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VOOR MEER SUPERPRIJZEN KOM NAAR ONZE WINKEL!     GA NAAR SUPERKEUKENS.NL VOOR ONS GRATIS KEUKENBOEK

OPENINGSTIJDEN

Ma:  Gesloten

Di, wo, do:  10:00 tot 17:30 u

Vr: 10:00 tot 21:00 u

Za:  10:00 tot 17:00 u

Zo:  12:00 tot 17:00 u
VOOR MEER SUPERPRIJZEN KOM NAAR ONZE WINKEL!

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond

T 0492 747010

E helmond@superkeukens.nl

www.superkeukens.nl

OOK HIER IS HET EEN SUPERFEEST!

gratis o� erte   •   gratis 3D tekening   •   snelle levertijd

35 KEUKENSOPGESTELD!

Superkeukens voor superprijzen!

Je keuken is niet alleen om in te koken, maar ook om in te eten, te leven en samen te zijn. 

Iedere keuken vertelt zijn eigen verhaal. Laat jouw verhaal tot leven komen met een van 

onze Superkeukens! We hebben een ruime collectie keukens voor iedere interieurstijl en 

ieder budget. Je vindt bij ons dus altijd jouw perfecte keuken. 

Ook een superkeuken? Dat kan al vanaf €2.999,-
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Dit jaar heeft de boekjescommissie het erg 

zwaar. Normaal hebben we onze handen al vol 

aan één boekje. Maar dit jaar is anders. We 

vieren 55 jaar Rampetampers! En een lang 

gekoesterde wens komt uit: We gaan een 

jubileumboek samenstellen. Naast het vele 

werk is, is het samenstellen van zo’n boek ook 

ontzettend leuk. We duiken de archieven in, 

bekijken oude verslagen en praten met mensen 

van het eerste uur. Er is veel discussie over het 

verleden. Een verleden om trots op te zijn.

Iedereen weet het; wat gaat de tijd toch snel. In 

onze 44 jarig jubileumuitgave schreven we nog 

dat we al weer 8 jaar in Dierdonk resideren. In 

2016 hebben we deze residentie verlaten. Nu in 

2019, beginnen we alweer aan ons vierde jaar in 

de Fonkel, in de binnenstad van Helmond, waar 

het ooit allemaal begon.

Een jubileumjaar vraagt om een 

jubileumprins. Dit jaar gaat prins 

Werner d’n Urste ons voor.

Werner is geen onbekende in de carnavalswereld; 

22 jaar maakte hij deel uit van de Helmondse 

amusementsgroep Hers en Dwers. Het carnaval 

zit dus in zijn bloed. In 2014 heeft hij mee

gespeeld in Berry de musical.

Hij laat als prins samen met zijn echtgenote 

Susanne het carnaval 2019 over zich heen 

komen en zij zullen met volle teugen gaan 

genieten. Zijn motto voor deze carnaval: 

“55 moet je 44”..

De voorbereidingen voor het feest zijn inmiddels 

afgerond, zodat we samen met Werner d’n Urste 

een knotsgek carnaval kunnen gaan vieren.

Dit jaar hebben wij de handen ineen geslagen. 

De kletsavond van de Fonkel en de zittingsavond 

van de Rampetampers zijn een gezamenlijke 

productie van “De Fonkel”, “De Rampetampers”, 

”Wijkbeheer binnenstad” en de “Helmonse 

Enterteenmunt Groep”. De kletsavond van de 

Fonkel is op 8 februari. De vertrouwde zittings

avond van de Rampetampers is op zaterdag 23 

februari.

Een jubileumjaar vraagt naast de normale activi

teiten, om speciale activiteiten waarvan er al 

weer een achter ons ligt: De Benefietmiddag op 

zondag 16 december, georganiseerd door de 

Rampetampers om geld in te zamelen voor de 

Stichting Energy4All. Deze stichting zet zich in 

voor onderzoek naar energie stofwisselings

ziekte. Een genadeloze ziekte, waar nog geen 

medicijn voor is. Het onderzoek naar een 

medicijn is van levensbelang voor alle kinderen 

en volwassenen die deze ziekte hebben of in de 

toekomst deze vreselijke diagnose krijgen. Op 

deze benefietmiddag traden kletsers en 

amusementsgroepen belangeloos op. De Dur

bloazers verzorgden de muzikale omlijsting

Op zaterdag 2 februari vindt de reünie voor alle 

(oud) Rampetampers plaats. De receptie wordt 

gehouden op zondag 3 februari gehouden. 

Beide activiteiten vinden in de Fonkel plaats.

Prins Werner d’n Urste hoopt u tijdens onze 

activiteiten te mogen begroeten, want carnaval 

dat vier je samen!
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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

Een vader duwt in de Warande een 
kinderwagen voort waarin zijn 

zoontje onafgebroken ligt te krij- 
sen. “Rustig Werner, houd je rus- 
tig!”  hoort men de vader steeds 

zeggen. Een oudere vrouw komt bij 
de kinderwagen staan en spreekt de 
baby toe. “Wat is er dan mijn kleine 
Werner, waarom moet je zo huilen?” 

Waarop de vader narrig zei, “Hij 
heet geen Werner. Ik ben Werner!”

Europaweg 101

5707  CL Helmond

Tel: 0492-745240

www.degreefstoffen.com                       helmond@degreefstoffen.com
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1983: De Rampetampers wensen Helmond ‘n prettige carnaval

Het is extra bijzonder om dit jaar met een voorwoord in 

jullie bloaike te staan. In de wereld van het carnaval 

bereikt CV “De Rampetampers” dit carnavalsjaar een 

buitengewoon mooi jubileumgetal: 55. Al 5 x 11 jaar zorgt 

jullie vereniging voor heel veel leut en plezier in de 

(binnen)stad. Wat een tijd! De vereniging is niet meer weg 

te denken. CV de Rampetampers opgericht in 1964 door 

5 vrienden is uitgegroeid tot een begrip in Helmond. Een 

carnavalsvereniging waarvan de oorsprong in de 

binnenstad ligt. Residentie ‘De Fonkel’ inmiddels als 

baken, als vertrouwde uitvalsbasis.

Met feestelijke activiteiten markeren jullie dit bijzondere 

jaar. Extra bijzonder was de benefietmiddag in december 

waarvan de opbrengst naar Stichting Energy4All is 

gegaan. Door humor en muziek kwam geld en energie 

vrij. Precies wat nodig is om deze stofwisselingsziekte 

tegen te kunnen gaan. Grote complimenten voor de 

organisatie van deze middag voor zo’n belangrijk doel.

Wat zal de troon voor prins Werner d’n Urste goed voelen. 

Het mogen voorgaan in dit jubileumjaar is uiteraard een 

grote eer. Dat hij wordt ondersteund door een eigen 

burgemeester spreekt mij natuurlijk aan! Jullie 

burgemeester Ton is als steun en toeverlaat voor de Prins, 

een van de weinige burgemeesters in het Helmondse 

verenigings leven. Net als de burgemeester van Helmond 

is de burgemeester van CV ‘De Rampetampers’ te 

herkennen aan een keten. Het hoofddeksel met witte 

veren hebben ze in het gemeentehuis (helaas) achterwege 

gelaten…

Ik zie een bloeiende vereniging waar humor, plezier, 

muziek en vriendschap hand in hand gaan. Prins Werner 

d’n Urste maakt er samen met alle inwoners en 

vrijwilligers ongetwijfeld een fantastisch mooi carnavals

feest van.

Ook voor de toekomst wens ik jullie alle goeds en succes. 

Op naar het volgende jubileum maar nu eerst genieten 

van dit speciale jaar.

Alaaf!

Mevrouw P.J.M.G. Blanksmavan den Heuvel 

burgemeester Helmond

Beste RampetampeRs en 
RampetampeRinnekes,
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Al 299 jaar 
prinselijk 
verfrissend

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

FAMILIEBROUWERIJ SINDS 1719

      

2019
Bankiert u bij de Rabobank en 

bent u nog geen lid? 
Wordt dit dan snel, het kost u niets.

Rabobank CLUBKAS campagne

www.mijnbankenik.nl/helmond/clubkascampagne

Steun ons en stem bij de

U heeft 5 stemmen om uit te brengen
laat uw stem niet verloren gaan!

Breng één van uw stemmen uit  op

Lid van de Rabobank dan
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50 jaar geleden zong ik op het podium van het 

H.Hartparochiehuis aan het Binderseind het lied, 

waar ik later nog vaak aan teruggedacht heb: Vijf 

jaar Rampetampers, vijf jaar aan een stuk. Mi de 

Rampetampers: Carnaval gelukt! Want wa is het skônst van 

al? Rampetampers carnaval!

Ik had voor het lied een melodie gekozen, die in die jaren bij het 

Mainzer Karneval (“Mainz, wie es singt und lacht”) door Heinz 

Nägerle gezongen werd: Heile, Heile Gänzchen. Ik was helemaal 

weg van de traditionele sfeer, die rond dat liedje hing. Voor de 

tekst, die ik gemaakt had, zou zich menig tekstschrijver diep 

schamen vanwege de trieste simpelheid, maar de Prins, de 

Dansmarietjes, de Raad van Elf en de hele zaal brulden 

dolenthousiast mee: ons chauvinisme vervulde ons allemaal 

met een geweldige trots.

In die tijd was mijn vader zaliger beheerder van het Parochiehuis en toen ik vele 

jaren later een of andere (22, 33, 44jarige) receptie van jubilerende Rampetampers 

bezocht, viel mijn oog plotseling op een memorabele foto, die in een keer blonk 

tussen foto’s van eerdere Rampetampersevenementen, juist uit dat jaar van 5 jaar 

Rampetampers: daarop stond mijn vader met zijn zojuist verworven 

Rampetampersonderscheiding. Mede daardoor is me dat beeld altijd zo 

ongelooflijk dierbaar gebleven.

Ik kan me herinneren dat de plaatselijke pers in de beginjaren enigszins schamper 

deed over dat clubje aan het Binderseind, maar die club heeft 55 jaar lang alle 

stormen getrotseerd en is in die jaren opgebloeid tot een zeer respectabele en 

gerespecteerde vereniging.

Daarom past hier een diepe buiging voor zo’n geweldige teamspirit, zoveel 

onbezorgd plezier en roept heel Helmond: Van harte proficiat! En onder aanvoering 

van een eminente Prins Werner zal 2019 een jubileumjaar worden, waarover na 

zoveel maal vijfenvijftig jaar nog gesproken zal worden.

Want: wa is ’t skônst van al?

Rampetamperscarnaval!

 Bert Kuijpers

Dat is lang geleDen!

Rampe - Rampetampers,

het gaat weer barstens goed

Rampe - Rampetampers,

Alles wa ge doet,

Rampetampers wa ik oe zeg

in honderd jaor zin wai nie weg.

Heja Rampetampers luister allemaal,

wij gaan iets vertellen,

het wordt een heel verhaal,

Heja Rampetampers,

luister naar ons lied,

want de Rampetampers,

gaan nooit niet failliet,

want de Rampetampers,

gaan nooit niet failliet

Uit onze zangbundel nog enkele liedjes
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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

0492 - 590182
Breedijk 6 | Helmond

info@vanedruk.nl
www.vanedruk.nl

Vanedruk&print

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

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

Ik zou niet graag een tweeling 
hebben zegt Werner tegen zijn 

tante. "Het loopt zo moeilijk met 2 
maxi-cosi‛s en ze moeten toch een 
hels kabaal maken. Als ze huilen 

zijn het er altijd twee". 

Tante: "Dat lopen valt wel mee en 
het huilen is ook niet zo erg. 

Meestal huilt er een zo hard dat 
de andere niet meer te horen is."

- Pagina 6 - Al 55 jaar Rampetampers

      



ten 1e

ten 2e

ten 3e

ten 4 e

ten 5e

ten 6e

ten 7e

ten 8e

ten 9e

ten 10e

ten 11e

Proclamatie
Wij Werner d`n Urste

Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het Rampetampers Imperium.   
Ereburger van Huize de Eeuwsels, Baron van Dierdonk en vierde 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:

Hu n getal is 666, maar ze zijn voor de duvel niet bang 
Op die datum hield Susanne Werner een beetje in bedwang.

He t aanzoek van Werner was op zich al uniek 
Dat deed hij op het podium en plein public.

Va n een aanschaf van een Maxi-cosi krijgt u zeker nooit spijt 
Want hij wordt door de hoogheid zelf gecontroleerd op kwaliteit!

He rs & Dwers had van hem best veel plezier 
Lange tijd had hij maar één taak: hij haalde het bier.

De  ene was de lollige, de ander schreef menig couplet en refrein 
En Werner hoefde alleen maar mooi te zijn.

Is  hij ineens verdwenen en moet je hem gaan roepen 
Vlak voor iets belangrijks moet hij altijd even ...

Zij n krullen zijn verdwenen, helaas, ‘t is waar 
Ach ja, op een voetbal groeit ook geen haar.

 Me t zoon Bram bezoekt hij PSV steeds weer 
En voor hetzelfde geld scoren ze een keer!

 Wer ner is populair bij de vrouwen, maar alleen Susanne en Fleur 
Geven zijn leven écht meer kleur.

 Om  volledig in zijn rol te blijven 
Heeft hij deze proclamatie door anderen laten schrijven.

 Lig gen de laatste gasten op het feest over de toog gebogen 
Als Prins is Werner altijd als laatste gevlogen!

Al dus gegeven op een gure winteravond in november 2018  
Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid

Werner d`n Urste
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VLOER.. TEGELS - HOUT - LAMINAAT/PVC

WENST 
U EEN PRETTIGE

CARNAVAL !

BAD & SANITAIR

TUIN & TERRAS

Engelseweg 200 a  Helmond  T.0492-792499

  alles onder

1

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

Info@PepersArchitecten.nl
www.PepersArchitecten.nl

Schootense Dreef 23
5708 HZ  Helmond.
Tel. 0492-529429

Baby Werner vraagt aan Baby Ton; 
“Hoe laat ben jij geboren?” 

Waarop de baby Ton antwoord: 
“om 12 uur 's nachts.” 

Zegt baby Werner verbaasd: 
“Jij mag ook al lang opblijven zeg!”

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
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Voogeltje wat zing je vroeg
Prins Werner komt uit een nest van drie. Hij groeide op met zijn broer Ton en zus Mayke.

Al vroeg hield Werner van zingen: Hij was lid van het kerkkoor van de SintJozefkerk in 

Helmond, een jongenskoor: de SintJozefzangertjes. Ook was hij samen met zijn vader 

verbonden aan het Helmonds Mannen Koor.

Na de koren betrad Werner de wereld van het Helmondse amusement en werd hij 

artiest.
Hers & Dwers is een carnavalsamusementsgroep uit Helmond. Het gezelschap werd in 

1992 opgericht en heeft in de loop der jaren verschillende formaties doorgemaakt. 

Begonnen met z’n zessen, bestaat Hers & Dwers vanaf 2008 uit drie man. Ook handig 

want, “Ge bent ut vlugger mi mekaar ins en ge kent mi inne wage op pad”!

Werner is zanger en haalt het bier. In 1992 wint de groep al meteen de Helmondse 

Carnavalsschlagercompetitie met Hedde ge de gezien? In 1994 treedt Hers en Dwers 

voor het eerst op bij de Rampetampers.

In de jaren erna volgen tal van succesvolle programma’s zoals: CV Hers en Dwers, Tres 

Amigos, Waai kenne alles speule, Dansmarieke / Road van 11 en nog vele anderen.

Carnaval 2014 is het laatste seizoen. De groep besluit om erna 22 jaar er een punt 

achter te zetten. Het is mooi geweest. Tijd voor een nieuwe fase was de algemene 

motivatie. Met een speciaal optreden in Lokaal 42 aan de Markt in Helmond, 

komt aan alles een einde.

Maar het muzikale bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een nieuwe uitdaging 

diende zich aan.

Optreden in een musical. Werner werd journalist, Hans van Breukelen, 

kind en huisman in Berry de Musical. Tien keer stond hij op de planken. 

De eerste keer op 26 december 2014.

Gepokt en gemazeld in de amusements wereld hoefde Werner dan 

ook geen moment te twijfelen toen 

hem gevraagd werd als prins voor te 

gaan in het jubileum jaar van de 

Rampetampers.
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Dé specialist
voor uw prothese

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

06-40840346
kunstgebitbijsterveld.nl

       
      

     
    

       
      

    
     

      
     

Dé specialist
voor uw prothese

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

06-40840346
kunstgebitbijsterveld.nl

Geysendorfferstraat 1
Helmond

T.: 0626735309
www.slagerijwilde.nl

Slagerij Ad Wilde

Marktstraat 19
5701 RM Helmond
Tel: 0492 - 524098
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Dit jaar gaat prins Werner d’n Urste ons voor. 

Werner is geen onbekende in de carnavalswereld; 22 jaar 

maakte hij deel uit van de Helmondse amusementsgroep 

Hers en Dwers. Het carnaval zit dus in zijn bloed. 

Enthousiast gaat hij voor in elk feestje dat de Rampetampers 

vieren. Natuurlijk hoeft hij dat niet  alleen te doen. Hij 

wordt 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 spraak waterval, de 

man in het blauw. Hij is de spreekbuis van de vereniging. 

Hij stopt pas met praten als je hem de microfoon afneemt.

De amusementsgRoep  

van De RampetampeRs

CeRemoniemeesteR geRaRD

voRst koen

pRins WeRneR i

BuRgemeesteR ton

- Pagina 11 -De nieuwe Hers en Dwers?

      



mi carnaval drie
dagen bai hullie...

...de rest van ut
joar kende 

bai ons teregt
Stichting Speeltuin Leonardus

Mgr. Swinkelsstraat 24
Helmond - 0492 533 540

/SpeeltuinLeonardus
@sptleonardus
info@speeltuinleonardus.nl

 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

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!

- Pagina 12 - Al 55 jaar Rampetampers

      



p Rins WeRneR en zi jn RaaD

zi jn klaaR vooR een sp et t eRenD j uBile umf eest

Jack van Dijk, Peter Haans, Nick van Dijk, Eric Geelink, Karel Spee, Bert van der Heijden  

Gerard Fieten, Koen van Dijk, Werner Voogels, Ton Coolen  

 John van Lanen, Paul van der Zande, Harry Kroon Jos van den Eijnden en Frank Smits,

Niet op de foto: Gerard Cuppen, Ruurd Jan Leenders en Matthijs van der Zande
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  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 !

gewóón.!

Boite-

e info@vandommelenborduurservice.nl
w www.textieldecoraties.nl

Gaarde 12 , 5422 CS Gemert
telefoon:                                0492-367011

Twee pas geboren baby's liggen ik 
het ziekenhuis. De een zegt tegen 

de ander: "Ik ben een jongen."
"O ja?!" zegt de ander, "bewijs het 
dan!" "Oké, maar wel als de zuster 
weg is." Even later is de zuster weg 
en de een zegt weer: "Bewijs het 

dan!" De ander doet de dekens naar 
beneden en zegt: 

"Kijk! Blauwe sokjes!"
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Dans g z l g m e D s on  f s j

En dan nu een woordje vanuit de mooiste werkgroep 

van de vereniging, Werkgroep Dans. Dit jaar bestaan 

we weer uit drie dansgroepen. Voor de allerkleinste 

kinderen zijn er de narretjes. Onze zeven narretjes 

dansen tijdens het jubileum op het liedje Feest! van 

Kinderen voor Kinderen, hoe toepasselijk! Dit jaar 

stelen ze de show met hun dans op de feestelijke 

middagen, dus kom zeker kijken! 

We hebben uiteraard ook een eigen dansgarde. Deze 

bestaat dit jaar uit een leuke groep van zes jonge 

meiden. Zij begeleiden onder andere de Prins en Raad 

van Elf als we op bezoek gaan bij verzorgingstehuizen, 

maar ze zijn natuurlijk ook te zien op onze eigen 

zittingsavond en feestmiddagen met carnaval. 

Last but not least, onze showgroep. Bestaande uit 

zeven, we kunnen wel zeggen, dames. Zij begeleiden de 

Raad van Elf voornamelijk als het te laat wordt voor de 

dansgarde en maken er een gezellig feestje van overal 

waar ze komen.

Wat vinden de meiden leuk aan het dansen bij De Rampetampers?

‘Wij vinden de spelletjes tijdens de trainingen erg leuk.’ - Victoria, Lilla & 

Z’vah (narretjes)

‘Het dansen op het podium natuurlijk!’ - Lena & Hanna (narretjes)

‘Ik vind gewoon alles leuk.’ - Willemien (narretjes)

‘Dansen is leuk! We hebben leuke pakjes.’ - Nadia (narretjes & dansgarde)

‘Je traint je conditie. Het is gezellig en je leert ook dat je niet alles in een 

keer kan, maar door veel oefenen lukt het wel.’ - Marie (dansgarde)

‘Ik vind carnaval leuk. En tijdens carnaval mag je dansen voor anderen 

dat is erg leuk.’ - Sanne (dansgarde)

‘De optredens zijn leuk, het is dan erg gezellig en carnaval is leuk.’ - 

Soraya (dansgarde)

‘Ik vind de pakjes waarin we mogen dansen heel erg mooi.’ - Catharina 

(dansgarde & showgroep)

‘Het optreden voor de ouderen.’ - Amber (dansgarde & showgroep)

‘Mensen vermaken vind ik heel leuk en we vormen een leuke 

vriendengroep met carnaval.’ - Kim (showgroep)

‘Het optreden is heel leuk en daarnaast is het heel gezellig!’ - Isa 

(showgroep)

‘Tijdens zo’n optreden samen met de meiden op het podium in de 

spotlights staan, geeft mij zoveel energie. Het is altijd weer een feestje 

om te mogen dansen. En als je dan ziet dat het publiek hier ontzettend 

van geniet, daar doe ik het voor!’ - Chantal (showgroep)

Vind je dansen leuk en lijkt het je gezellig om samen met een groep 
meisjes een dans uit te voeren, dan ben je welkom op een van onze 
trainingen in wijkhuis de Fonkel. Daar kun je dan een kijkje komen 
nemen. Voor de narretjes is de training elke woensdag van 18.30 tot 

19.15 uur. Voor de dansgarde ook op woensdag van 19.15 tot 20.30 
uur. De dames van de show trainen op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur. Heb je nog vragen of wil je graag meedoen, neem dan 
gerust contact op met de Werkgroep Dans (06-48575363).

shoWgRoep

naRRetj es

DansgaRDe

Chantal, Nadine
Isa, Kim en Catharina
Niet op de foto:
Mijke en Amber

Catharina, Soraya, Sanne, Nadia en Marie
Niet op de foto: Amber

Hanna, Z’vah, Lena 

Lilla, Victoria en Willemien

Niet op de foto: Nadia
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Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

      Particuliere verzekeringen  Hypotheken 
 
      Bedrijfsverzekeringen  Bankzaken             

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

 

HELMOND

Zie onze
Webshop

- Pagina 16 - Al 55 jaar Rampetampers

      



Het onaangename combineren met het aangename, dat bleek dus heel goed mogelijk op 

onze middag voor het goede doel op 16 december 2018

Stichting “Energy4all” werd ons mikpunt als 

goede doel. De aanleiding hiervoor was Jenske 

de 9 jarige kleindochter van de welbekende 

tonprater (kletser) Hans Eijkemans. Samen met 

zijn vrouw Antoinette laten zij geen moment 

onbenut om ergens geld in te zamelen voor dit 

goede doel. Dit was voor ons de aanleiding om 

hun wat steun te bieden met hulp van collega 

vrienden van Hans die zelf de aftrap nam, nl.: 

zilveren narrenkapwinnaars, Helmonder Rob 

Bouwman en Rob Scheepers uit Sterksel, 

veelvoudig Brabants kampioen Berry Knapen 

uit Heeze en top amusementsgroepen Tadaa 

en Applaus ook uit Helmond. 

Verder kregen we de volle medewerking van 

onze eigen dansgarde, narretjes en showgroep, 

de Durbloazers met Willie & Rene, de HEG 

groep, vrijwilligers van de Fonkel en presentator 

Bert van der Heijden. Naast een collectebus in 

de zaal was Frank Smits ook nog tegelijk even 

met de collectebus rond gegaan in de Gavioli

zaal. 

Ook enkele bedrijven gaven steun aan onze 

middag waarvoor onze hartelijke dank. 

Buiten de verkoop van sfeerflessen door oma 

Antoinette, wat ook succesvol bleek te zijn, 

konden we na afloop 1900, Euro op de cheque 

laten schrijven en overhandigen aan de voor

zitter van de stichting Paul Indenbosch. 

Het geld komt geheel ten goede aan onderzoek 

in medicijn ontwikkeling voor stofwisselings

ziekte waarmee Jenske al het grootste deel van 

haar leven mee te kampen heeft. Voor haar is 

het al een tijdje 5 voor 12 en zit dus dringend op 

dat medicijn te wachten !! 

Wij als Rampetampers hebben samen met 

publiek en alle deelnemers deze middag 

“Jenske” in ons hart gesloten en kunnen we 

terug kijken op een geslaagde middag. Aan 

iedereen nogmaals onze HARTELIJKE DANK !!

Namens commissie  

jubileum benefietmiddag,  

Karel Spee en John van Lanen

juBileum / BenefietmiDDag
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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

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Bloemisterij 

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

Professionals in bloemen
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Opnieuw presenteren de Rampetampers en de Fonkel met trots hun beroemde zittingsavonden.

Kletsavond de FonkelDe avond van de Fonkel is op vijdagavond 8 februari 2019, aanvang 19.30 uur, en zoals te doen gebruikelijk blijven de optredenden een Mysterie.

Zittingsavond van de RampetampersDe Avond van de Rampetampers is op zaterdag 23 februari aanvang 20.00 uur. Voor u komen in of voor de ton
Dolf Schrama, Helga Cornelissen, Rob Scheepers (Helmond) en Rob Bouwman.

En de amusementsgroepen: TaDaa en Niks en un Bietje.Op beide avonden zorgen “de Durbloazers” voor de muzikale ondersteuning. Uiteraard zullen ook de Dansgarde en Showgroep bij de dans hun beste beentje voorzetten.
Het beloven weer oergezellige avonden te worden waar u gewoon bij geweest moet zijn.

Kaarten
Beide avonden zijn te bezoeken voor de toegangsprijs van € 11,00. Wilt u beide dagen komen dan bieden wij een PassePartout aan voor het luttele bedrag van slechts € 20,00.Deze kaarten zullen te koop zijn bij ‘De Fonkel’, ‘Primera de Luifel’ in winkel centrum De Bus en online in de webshopzie www.rampetampers.nl

&

Vrijdag 8 februari

Fonkelende

     Kletsavond
Zaterdag 23 febr

uari

Oergezellige
    Kletsavond

Kaarten a € 11,00 per avond of

Paspartout voor beide avonden slechts € 20,00

Kaartverkoop: ’De Fonkel’, ’Primera De Luifel’ (de Bus) 

     en via internet www.rampetampers.nl

Meer info zie  www.rampetampers.nl
 of  www.defonkel.nl
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t e l . 0 4 9 2 -5 4 6 8 9 3
57 0 5 CX He lmo n d
No o rd d i j k 2

Stichting Kringloopwinkel Helmond

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630

Handig voor u, vriendelijk voor het milieu.

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 7  
(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 9 jaar ervaring

Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332

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

       

Laatste nieuws.

Vanaf 1 april dit jaar kun je bij de 
Efteling voortaan met je baby in de 
Python. Werner heeft een speciale 

Maxi-Cosi ontwikkeld die aan de 
voorkant komt van het wagentje 
zodat alle pasgeborenen ook mee 
kunnen in de loopings en dubbele 

kurkentrekkers.
Wij wensen jullie veel plezier!
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Deze middagen worden georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. 

Samen lekker springen en hossen op carnavalsmuziek of meedansen met je favoriete artiest. 

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 € 1,00.

maandag 4 maart

en dinsdag 5 maart

Feestmiddagen voor de kinderen

Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: 

Dolf Schrama, Helga Cornelissen, Rob Scheepers (Helmond) en Rob Bouwman.

 En als amusementsgroepen:  TaDaa en Niks en un Bietje

met danst van de Dansdansgarde en Showgroep.   Met medewerking van hofkapel De Durbloazers. 

Wederom mogen we een oergezellige avond verwachten, waar u gewoon bij geweest moet zijn.

Aansluitend een ‘grandioos bal’ waarvoor de toegang gratis is.

Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. Entree € 11,00.

Rampetamper Zittingsavond

Zaterdag 23 februari

De avond van de Fonkel, zoals te doen gebruikelijk blijven de optredenden een Mysterie

Zaal open 19.30 uur, Aanvang 19.30 uur. Entree € 11,00.
Kletsavond de Fonkel

Vrijdag 8 februari
Carnaval bij de Rampetampers  

 in wijkhuis de Fonkel, 
2019

Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Voor verkoop

Voor de zittingsavonden zijn 

kaarten in de voor verkoop bij:

De receptie in onze residentie 

de Fonkel, Prins Karelstraat 131

Primera de Luifel in 
winkelcentrum de Bus.

Via onze webshop zie 
www.Rampetampers.nl

Bezoek ook onze website www.Rampetampers.nl

Passe-Partout voor 
beide avonden  € 20.00.
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Het begon allemaal met 11-11-11 een 
bijzondere datum die iets extra’s heeft 
voor ons carnavalsvierders, een datum 
die maar eens in de honderd jaar kunt 
meemaken. Dit uitstapje was zo’n succes 
dat het voortaan vast in onze jaarlijkse 
agenda’s is gebrand. De plaats mag nog 
wel eens variëren maar de aftrap doen we 
samen met enkele duizenden carnavals-
vierders. 

Keulen... Maastricht...  
11-11 door de jaren
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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:

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

uitgezonderd
rouw &

bruidswerk


Werner vraagt aan zijn moeder: 
"wanneer ben ik nou geboren?" 

"Op 30 december mijn lief 
knulletje" antwoordt ze.

Zegt Werner: "Hé, dat is ook 
toevallig, dat is op mijn verjaardag!"
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Beste Rampetampers en 

lieve Rampetamperinnekes,
Allereerst Proficiat allemaal !!

Wie had ooit kunnen vermoeden dat ik exact 40 jaar geleden in 1978 afscheid 

nam als burgemeester en in 2018 terug zou keren als Prins John d ǹ twidde 

van de Rampetampers ? Ik zelf in ieder geval niet. Maar wat heb ik genoten in 

dit prinsheerlijke jaar ! Wat fijn dat Harry Kroon mij kwam vragen om een jaar 

voor te gaan bij deze geweldige vereniging. Tevens mocht ik aan mijn beste 

vriend Bert van der Heijden vragen om de burgemeester te zijn tijdens mijn 

hoogheids periode, het feest kon beginnen. 

Met de Rampetampers samen beleefde we intens van dag 1 tot de allerlaatste 

minuut van carnaval ! Heerlijk dat ik in de optocht mijn favoriete idool Elvis 

mocht uitbeelden in een fantastisch team van overleden collega artiesten. Een 

tweede prijs was onze beloning. Natuurlijk was het iedere keer weer 

genieten als we samen een evenement hadden. Vanaf de Doop bij de 

Houtse Kluppels, de fitste prins bij de fysiotherapie van Ruysenaars, de 

sleuteloverdracht, maar vooral als klap op de vuurpijl: onze eigen 

zittingsavond ! Een volle zaal en een super podium die er allemaal voor 

gingen om volop plezier te hebben met elkaar. Kwalitatief hebben we 

hele goeie dansmariekes, vooral de showgroep is mijn favoriet. 

Mijn vrouw Marga moet ik ook dankbaar zijn omdat ze me overal de vrije 

hand gaf en ze steeds mijn raadgever was. Dankbaar ben ik trouwens voor 

iedereen die mij dit gunde en voor mij een lieve steun zijn geweest. 

Prins Werner d ǹ uurste is een waardige opvolger en in mijn ogen de 

beste jubileumprins die de Rampetampers zich maar konden wensen. Ik 

wens hem samen met zijn Suus een prachtige periode toe !

Veel liefs,
Oudprins John d ǹ twidde

- Pagina 25 -John d`n twidde, Een prinsheerlijke jaar!

      



- Pagina 26 - Al 55 jaar Rampetampers

      



Als je als vereniging zelf het 55 jarig jubileum viert, dan weet je,  

dat net als 11 jaar geleden, er nog twee andere verenigingen jubileren.

1953 – 2019 > 66 jaar E.C.V.de.Heipoort.

Wij feliciteren C.V. de Rampet ampers met hun 55 jaar 

bestaan: “een 3 x Alaaf.”

Ruim 66 jaar geleden vond er een verschrikkelijke 

watersnoodramp plaats in Nederland.

Door Helmondia werd voor de slachtoffers van deze 

ramp een benefiet, gekostumeerd voetbalwed strijd 

georganiseerd.

Nadat er diverse gesprekken tussen het toenmalig 

bestuur van Helmondia en onze oprichters Hendrik 

Cornelissen en Eduard Spoormakers hadden plaatst 

gevonden, werd er besloten een carnavalsvereniging te 

gaan starten. De naam is ontstaan uit het feit dat de 

gesprekken plaats vonden in Café de Heipoort in de 

Heistraat. We zijn aangesloten bij de Europese 

carnavals organisatie. Vandaar de naam Europese 

Carnavals Vereniging de Heipoort (E.C.V.de.Heipoort).

Wij hebben aan de wieg gestaan van het opstarten van 

de optocht in Helmond.

Ook al hebben we veel ups en downs meegemaakt 

met goede en slechte tijden in verschillende residenties.

We gaan toch maar gewoon door om carnaval in 

Helmond niet verloren te laten gaan.

Wij vieren dit seizoen carnaval met de Jubileum Prins 

Don Dion de 1ste bij Partycentrum de Molen.

Ook cv De Spurriezeiers uit Stiphout hebben 

wat te vieren. Zij bestaan net als wij 55jaar.

Dat verdient een hiephiep hoera en felicitaties. 

Daarom van ons van harte gefeliciteerd en maak er 

samen met alle Spurriezeiers en heel Stiphout een 

geweldig carnaval van.

Keiegalmers 55 jaar

De Keiegalmers is een amusementszanggroep uit 

Helmond die eind 1963 is gestart toen een aantal 

zangers van het zangkoor Lambardi besloot mee te 

werken aan de eerste Keiekletsavonden. De groep trad 

op onder de naam Keil kwekers maar veranderde de 

naam al na het eerste optreden in Keiegalmers. De 

groep treedt op in het Helmonds dialect en dan vooral 

rond carnaval.

De huidige bezetting bestaat uit: Hans Carmiggelt, 

Eugène Plessen, William Verkoelen, Theo Gommans en 

Lex Coolen.

Keiegalmers gefeliciteerd!!

j uBilea moet je vieRen
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Dierdonkpark 4 
5709 PZ Helmond
0492 347 406
bestellen/bezorging: download de Smuller helmond app of 
via thuisbezorgd.nl. Volg ons op facebook smuller helmond!
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Puzzelen vû r de jong!
Oplossingen zie pagina 36

Drie maal werken vûr de jong! 

1. Los de woordzoeker op

2. Teken het rammetje na.
3. Los de Rebus op

B A L L O N N E N V R I J 

F S E O N V P I R A A T B 

I W J P C A R N A V A L E 

J O K E R H C O L A D F Z 

B E T R I A S N O E P J E 

R N G J A R R E S L N L M 

A S K R U I S J E A R A M 

Z D I A M N P E R C S D A 

I A E T A G M P P H T D S 

L G L S T A F J E E E E K 

I T T E F N O C N N E R E 

E E O P T O C H T R K S R 

Z A L E N M U Z I E K D S 

W D W E I L B A N D A T G 

E V E R K L E D E N A R L 

T V I E R F L E S T O L A 

S E N P R I N S E S W E S 

 

ASKRUISJE
ASWOENSDAG
BALLONNEN
BEZEM,
BRAZILIE,
CARNAVAL,
CONFETTI,
COLA,
DWEILBAND,

ELF,
FLES,
GLAS,
HARING,
JOKER,
KIEL,
LACHEN,
LADDER,
LOPER,

MASKERS,
MUZIEK,
NAR,
OPTOCHT,
PIRAAT,
PRINSES,
RAAD, 
SERPENTINES,
SNOEPJE,

STAFJE,
STEEK,
STOLA, 
VERKLEDEN,
ZALEN,
ZWETS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _  _ _

55

Uitleg over 
de Woordzoeker

Hiernaast staat een 
woordzoeker. Zoek 
de woorden van links 
naar rechts, van rechts 
naar links, van boven 
naar beneden en van 
beneden naar boven. 
De overgebleven letters 
plaats je achter elkaar 
op de oplossingsregel en 
klaar ben je.

Veel Plezier!

- zen
k=cv=f  r=n

+
h=j
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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

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 

Divocean Duik Opleidingen
Molenstraat 140(watersportwinkel)

5701 KK Helmond

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

M: 06-26608367

Steenweg 31a Helmond
Winkel-centrum ‘t hout, Hoofdstraat 150

 Margrietstraat 41 Mierlo
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17

Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74
                  

 

www akke tje.nl

PIR Isolatie en glaswol

De Isolatiehal B.V.
Dwarsdijk 6
5705 DM Helmond
Tel. 0492-542002
Fax 0492-595368

www.isolatiehal.nl
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Ingeleverd door: Voornaam ________________________ Achternaam _________________________  Leeftijd: ______  jongen / meisje  (voor een prijsje moet je wel aanwezig zijn) 
Lever deze kleurplaat in op maandag 4  of dinsdag 5 maart 2019 voor 15.30uur op de feestmiddag van de Rampetampers in de Fonkel

Kleurplaat
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Werner vraagt aan zijn chef:
“mag ik vandaag twee uur eerder op- 

houden met werken? Suus wil met 
me gaan winkelen…” 

Chef:”Daar komt niets van in!”

“Dank je wel chef, ik wist dat ik op 
je kon rekenen!”

Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen
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

                          

       

            
 

    

 
       

   

0492 53 64 32  ◊  akkerglas.nl

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
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Afgelopen jaar was het thema van de Helmondse optocht:  

Wai zing’r ôk wir..!

Een leuk thema waar de Rampetampers wel iets meekunnen. 

Wij zijn er ook weer. Maar ook het woord zingen zit in dit thema 

verwerkt. Binnen de vereniging ontstond het idee om artiesten 

die niet meer onder ons zijn, weer tot leven te wekken. Natuurlijk 

zouden ze dan moeten optreden voor het Helmondse publiek.

Welke artiesten laten we dan optreden? En er moet natuurlijk 

ook muziek zijn. De prins is een groot Elvis fan, dus die moet er 

bij zijn. Ook Andre Hazes was een voor de hand liggende keuze. 

De volkszanger kan niet ontbreken. Ideeën borrelen. Freddy 

Mercury van Queen met stofzuiger. Als laatste wordt Amy 

Warehouse gekozen. De artiesten zullen om de beurt voor het 

publiek optreden.

De muziek zal gedraaid worden vanuit een Jukebox, zo eentje 

die je in de jaren vijftig en zestig veel zag. Maar deze heeft wel 

een bijzondere twist. De jukebox heeft een ingebouwde 

koelkast. Deze is gevuld met bier. Zonder dit bier kan Andre 

Hazes de jukebox onmogelijk vooruit duwen.

Ideeën borrelen, We hebben natuurlijk een beveiliger nodig bij 

zoveel belangrijke artiesten. We willen ze niet nog een keer 

verliezen. Ook zal het publiek natuurlijk graag met de artiesten 

op de foto willen, dus er wordt een fotograaf ingehuurd. Een 

visagist zorgt er voor dat de artiesten er perfect blijven uitzien. 

Licht en geluid moet natuurlijk op en top in orde zijn. Aangezien 

we een rollend podium hebben, is hiervoor een speciale crew 

ingehuurd.
Mede door het weer en het enthousiasme van de Rampetampers 

werd het een geweldige middag. Deze werd afgesloten met een 

tweede prijs bij de grote loopgroepen.

In 2019 doen we uiteraard weer mee. Bent u ook zo benieuwd 

waar de Rampetampers nu weer meekomen?

Optocht 2018
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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

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio

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

Ton zit in het vliegtuig naar Turkije.
 

De piloot komt uit de cockpit en 
ziet Ton zitten.

Vraagt de piloot aan Ton 
“hou jij van vliegen?” 

Ton antwoordt hierop: “nou en of!” 

Zegt de piloot tegen hem:
 “dan zal ik er straks een paar voor 

je vangen”

Voor ALLE automerken
gespecialiseerd in 

Mercedes-Benz

Malex Automotive
Achterdijk 15 A

5705 CB Helmond
0492-52 60 60

info@malex-automotive.nl
malex-automotive.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,  
Harry Kroon, Anja van der Zande, 
Frank Smits, Gaby Smits.

 Fotografie: 
Jos v.d. Eijnden, Frank Smits, 
Karel Spee, Susan Rustidge  
en wie 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: 4000 exemplaren

  Rabobank 
IBAN NL89 RABO 0114 3140 20

 Prijs: Wir hillemöl vur niks 

colofon

13.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Mizunallenplein

14.00 uur Butskes Kroegenreundje
 Div. horeca/Mizunallenplein
23.11 uur Begraven Kei Mizunallenplein

13.00 uur Overhandiging Stadssleutel
14.00 uur  Openingsfestijn Stadscarnaval
16.11 uur Opgraven Kei 
 Mizunallenplein voor Hoftempel WestEnde

13.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum
17.15 uur Prijsuitreiking Grootste Optocht
 Mizunallenplein

ZATERDAG 2 MAART

ZONDAG 3 MAART

MAANDAG 4 MAART 

DINSDAG 5 MAART

StadS

 programma

  carnaval

2019

Boitegewóón. . !!
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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

Werner komt met zijn hond bij de 
dierenarts.

"Wat is het probleem" vraagt de 
dierenarts.

 "Wel" zegt Werner, "mijn hond 
gaat altijd in de hoek zitten als 

er een bel gaat."

Dokter: "tsja, dat doen Boxers hè…"

Bedanken hun sponsoren en de
adverteerders voor hun ondersteuning

van de Wildenburg
de Bus

Oplossing woordzoeker

Oplossing Rebus

VIJFENVIJFTIG JAREN 
RAMPETAMPERS DAT VIEREN WE

WIJ VIEREN VIJFENVIJFTIG JAAR 
CARNAVAL
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ENGELSEWEG 221A   5705 WE  HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93
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Horstlandenpark 4 

5709 MB Helmond 
0492-386100 

info@josvanheugten.nl 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

      


