11 minuten 

voor half elf door een wit scherm. Hij volgt 

daarmee Prins Nick d’n Urste (van Dijk) op.

In het dagelijkse leven is hij beter bekend als, 

Koen van Dijk, 24 jaar jong en pas afgestudeerd 

aan de PABO en nu werkzaam op Basisschool Talentrijk. 

Koen is een van de eerste inwoners van Dierdonk. Hij 

verdiende zijn zakgeld als student bij de warme bakker en is 

gepassioneerd voetballer. Hij is met zijn 14 jaar toegetreden 

tot de Rammembers van CV Rampetampers. Zijn motto 

voor deze carnaval; “We gon dur tegen an”.

Niet alleen Koen heeft in Dierdonk carnaval leren vieren ook 

zijn zus Marloes is lid geweest van de Jeugdraad en heeft 

daar zelfs de functie van ceremoniemeester vervult, tevens 

heeft zij nog haar beste beentje voorgezet bij de dansgarde 

en Showgroep.

Prins Koen ziet u graag op de zittingsavond op zaterdag 18 

februari, de carnavalsavond op 25 februari en de kinder

middag op maandag 27 februari.
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Pag 0809 - Prins.indd   9 23-1-2017   16:03:53



 Dierdonk wordt undeger 
vailiger. Dè kumt dur de 
mebieltjes. Vurrig joar zin ze 
begonne mi whats-app groepe 
(mi wa? Whats-appgroepe!) 
Dor kèènde blijkbaar heil 
vlug an mekare loate wete 
wattur an de hand is. En wai, 
in Dierdonk, schijne de grotste 
whats-app dichthaid van hil de 

wirreld te hebbe! 
Aste oeweige dan 
nog nie veilig vuult!

      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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Ceremoniemeester John

            P
rins Koen i

              
      Burgemeester Ke vin

              
              

      vorst Peter

De hoogheDen

nieuw en v ertrouwD maKen 

een granDioos f eest
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Dit jaar zwaait Prins Koen d’n Urste vanuit onze residentie de scepter over het 
groot Rampetamper rijk.  Gelukkig wordt hij hierbij geholpen door de overige 
hoogheden. 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 stopt pas met praten als je hem de microfoon afneemt.Prins Koen is al sinds zijn jeugd lid van de Rampetampers en kent dus het  
klappen van de zweep. 
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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

Marktstraat 19
5701 RM Helmond
Tel: 0492 - 524098

In de rekenles ziet Koen dat klein
Jefke niet oplet. 
Hij roept en vraagt: 
"Wat is 2 en 4 en 28 en 44?"
Jefke antwoordt onmiddellijk: 
"NPO, ARD 1, RTL 4 en Eurosport!"

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

t e l . 0492 -5468 9 3
5705 CX He l mo n d
Noordd i j k 2

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

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630
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De pr ins en zijn r aaD

ze zijn altijD klaar voor een 

feestje

Jos van den Eijnden, Jack van Dijk, Karel Spee, 

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

Harry Kroon, Patrick van Meijl, Matthijs van der Zande, 

Eric Geelink, Gerard Fieten, 

John Bijnen, Koen van Dijk, Kevin Hermans en 

Peter Haans

Niet op de foto: 

Henry Struik, Robbert Bijnen en Ruurd Jan Leenders.
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WONEN  |  STOFFEN  |  FEEST
Dorpsstraat 63, Helmond
www.feestshopper.nl  |  www.greef.nl

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

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

briefpapier01.pdf   1   25-10-2010   13:36:54

Koen gaat met de klas naar het politie-
bureau voor een praktijkles.
Op een bord ziet hij foto‛s van de 10
meest gezochte criminelen. Een van
de kinderen stopt bij een bepaalde 
foto en vraagt of dat werkelijk de af-
beelding was van de gezochte persoon. 
“Ja”, zegt een agent, “we zijn erg hard
naar hem aan het zoeken”.
Koen vraagt: “Waarom hield je hem
dan niet vast toen je de foto maakte?”
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Dans, Dans en nog een Dans!
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 verzorgingstehuizen. 

Dit jaar hebben we zelfs twee groepen dansmarietjes. Als je 

tussen de 8 en 14 jaar bent, mag je mee doen met onze Junior 

dansgarde en wanneer je 14 jaar of ouder bent, dan ben je oud 

genoeg om mee te doen met de Senior dansgarde. Naast optre-

den met carnaval neemt onze dansgarde ook graag deel aan 

gezelligheidstoernooien en afgelopen jaar heeft de Senior 

dansgarde een 2e 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. Dit jaar bestaan

 de Narretjes uit een leuke groep van meisjes en jongen van 

tussen de 5 en 10 jaar. Ze dansen dit carnavalsjaar op een vrolijk 

liedje van Kinderen voor Kinderen en treden onder andere op 

bij de Kindermiddag van De Rampetampers . 

We hebben dit jaar ook een Showgroep. Deze groep bestaat uit 

meiden van 14 jaar of ouder en ze begeleiden 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.  

Alle vier de dansgroepen treden natuurlijk ook op tijdens de 

carnavalsdagen en ze kunnen niet wachten tot carnaval om 

hun dansen zo vaak mogelijk te laten zien!

Chantal, Mijke, Kim, Nadine, Isa

showgroep

Abby, Jan, Nadia
Hanna, Lena, Victoria

narretj es

Soraya
Gabi, Selma

Amberjunior 
DansgarDe

Mijke, Nadine, Kim, Amber, Isa

DansgarDe

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. Voor de Narretjes op woensdag van 18.30 tot 19.15 uur en voor de Junior dansgarde ook op woensdag van 19.15 tot 20.15 uur in wijkhuis de Fonkel. 
De grote meiden trainen op vrijdagavond, de Senior dansgarde van 19.30 tot 21.00 uur en de showgroep van 21.00 tot 22.00 uur in wijkhuis de Fonkel. 
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Dierdonk is un joong buurt zowa vaifuntwintig joar, 

mar naw ister nu slimmen hendrik oit de wijk en die hi 

oitgevogelt dè Dierdonk al 650 joar bestu. Dierdonk 

stu al in un skreeve van skeepe van Hellemont van ein 

oktober 1366. Jan van Hoysscot gift dor an dè hai elluk 

joar de rente oit ut goewd Ter Diersdonck gift an hum 

dòòchter Jutte en Agnes. Dè waar in oktober 2016 wel 

un skon fisje wert geweest, mar dè is naw te laat!

HELMOND

Wij brengen uw
 vlees ook thuis

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

FITNESSAPPARATUUR - FITNESSACCESSOIRES - FITNESSKLEDING - SPORTVOEDING

Europaweg 93b-95 | 5707 CL Helmond | +31 (0)49 - 275 90 05 
www.fitwinkel-helmond.nl

BLIJF GEDURENDE DE CARNAVALSFEESTEN 
FIT ZODAT U HET FEESTEN NOG LANGER

KUNT VOLHOUDEN

GROOT ASSORTIMENT & DESKUNDIG ADVIES

Wijkhuis de Fonkel al meer dan 10 jaar
het fonkelend hart voor ac�viteiten

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

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

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

O
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zaterdag 18 februari

Oergezellige zittingsavOnd

Opnieuw presenteren de Rampetampers in de Fonkel met trots hun beroemde zittingsavond.Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: Christel van den Dungen als “Manon van de wassalon”,    Wichard de Benis als “Krank Jorum als marathonprater”,    Arjan Compen als “de DansA3” en   Rien Bekkers als  “Rinuske T(r)ap”Ook treden voor u op de amusementsgroepen:  
Millodie,  Qukske Dur Bai  en  ZEMACMet 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

VERKOOP NIEUW STAAL
EN INKOOP OUDE METALEN

Zuiddijk 17, 5705 CS Helmond • Tel.: 0492-537341
info@danielsmetalen.nl • www.danielsmetalen.nl

PRIJSLIJST

NIEUW STAAL

STAAT ONLINE!

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

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
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Het organiseren van carnaval voor derden. Dat is waarvoor 

de Rampetampers in 1964 zijn opgericht. Elk jaar organiseren 

we dan ook de zogenaamde “vooravonden”. 

Aan het bezoek van de diverse huizen in Helmond beleven 

zowel de bewoners als de Rampetampers enorm veel 

plezier.

We beginnen deze vooravonden met een bezoek aan 

Keijserinnedael. 
Deze avond lijkt niet erg op de gemiddelde carnavalsavond 

waarbij diverse artiesten voor het publiek optreden.

Vaak wordt het amusement gebracht door de verpleging of 

door andere mensen, die dit niet gewend zijn te doen. Het 

levert vaak hilarische taferelen op.

Het is een gezellige avond waarop van alles kan gebeuren en 

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 traditie die hopelijk nog lang wordt voortgezet.

Carnaval voor 
Kei jserinnedael
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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

Floris moet tekenen in de school. 
Koen vraagt: Waarom heb je nog niks
op je blad staan? 
Zegt Floris: dat heb ik wel, ik heb
een grazende koe getekend.
Koen: Maar ik zie geen gras!
Floris: Dat heeft de koe al opgegeten.
Koen: Maar ik zie ook geen koe! 
Floris: Denk jij dat die koe blijft 
staan als er geen gras meer is?
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zaterdag 25 f ebruari

met Perfect Mess

grandioos 
openingsbal

Dit jaar hebben we Perfect Mess weten 

te contracteren. Deze 6 persoons coverband uit de regio 

Helmond heeft al menig optreden tot een hoogtepunt 

gebracht.

Ze spelen met hits van o.a Bruno Mars, Queen, Toto, The 

Common Linnets, André Hazes junior én senior, Tina Turner, 

WC experience, Mumford and sons en nog veeeeeeel meer!

Zo kon je ze zien bij de Eendenrace bij Café Franske op het 

havenplein of op de  Boerenmert Brouwhuis.  

Maar ook menig carnavalsfeest werd in het verleden al door 

Perfect Mess opgeluisterd. Zo gaven zij in 2009 al een 

geweldig optreden bij de Rampetampers in Parkzicht. Zij 

weten dus echt wel wat carnaval vieren is.

Op zaterdag 25 februari gaan ze weer ouderwets knallen bij 

de Rampetampers in de Fonkel.  Ben jij er bij?
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Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Bezoek ook onze website
www.Rampetampers.nl

Voor de zittingsavond en het openingsbal zijn kaarten in de voor
verkoop in Dierdonk bij het secretariaat Schovenhorstweide 1, elke 
dag tussen 18.00 en 20.00 uur. Verder kunt u overdag en tijdens de openingsuren bij de receptie 
terecht in onze residentie de Fonkel, Prins Karelstraat 131, Helmond.

Deze middag wordt georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. 

Samen lekker springen en hossen op carnavalsmuziek of meedansen 

met je favoriete artiest. En Rinaldo’s Jeugdshow geeft een voorstelling. 

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 

27 februari Kinderfestival

Dit jaar hebben we Perfect Mess weten te contracteren.   Deze 6 persoons coverband uit de regio Helmond heeft al menig optreden tot een hoogtepunt gebracht.   Ze spelen met hits van o.a Bruno Mars, Queen, Toto, The Common Linnets, André Hazes junior én senior, Tina Turner, WC experience, Mumford and sons en nog veeeeeeel meer!Zaal open 20.30 uur, Aanvang 21.00 uur, sluiting 1.30 uur. Entree € 5.00.

Grandioos Openingsbal
Zaterdag 

25 februari

Opnieuw presenteren wij in de Fonkel met trots onze beroemde zittingsavond.  

Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: Christel van den Dungen 

als “Manon van de wassalon”,  Wichard de Benis als “Krank Jorum als marathonprater”,    

Arjan Compen als “de DansA3” en Rien Bekkers als  “Rinuske T(r)ap”

En treden voor u op de amusementsgroepen:  Millodie,  Qukske Dur Bai  en  ZEMAC

Met 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 

18 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 € 1,50.

JeugddiscoVrijdag 

17 februari

Carnaval bij de Rampetampers  

 in wijkhuis de Fonkel, 2017
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/helmond

Wij wensen
iedereen veel
plezier. Alaaf!

Carnaval
verbindt en
verbroedert.
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Kinderfestival maandag 27 februari

Nadat wij vorig jaar een hele leuk opstart hebben gehad in de Fonkel zullen wij ook dit jaar weer een kindermiddag organiseren. Deze zal plaatsvinden op maandag 27 februari.
Het zal een verbijsterende kindermiddag worden, waar je je ogen uitkijkt bij de Rinaldo’s Jeugdshow. Dit zal leuk, grappig en vooral interactief zijn! Doede gallie mee..?!
Ben je fan van onze dansgroepen? Ook zij zullen optreden. De Narretjes, de dansgarde en de showgroep. Als dat geen groot feest wordt. Zelfs onze prins Koen d’n Urste komt een bezoek brengen.
Naast de goochelaar als hoogtepunt van de middag is er ook een kleurwedstrijd. De kleurplaat vind je in dit boekje. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën om deel te nemen. Pak dus snel je kleur- en knutselspullen en leef je uit.
Tussen al deze leuke dingen, is er nog genoeg ruimte om te feesten, te springen en te dansen op allemaal bekende muziek.

Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, 
sluiting 17.00 uur.

vrijdag 17 februari

disco-night-fever!
jeugddisco met  

dj gerard

Houd jij van dansen en hossen op te gekke muziek?  

Dan is onze jeugddisco 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 carnavalssfeer.

Het programma is bestemd voor kinderen van de 

basis school. 

Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur

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 a.u.b. niet de afspraak met uw kind 
dat hij/zij 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.
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Thetru|Plataanstraat 4|Venray
0478-583968|www.thetru.nl

Joa veu
r 

   goa
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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

Binderseind 9- 5701 ST  Helmond
Tel: 0492 - 523 801

Schootense Dreef 23
5708 HZ  Helmond.
Tel. 0492-529429
Fax. 0492-524082
E-mail: architectenburo.pepers@wxs.nl

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

Di joar waar ut heil hoofdbestuur van de stad 

ok werrus in Dierdonk. Dun burgemister en de 

wethaauwers wiere op de hogte gebrògt van alles 

wattur in Dierdonk spult. Zoas dè dè getrubbel mi 

die hangjeugd waar opgelost dur ze un aander plats 

an te wijze, mar dè dorvur ok de bènkskes waare 

weggehald en dè naw die aauw nie mer konne gon 

waandele, umdè ze nie mer konne oitruste, dus naw 

hebbe we ok gin plats mèr vur aauw zeverzakke.
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Bed ankt vo o r ‘t 
skôn j o ar

Genoten, daar zal ik mijn dankwoord mee beginnen. Want dat heb ik gedaan 

tijdens mijn prinsenjaar. De dag dat ik enorm genoten heb, is de dag van 

mijn bekendmaking. Uit het niets begint in de zaal het geroezemoes van 

enkele stokken en muziekbellen. Voor het publiek onduidelijk wat er gaat 

gebeuren. En ineens komt er vanuit het publiek een muzikaal geheel, “mijn” 

drumband Amicitia. Op het einde van hun flashmob mocht ik onder bege-

leiding van hun prachtige muziek door het witte doek stappen en me als 

Prins Nick d’n urste van 2016 presenteren.

De tijd ging sneller dan verwacht voorbij en voor ik het wist, waren de prins-

bekendmakingen van de andere carnavalsverenigingen voorbij en stond ik 

bij de Houtse Knuppels op het Daupfist. Daar werd ik op het podium 

gevraagd en stond ik voor een grote emmer met ijskoud water. Deze daup 

was voor mij bedoeld, maar dit keer ook voor de eerste rijen in de zaal die 

helemaal nat werden, een echte wake up call.

Ik weet niet waarom, maar de sleuteloverdracht is voor mij altijd de meest 

carnavaleske dag. Het zal wel door de sfeer en de gezelligheid zijn. Als we 

met zijn allen daar voor West Ende staan, begint de magie. De kou valt dan 

in het niets onder de muzikale klanken van de kapellen en het genot van een 

biertje.

Dit waren enkele hoogtepunten van mijn prinsenjaar. Voor allemaal heb ik 

te weinig plaats gekregen in dit buukske. Maar ik wil jullie bedanken voor al 

deze nieuwe leuke herinneringen. Dus bij deze; hartstikke bedankt!

Tot slot wens ik onze nieuwe prins, Koen d’n Urste, een geweldig prinsenjaar 

en dat hij net als ik heel veel prachtige herinneringen mag overhouden.

Ex-Prins Nick d’n Urste
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eerste orkest

Het Parochiehuis.
Het parochiehuis van de Heilig Hartparochie aan het 

Binderseind werd al enkel jaren nauwelijks gebruikt. Er 

waren geen activiteiten en afgezien van het beperkt 

gebruik door een scoutinggroep lag het gebouw er 

verlaten en verwaarloosd bij terwijl er toch veel 

behoefte was aan een trefpunt voor jongere en oudere 

parochianen. Pastoor Heldens vond dat er iets gedaan 

moest worden en gaf het bestuur de opdracht om te 

zoeken naar wegen en middelen om de exploitatie 

van het gebouw kostendekkend te maken. Uiteraard 

binnen de kerkelijke mogelijkheden.

Met vele vrijwilligers werd het interieur drastisch 

aangepakt en mevr. van Deursen wist via haar 

connecties in de horecawereld een drankenleverancier 

er toe te bewegen om de kleine zaal helemaal op te 

knappen, een barmeubel te plaatsen bij de keuken en 

tafels en stoelen te plaatsen. Ook werd een voetbalspel, 

dartbord en sjoelbak op de kop getikt en het 

parochiehuis kon medio 1963 worden her opend voor 

de parochianen.

Dansschool Helledoorn
Dansschool Helledoorn was een begrip bij de 

Helmondse jeugd in de jaren zestig. In de bovenzaal 

van Zaal Drouen (de latere Zaal Traverse) aan de 

Steenweg werd al vele jaren door de heer Helledoorn 

op zondagavond van 8.00 uur tot 11.00 dansles 

gegeven aan de jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar. 

Zo ook aan de vriendenkring bestaande uit Geert 

Meulendijks, Toine Sanders, Gert Aarts, Ad Sprengers 

en Tin Verspaget. Elke zondag waren zij trouw op de 

dansles en na afloop ging het stel naar de Belindabar 

in de Ameidestraat om na te praten over hun 

veroveringen en vorderingen op dansgebied.

Na het kerstbal van 1963 kwam de vriendenkring als 

gewoonlijk bijeen in de Belinda bar en ze maakten 

plannen voor het naderende carnavalsbal.

De vrienden wilden niet zomaar verkleed als 

boer naar het bal gaan maar zochten naar 

een stunt die alle medecursisten zou over

rom pelen. Het zou een eenmalige actie 

moeten zijn. Waarom geen raad van Elf en 

een prins zoals de Lummels bij van Kooten?

In huize Sanders was vader ’s avonds naar de 

vergadering van het parochiehuisbestuur 

geweest waar ze uitgebreid hadden ge spro

ken over bezetting van het parochiehuis en 

wat ze zoal konden doen om ook de grote 

zaal meer bij de exploitatie te betrekken. Het 

woord carnaval was hier ook bij gevallen 

maar ja, hoe moet je dat aanpakken en waar 

haal je de bezoekers vandaan. Het bestuur 

zelf had onvoldoende tijd en nauwelijks 

ervaring in het organiseren van dansavonden 

en de bestaande carnavalsverenigingen 

hadden allemaal al een goed onderkomen. 

EEn gElukkigE samEnloop 
van omstandighEdEn

of hEt ontstaan van 
carnavalsv ErEniging

dE rampEtampErs
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Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen

Bij inlevering
van deze bon
10% korting
op bloemen
en planten.

uitgezonderd
rouw &

bruidswerk
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Toen Toine Sanders ’s avonds na de dansles en het 

afzakkertje thuis kwam en aan zijn vader vertelde 

wat hij en zijn vrienden die avond hadden besproken, 

viel het welbekende kwartje en werd globaal 

besproken wat men voor elkaar zou kunnen 

betekenen. Als de vriendenkring de organisatie op 

zich nam en het parochiebestuur de financiën 

regelde was er wellicht een mooi carnavalsfeest te 

organiseren.

De oprichting van de vereniging was snel 

geregeld, de vijf vrienden vormden samen het 

bestuur en de bestuurstaken werden naar ieders 

vermogen onderling verdeeld.
Toine Sanders werd voorzitter, Ad Sprengers 

penningmeester, Tin Verspaget secretaris en 

Geert Meulendijks en Ger Aarts bestuurslid.

Door deze vijf werd ook de naam RAMPETAMPERS 

bedacht, hoe deze naam is ontstaan en wie hem 

heeft bedacht is tot op heden nog een mysterie 

gebleven. Er gaan geruchten dat hij uit de koker van 

Tin Verspaget is gekomen.

Als grote voorbeeld voor de geüniformeerde club 

stonden de Keijebijters model. Er kwam een prins: 

Geert 1 (Meulendijks), een vorst: Toine (Sanders), een 

ceremoniemeester: Tin (Verspaget) en een burge

meester Ad (Sprengers). Maar omdat er vijf oprichters 

waren werd er nog de functie minister van protocollaire 

zaken aan toegevoegd. Ger (Aarts)

Uit de kennissenkring van Helledoorn werden jongens 

gevraagd of zij in de raad van elf wilde meedoen en 

voor de dansmarietjes werden zusjes en vriendinnen 

gevraagd. Uitgangspunt was dat het een jongeren

vereniging moest blijven waarbij de maximum leeftijd 

op 25 jaar werd gesteld
De bestuursvergaderingen vonden plaats in cafetaria 

D’n ADDO in de heistraat (thuis van Ad Sprengers) 

waar zij altijd welkom waren en door moeder Dora 

Sprengers van een natje en een droogje werden voor

zien.
Hiermee had men de personele bezetting geregeld 

maar nu moest de geüniformeerde club nog 

ge üniformeerd worden. Dat was nog een hels karwei, 

waar haal je 11 capes, steken, zwarte pakken en 

4  dansmarietjes pakjes vandaan als je verenigingskas 

leeg is en de tijd wel heel erg kort. Daarbij bood de 

moeder van de prins, Marie Meulendijks, gelukkig de 

helpende hand. Zij heeft zelf een prinsensteek en een 

elftal “bootjes” gemaakt. Voor de vorst, ceremonie

meester en burgemeester en dansmarietjes werd met 

gesponsord geld en grote korting van de firma 

American een passend hoofddeksel gekocht.

Texielfabriek De Artex in Aarle Rixtel sponsorde 

voldoende gele velours en groene, blauwe, rode en 

witte voeringstof om 11 capes en 4 dansmarietjes 

pakjes te kunnen maken.

Door heel veel avond en nachtwerk 

en wat hulp van vriendinnen kon moeder Meulendijks 

tijdig alle uniformen en pakjes afleveren en stond de 

vereniging er keurig uitgedost bij.

Het geel en groen zijn ook door alle jaren heen de 

clubkleuren van de Rampetampers gebleven.

De zwarte pakken moesten de leden zelf regelen dus 

werden er oude trouwpakken van de vaders van 

zolder gehaald en via de verhuurbedrijven Bouw en 

Verhees werden huurjackets en streepjesbroeken 

geregeld. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat in zo’n 

korte tijd met zo weinig middelen zoveel werd 

verwezenlijkt.

Carnaval februari 1964.
Het carnavalsfeest kon beginnen, de Rampetampers 

waren er klaar voor, de zaal in het parochiehuis was 

met behulp van vele familieleden, vrienden en kennis

sen versierd met 
visnetten, ballon
nen en slingers. 
Over dit eerste 
feest een volg
en de keer meer

Met dank aan Frank Sanders voor zijn bijdrage. 
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55jaar Keiebi j ters…. 
jaar Helmonds stadscarnaval

‘Helmonders, laat deze dagen Uw gewichtigheid thuis, 

hang Uw harnas aan de kapstok, berg Uw zorgen op en 

haal Uw beste beentje uit de kast.
Laat U koesteren door de warmte, die van een oprecht 

feestvierende gemeenschap van mensen uitgaat. Stort U 

onvoorwaardelijk in het avontuur van dolheid en vreugde.

Volgt in grote aanhankelijkheid Uw vorsten.
Manifesteert bij Uw carnavalsviering, dat gij één volk zijt. 

Hoed af voor hen, die deze éénheid krachtig stimuleren.’

De burgemeester van Helmond, Dr. J. C. M. Sweens.

Met dit voorwoord uit een ‘Keiebijter’ van de eerste jaren 

maakte de toenmalige burgemeester van Helmond de 

Helmonders bekend met het op handen zijnde stads

carnaval! Nu, op de 55ste verjaardag van het stadscarnaval 

en de Keiebijters, is de strekking van die boodschap nog 

gelijk alleen de wijze van verwoorden heeft een vlucht 

genomen.
Vele Prinsen en Brieken zijn Helmond voorgegaan, zoals 

ook de bijbehorende dansmarietjes, Raad van 11 leden, 

Prinsengardes, Grootvorsten, Opperceremoniemeesters 

en Jan den Bokken. En het was een feest om al die jaren 

het carnavalsfeest te mogen organiseren in Helmond, 

samen met de ruim 20 carnavalsverenigingen die Helmond 

rijk is. Gigantisch leuk is het om terug te kijken naar al die 

jaren waarop het Helmonds carnaval groeide in kwaliteit, 

maar ook zeer zeker in plezier met elkaar.

Jubileum motto 
Het jubileum motto ‘Doede gallie mee..?’ is dan ook prima 

afgestemd op dit feestjaar. Je zou haast denken dat die 

mooie woorden van onze burgemeester uit de beginjaren 

in het motto van het 55jarig jubileum verstopt zitten. Wij 

wensen dan ook iedereen die het Helmonds stadscarnaval 

weer gaat proeven, beleven, voelen en meemaken een 

fantastische carnaval. Geniet van dit mooie feest!

De Keiebijters ontmoeten u ook graag weer bij de vele 

stadsactiviteiten tijdens carnaval 2017.

Zolang de kei boven de grond staat, zal Helmond weer 

bruisen. Doede gallie mee..?

Bedankt!
De Keiebijters bedanken iedereen die heeft meege daan, 

meegelopen, getimmerd, geschilderd, kostuums ge maakt, 

muziek gemaakt of op een andere manier bij heeft 

gedragen aan het welslagen van fantastische en keigoeie 

stadscarnavalsjaren. Voor ons liggen weer heel veel nieuwe 

jaren die ongetwijfeld net zo gezellig en uitbundig gaan 

worden als de afgelopen 55 jaar.

De Rampetampers feliciteren de Keiebijters met hun jubileum.

- Pagina 33 -Carnaval 2017!

Pag 3233 - Keiebijters 55.indd   33 23-1-2017   12:18:50



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

  9 eurocent op diesel

Wij wensen U een geweldig Carnaval

Korting op
           Benzines !

13 eurocent op benzine

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

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

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

Koen staat voor de klas als Pietje
vraagt: 
Meester kun je straf krijgen voor 
iets wat je niet gedaan hebt?”
Koen antwoordt:
“Nee voor iets wat je niet gedaan
hebt kun je geen straf krijgen”.
Pietje is opgelucht en zegt:
“Gelukkig want ik heb mijn huiswerk
niet gemaakt”.
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Puzzelen vû r de jong!

Drie maal werken vûr de jong! 

Teken het Rammetje na en kleur het in. 

Zoek de 11 verschillen 

vind de weg die Prins Koen d’n Urste moet volgen om bij zijn Prinses te komen

Oplossingen zie pagina 44

- Pagina 35 -Carnaval 2017!

Pag 3435 - Puzzelpagina.indd   35 23-1-2017   12:18:30



Dun burgemister krig ok 
te hoiere over un ATB 
baantje vur die joong. 
Dè is un baantje worde 
mi oewe fiets ovverheen 
kèènt crosse, mi berge, 
kuule, en zo nog wa meier. 

Naw is ut moiste dorvan, 
dè ken ok te voet, mar 
dan wel vanoit dun 

andere kant, anders 
rije ze oe van oe zokke

  Kei
  skôn 
wages

Pluk d’n dag 
en haw ut

recht

d’n skônste 

tijd van 
’t jaor

dun hillentijd
goeiekhoipe 

wages bai ons!

 

 
 

 

We zin wir kómpleet gek gewórre…..
Kóm mar ’s kieke in ónze dol huuske
Karnavals  mondag en dinsdag open 

van 10.00 tot 17.00 ure

Openingstijden, Carnavalsmaandag en -dinsdag 11.00-17.00 uur. 
ma. t/m do. van 09.00 - 18.00 uur, vrij. van 10.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

Goeie wages en 
servus mi ’n 

grauwte  

‘S’
 KIA

HELMOND - VENLO -
VENRAY

Mi d’n akkuu 
vol en mi 

z’n alle, doe 
mee en kóm 
karnevalle

VDNS KIA-HELMOND, AUTODROOM

Varenschut 21, 

Autoboulevard/Helmond 

Tel. (0492) 588 986  

www.kia-helmond.nl

VDNS hi ècht kei skôn
Bai ons zin ze nie op de bon, Bai ons zin ze nie op de bon, 

VDNS hi ècht kei skôn !

Doede
gallie 
mee..?
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De aanzet tot het oprichten van Carnavalsvereniging “De 

Brouwhazen” was eind 1962. Al vrij snel vond de oprichting 

plaats. Men moest haast maken, want het eerste carnaval 

was al in 1963. 
De naam “Brouwhazen” komt van: Brouw van Brouwhuis en 

hazen vanwege het stropen waar sommige Brouw

huizenaren zich “schuldig” aan maakten. Vanaf het eerste 

jaar is er een carnavalskrant uitgegeven: “De Brouwhaas” 

en trekt er ook op carnavalsmaandag een optocht door het 

Brouwhazenland.

Sinds 1974 wordt er carnaval gevierd in Residentie De Loop. 

Daarvoor was het Patronaat en het Pakhuis de locatie. 

Tijdens het 11 jarig jubileum, is Jeugdcarnavalsvereniging 

“De Brouwhaasjes” opgericht. Zij vieren dit jaar het 44 jarig 

bestaan.
De toenmalige Dorpsraad heeft naar aanleiding van het 22 

jarig jubileum een kunstwerk: D’n Bronzen Brouwhaas, het 

symbool van de carnavalsvereniging, geschonken. Deze 

staat nog steeds te pronken op ‘t Pleintje.

Voor het 44 jarig bestaansfeest, is er een Jubileumboek 

uitgegeven. 

Dit jaar vieren C.V. “De Brouwhazen” en J.C.V. De 

Brouwhaasjes resp. het 55 en 44 jarig jubileum. Uiteraard is 

iedereen welkom om dit samen met Prins Leon d'n twidde 

en jeugdprins Sjoerd 1e te vieren. (Zie hiervoor het 

programma). Het motto is: “Vur en dur Brouwhuis”. Graag 

tot ziens in residentie “Het Hazenleger” de Loop Peeleik 7 

Brouwhuis.

De Rampetampers feliciteren ‘de Brouwhazen’ met hun 

jubileum.

OOk c.v. “De BrOuwhazen” 
 viert haar 55 jarig j uBile um

Carnavalsvereniging  ‘de Houtse Kluppels’ uit MierloHout 

viert in het seizoen 20162017 een jubileum. De vereniging 

bestaat op 24 januari 2017 precies 55 jaar. De vereniging is 

opgericht door Frits Slegers en Henk van de Westerlo in 

1962. 

Leden van de bouw en houtbond begonnen een 

carnavalsvereniging onder de naam 'Bouwkluppels'. Later 

is die naam veranderd in ‘Houtse Kluppels’. 

Primitief, met een klein budget, begonnen ‘De Kluppels’ in 

het Unitasgebouw (nu makelaarskantoor Adriaan van den 

Heuvel), waarna de vereniging feestvierde in Zaal Benders, 

Zaal van Rooij en de feesttent aan de Hoofdstraat.

Inmiddels zijn De Kluppels niet meer weg te denken uit 

Hoftempel De Geseldonk. 

Hoogtepunten voorafgaand aan het carnavalsfeest in 

MierloHout zijn de ouderenmiddag, boerenbruiloft en het 

daupfist. 

Carnaval in MierloHout wordt traditioneel geopend door 

een grandioze en drukbezochte optocht. Op carnavals

avonden proberen ‘De Kluppels’ elke avond ander 

amusement te programmeren: voor ieder wat wils dus. 

Ook de kindermiddagen zijn druk bezocht.

De Kluppels hebben extra activiteiten gepland tijdens een 

speciaal jubileumweekend op 272829 januari 2017. Dan 

staat een reünie gepland op vrijdagavond, een groots 'Fist 

van het joar' op zaterdagavond en een jubileumontbijt en 

receptie op zondag. 

Waar de grote Kluppels dit jaar hun jubileum vieren doet 

de jeugdafdeling, de ‘Klein Houtse Kluppelkes’ dat 

volgend jaar. Ze bestaan dan 11 jaar.

De Rampetampers feliciteren ‘de Kluppels’ met hun 

jubileum.

55 jaar De hOutse kluppels
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Dé specialist
voor uw prothese

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

06-40840346

Rietbeemdweg 2
Tel: 0492 532133

5705 BH  HELMOND
Fax: 0492 553275

UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK

Jantje krijgt zijn rapport,
er staan alleen maar enen op!
Als hij naar huis loopt valt zijn
rapport in de vijver.
Als hij thuis is vraagt zijn vader:
"Jantje waar is je rapport?"
Waarop jantje antwoordt:
"Alle eentjes zwemmen in het water!"
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OptOcht 2016

Zoals elk jaar deden we ook het afgelopen jaar weer mee met de Hel-

mondse optocht. Dit jaar was het thema van de optocht: ‘Mi Mekare’. 

Dit jaar gingen de Rampetampers het criminele pad op. Om de kas 

van de Rampetampers te spekken werd er ‘mi mekare’ goudstaven 

gestolen. Gelukkig bleef onze Prins op het rechte pad. Hij sloot alle 

boeven op. De boeven waren de ‘politie’ echter te slim af en konden 

‘mi mekare’ keer op keer weer ontsnappen. Dit alles leverde voor het 

vele publiek een vermakelijk schouwspel op. Ik ben benieuwd waar de 

Rampetampers dit jaar meekomen.
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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

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 : 
Tattoo verwijdering

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.apotheekleonardus.leef.nl

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.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

 Tekeningen:
John Bijnen, Raymond Nicholson

 Advertentie coördinatie:
Frank Smits

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

 Tinus Zever:
Frank Smits, 
Henriëtte den Ouden (vertaling)

 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 goud
 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

13.00 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum

ZATERDAG 25 FEBRUARI

ZONDAG 26 FEBRUARI

MAANDAG 27 FEBRUARI 

DINSDAG 28 FEBRUARI

StadS

 programma

  carnaval

2017

Doede gallie mee..?
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zowwe, dè waar ut wer vur di joar. En ok al wordt 

ut steeds rustiger ik haauw mun orre en mun 

auwge ok di joar wer heil goewd ope, want ge 

wit mar nooit oftur nog wa vuurwerruk kumt!

Houdoe!

Oplossing:
Wie wijst de weg

en zoek
de 11 verschillen

Bedanken hun sponsoren en de
adverteerders voor hun ondersteuning

van de Wildenburg
de Bus
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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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