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AlAAf
Na de zomer starten we met onze bestuurs

vergaderingen in de Fonkel. Dit jaar gaan 

de Rampetampers “zoomen”. Voor som

mige bestuursleden iets geheel nieuws.

Het eerste onderwerp dat wordt beet 

gepakt is: wat doen we met de prins? 

Kiezen we een nieuwe prins? Maar als er 

geen carnavalsfeest gevierd kan worden, 

dan heeft de prins een verloren jaar. 

We besluiten als een van de eerste vereng

ingen in Helmond om geen prins te kiezen. 

We besluiten als ludieke actie de 14 actieve 

prinsen in te zetten waar dat nodig mocht 

zijn. Met dit besluit halen we zelfs de krant 

en de radio.

Zoals altijd begint een carnavalsseizoen bij 

de Rampetampers met een BBQ bij de 

prins. Maar dit jaar is alles anders. Grote 

twijfel ontstaat, kan het wel doorgaan in de 

tuin van de prins, of kan het ergens anders. 

En zoals met veel dingen die zullen volgen, 

gaat de BBQ niet door.

Wat kan er wel en wat kan er niet. We willen 

wat organiseren zodat de vereniging niet 

uit elkaar valt. Maar hoe verder de tijd 

vordert, hoe minder er lijkt te kunnen.

Samen een boekje maken, zou dat 

kunnen? Veel kan op afstand. Maar 

foto’s maken op afstand dat gaat 

dan weer niet.

Voor u ligt nu een boekje 

anders dan dat u van ons gewend bent. 

Toch hoop ik dat u er met veel plezier in 

bladert.

We willen graag onze trouwe adverteerders 

bedanken die ons ook in dit rampjaar zijn 

blijven steunen. Zonder hen ook geen 

boekje.
We willen u er op wijzen dat de openings

tijden van de winkels door het corona

beleid kunnen afwijken van wat er in de 

advertenties vermeld staat. Raadpleeg het 

internet voor actuele informatie.
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tegen inlevering van 
deze bon

10% k�akorting
uitgezonderd bruids en rouwwerk

y n aa    7 3  H   
m    w   

Weelde gaai mi meen goan stappe,

goade gaai mee naor de stad,
un pilske vatte en wa goon happe,
gegarandeerd, ge het, nog nooit zo’n lol gehad.

Weelde gaai mi meen goan stappe,

des gezelliger as vur do bois,
Goa now tois nie zitte bale, goa nor ein van al die zale

van ut Hellemondse carnaval. 2x

Meen bruur is un apart geval,
haai viert ut liefste carnaval,
dus overal wor wa te doen is, is ie baai,

in de beil stad kende um vinge,
vier daag dansen, lachen, zingen,
vraaidags, hâlt ie zunne kiel al oit de Iaai,

mar op zôtterdag ocherm,
krig io ut an zunne blinden derm,
en haai moes toen mi do ziekewagen mee,

mar haai hiet de zuster bloze,
toen ie baai kwam van de narcose,

want witte wattie tigge dè maaitje zee. 

Weelde gaai…..

Onzen Toon hawt van ut lève,
is nio bang um wa oit te gève,
ging un wèk vur carnaval op wintersport,

de bus noar Oosterijk genomme,
on dun hôgste berg beklomme,
mar haai lette nie op un gevarenbord,

haai hi zun eige toen vurtreeje,
waar vurrekkus vlug buneeje,
ja, doar lag ie dan te kieke in dè dal,

en naw kiekt ie wel wa pips,
mi zun rechtse bein in’t gips,
as iederein begint te zingen mi carnaval.

Weelde gaai… 2x

In 1997 winnende carnavalsschlager

Geschreven door Peter Koolen  en  gezongen door de Rammezangers

Weelde gaai mi 
meen goan stappe

Hedde gaai wa in te lijsten??

 Roel ken dè oit de kunst.!!

Speelhuisplein 1 Helmond                                    www.hanssenart.nl
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Carnaval 2020 was al raar, uit Italië kwamen al de 

eerste berichten dat er een virus opkomst was. We 

moesten er een beetje om lachen, waarom is er 

zo’n stampei over een griepje?

Een maand later waren al mijn optredens afgelast.

In de zomer ging het steeds harder, festivals 

gingen niet door en restaurants en terrassen 

gingen dicht. Er werd vanaf die tijd steeds meer 

vooruitgeschoven en zo ook de planning voor de 

komende carnaval. 

De Rampetampers waren de eerste die aan gaven 

geen nieuwe Prins te kiezen. 

De carnaval zou anders worden dan anders.

Maar achteruit kijken is stilstaan, dus wat gaan we 

doen komende carnaval, met wie gaan we het 

vieren en hoe? Het is nu half december als ik dit 

schrijf en heb nog geen flauw idee hoe ik carnaval 

ga vieren, mag het dan in je eigen tuin met drie 

vrienden, of zijn de kroegen weer open en mag je 

de anderhalve meter polonaise doen. Kiezen we 

dit jaar Roel van Velzen als de nieuwe anderhalve 

meter Prins?.... Doen we de optocht bij de Albert 

Heijn?, met alleen maar winkelwagentjes? of, of… 

slaan we dit jaar over?

Wat zijn de mogelijkheden om toch carnaval te 

vieren? 

Net als op school tegenwoordig, of op kantoor; 

digitaal carnaval. Via Zoom of Meet gezellig vanaf 

de bank thuis online met je beste vrienden. He 

Roel, leuk pak heb je aan, draai je eens om. Hans, je 

moet wel je camera aanzetten, anders zien we je 

niet. Wie gaat er nu een biertje halen?, oh nee, dan 

doen we zelf..ha ha ha. Ik denk niet dat dit een 

optie is. Misschien zenden ze op Omroep Brabant 

wel een optocht uit van vorig jaar, alsof we daarop 

zitten te wachten. Nee, ik denk dat we net zoals 

zoveel dingen het een jaar uitstellen. Centjes in 

een ouwe sok bewaren en 2022 het dubbel en 

dwars uitgeven. 

Ik kijk wel naar uit 2022 hoor, optreden bij 

jullie en in de rest van de regio. Kijken naar 

de grootste optocht van het zuiden. 

Carnaval vieren zoals het moet, met je 

vrienden in een zaal of kroeg.  

Rest mij alleen nog over jullie 
een bijzondere carnaval te 
wensen, en vier deze op 
gepaste wijze,  klein maar fijn, 

Rob H Bouwman

RampetampeRs, 
RampetampeRinnekes
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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

CarnavalsmaandAuto 
  Vakmeester

vakmeester in alle merken
onderhoud en reparatie
apk keuring
schade herstel

*
*
*
*

info@marcovanhoof.nl

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
T. 0492 792499 
E. info@htnvloeren.nl

Betaalbaar gaan genieten van 
uw nieuwe Badkamer

 of nieuwe Vloer ?

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

neem vrijblijvend contact 

met ons op !

Momenteel alleen geopend voor afhalen
Bestellen: 0492-535221 of op onze

website: www.restauranthappyvalley.nl
KOM ALLEEN!!!

Openings�jden:
Din da  l t

maandag, woensdag en donderdag
 van 15:00 tot 20.30 uur

vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen
van 13:00 tot 20.30 uur

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Happy Valley
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Al vroeg hield Werner Voogels van 

zingen: Hij was lid van de Sint-

Jozefzangertjes. Na het koor 

betrad Werner de wereld van het 

Helmondse amusement en werd 

hij artiest.

Hers & Dwers is een carnavals-

amusementsgroep uit Helmond. 

Werner is zanger en haalt het bier. 

In 1994 treedt Hers en Dwers voor 

het eerst op bij de Rampetampers.

Gepokt en gemazeld in de 

amuse mentswereld hoefde 

Werner dan ook geen 

moment te twijfelen toen 

hem gevraagd werd als prins 

voor te gaan in het jubileum-

jaar (55 jaar, 2019) van de 

Rampetampers.

Werner I
In 2013 ging Gerard Cuppen onze 

vereniging voor als Gerard d’n 

Twidde. Gerard staat altijd voor 

onze vereniging klaar. Hij is filiaal 

manager van Goedhart Repro. Dit 

is voor een vereniging die veel 

drukwerk nodig heeft best handig.

Gerard is een echte familieman. 

Vrouw en kinderen zijn lid of zijn 

lid geweest van de Rampetampers.

De Rampetampers is voor Gerard 

een echte vriendenclub. Naast 

Jos en Frank is Gerard een van 

de creatieve breinen achter de 

vereniging.

Gerard II
In het dagelijks leven is Ruurd Jan 

Leenders in de weer met stalen 

buizen. Hij werkt bij Mannesmann 

in Helmond. Daarnaast is Ruurd 

Jan de huidige voorzitter van onze 

vereniging.

In 2014 was er dubbel feest in 

huize Leenders te Helmond. Naast 

Ruurd Jan als prins van de “grote 

Rampetampers”, ging zijn zoon 

Werner bij de Rammetjes voor 

als jeugdprins Werner d’n Urste.

Ook zijn dochter Danique 

heeft bij de Rampetampers 

haar sporen achtergelaten: 

in 2013 was zij jeugdprinses 

Danique I.

ruurd-jan I

Ton Coolen is onze huidige prins. 

We hebben door de covid-19 

pandemie nog geen opvolger voor 

hem kunnen aanwijzen.

Onze prins Ton Coolen is een ras-

echte Helmonder. In het verleden 

toen Nederland nog echte grenzen 

had, werkte Ton als douanebeamb-

te en was hij druk in de weer met 

het oprollen van illegale stokerijen. 

Maar ja, de grenzen, die verdwe-

nen. Ton stond voor een nieuwe 

uitdaging en ging 27 jaar geleden 

bij de NS werken.

Binnen onze vereniging heeft 

hij een glansrijke carrière 

door gemaakt. Van Burge-

meester in 2019 tot Prins in 

2020

Ton I
Karel Spee is binnen onze vereniging 

een multifunctionele duizend poot. 

Fotograferen is zijn passie. Hon der-

den wat zeg ik duizenden keren 

heeft Karel de verenigingsactivi-

teiten op de gevoelige plaat vastge-

legd. In 2004 ontstond er dan ook 

even een probleem: wie maakt nu 

de foto’s?

De passie gaat zover dat Karel als 

paparazzifotograaf meedeed met de 

Helmondse optocht. Ook op 

bestuurlijk vlak valt er veel te 

noemen. Karel was voorzitter 

en penningmeester van de 

vereniging. Ook is hij jarenlang 

de drijvende kracht achter het 

carnavalsboekje geweest.

Karel is sinds 2000 grootvizier.

Karel I

dIT zI jn  
onze  

PrInsen
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Zuiddijk 35
5705 CS Helmond

info@lakspuiterijmosman.nl
tel:  +31 (0492) 477698

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

GOOCHELTRUC
Een jongen vraagt aan de gooche-
laar: 
“Waar is toch dat meisje dat u vorig 
jaar hebt doorgezaagd?” 
“Oh,” zegt de goochelaar,
“Ze is verhuisd. De één woont in 
Keiestad en de ander in Oeteldonk.”

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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

Postbus 6070
5700 ET Helmond

 0492 53 78 25
 0492 52 88 05

Helmond - Holland
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Afgelopen carnavalsjaar vond de vereniging het hoog tijd worden voor nieuwe danspakjes voor de 
dansgardegroepen. Dankzij Anja van der Zande zagen de meisjes er dan ook stralend uit tijdens hun 
optreden op de kletsavonden in de Fonkel. Vanwege de corona-maatregelen hebben we helaas geen 
nieuwe groepsfoto kunnen maken, maar gelukkig hebben we nog een leuke foto in ons archief 
gevonden van het eerste optreden waar de meisjes schitterden in hun nieuwe danspakjes. 🎶  Oohh wat zijn ze mooi, dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi! 🎶

Als carnaval voorbij is, zijn de dans-

groepen al snel weer bezig met de voor-

be reidingen voor het nieuwe carnavals-

seizoen. Nadat de trainsters een leuk 

liedje hebben gekozen en de pasjes van de 

nieuwe dans op papier hebben, beginnen 

normaal gesproken in april de 

danstrainingen van het nieuwe seizoen. 

Dit jaar was het heel anders voor onze 

dansgroepen. Dat de meisjes dit jaar niet 

konden starten met de trainingen vonden 

ze erg jammer. Ze begonnen het oefenen 

met elkaar dan ook erg te missen. 

Ondanks de onzekerheden of er wel 

carnaval zou zijn in 2021 en of er opge-

treden mag worden zijn alle drie de dans-

groepen vol enthousiasme begonnen aan 

de nieuwe dans. De dansgarde is in juni 

begonnen met oefenen, natuurlijk reken-

ing houdend met de corona afspraken. 

Binnen sporten mocht niet, maar buiten 

wel. Zo mochten ze op het schoolplein, 

dat aan de Fonkel grenst, oefenen. De 

meisjes vonden het heel leuk om weer te 

beginnen en hadden er heel veel zin in na 

zo’n lange tijd!

Ook de minigarde was erg blij dat ze na de 

zomervakantie ‘eindelijk’ de nieuwe dans 

mochten oefenen. Wat hadden ze er zin 

in! En wat was het weer gezellig samen 

met elkaar trainen. En als de training 

voorbij was, dan nog even (stiekem) gaan 

kijken bij de dansgarde, want die training 

begint als de minigarde klaar is. 

En andersom kon de minigarde dan aan 

de dansgarde laten zien welke nieuwe 

pasjes zij die avond geleerd hadden. Erg 

leuk! Er zijn dit jaar zelfs meerdere meisjes 

bij die bij twee dansgardegroepen dansen. 

Dat is dus ook twee dansen onthouden. 

En dan natuurlijk niet de pasjes door 

elkaar halen! 

De showgroep is dit jaar begonnen met 

een gardedans in plaats van een show-

dans. Voor hun moesten de trainingen 

ook aangepast worden. Zij zijn in mei 

begonnen bij iemand in de tuin, omdat de 

Fonkel nog gesloten was. Daarna zijn ook 

zij op het schoolplein gaan oefenen. 

Omdat een groot deel van de 

showgroep +8+ is, moet hier extra 

op de maatregelen worden gelet en 

dus op 1,5 meter afstand gedanst 

worden.

Maar wat doe je als het wijkhuis 

ineens weer dicht moet vanwege 

de corona-maatregelen? Er zat 

niks anders op dan de trainin-

gen weer stil te leggen. 
Hopelijk kunnen de trainingen 

snel weer worden opgepakt, 

zodat de meisjes de nieuwe dans 

kunnen leren en dan volgend jaar 

alsnog kunnen laten zien aan groot 

publiek!

 🎶  Oohh wat zijn ze mooi, dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi! 🎶

Sanne, Catharina, Amber, Soraya
Willemien, Marit, Marie, Victoria, Lilla

Gwen, Lena, Z’vah, Hanna & Janina

Trainsters: Chantal & Nadine

Isa, Kim & Catharina

Niet op de foto: Zoë & Sanne

Fo
to

 2
02

0

Fo
to

 2
01

9Showgroep

DanSgarDe
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Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

BIEFSTUK VAN TOPKWALITEIT 

“Die biefstuk was van topkwaliteit! 
En ik kan het weten, want ik zit in het 
vak,” zegt een gast tegen de ober. 

Vraagt de ober: “Oh, bent u dan sla-
ger van beroep?” 

“Nee,” antwoordt de gast, “ik ben 
schoenmaker.”

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio

Binderseind 9- 5701 ST  Helmond
Tel: 0492 - 523 801
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Gerard dún Urste, ook wel 

bekend als DJ Gerard, is ook 

alweer heel lang lid van onze 

mooie vereniging. 

Gerard is de “muziekman” van 

de vereniging. Met zijn Drive-in 

show Geofietsia luistert hij 

menig feestje op. Gerard had 

zelfs een speciaal contract met 

de Fonkel voor het organiseren 

van discoavonden. 

Ook maakt Gerard deel uit van 

het bestuur van onze vereniging

Gerard was prins in 1998. Gerard 

is  de huidige ceremoniemeester.

Gerard I
Als zoon van de oprichter van 

ZEMAC, is Jack van Dijk het carna-

valsbloed al bij de geboorte mee-

gegeven. Op 16 jarige leeftijd 

begon Jack bij Zemac. Omdat Jack 

niet zo kon zingen, werd hem ver-

zocht om de techniek te gaan 

doen. Uiteraard kwam ZEMAC 

ook bij de Rampetampers en het 

duurde dan ook niet lang of Jack 

werd lid van de Rampetampers.

Jack heeft graag de touwtjes in 

handen. Hij is daarom vele jaren 

voorzitter geweest van de ver-

eniging. Ook In deze moeilijke 

Corona tijd, probeert hij de 

vereniging bij elkaar te  houden

Jack was jubileumprins in 

2008 (44 jaar). Jack is sinds 

1993 grootvizier.

Jack I
Frank Smits kent iedereen en 

iedereen kent Frank Smits.

Dat moet ook wel als je de public 

relations van de vereniging doet. 

Hij onderhoudt de contacten met 

de andere verenigingen en ook 

met de gemeente. Hij is als sinds 

jaar en dag de secretaris van onze 

vereniging. Een trailer om de 

optocht op te kunnen kijken, we 

vragen Frank. Frank is onze regel-

neef.

Hij regelt de advertenties in het 

boekje van verkoop tot lay-out.

Frank was prins in 1987 en is 

sinds 1988 grootvizier. Ook is 

van lid in de Orde van 

Oranje-Nassau.

Frank I

Jos van den Eijnden is de eerste 

prins die resideert in Parkzicht in 

Dierdonk (2000).

Hij is al sinds 1974 actief als lid van 

de raad van elf. En hij is dit tot op 

de dag van vandaag.

Daarnaast is hij actief in verschil-

lende commissies. Zo ontwerpt hij 

al ons promotie materiaal en geeft 

hij samen met Frank en Paul vorm 

aan het carnavalsboekje van de 

Rampetampers.

Ook op bestuurlijk vlak draag Jos 

zijn steentje bij. Nu staat hij het 

bestuur bij met wijze raad.

Jos is sinds 1991 grootvizier.

Jos I
Paul van der Zande is door de 

Rampetampers in de val gelokt. 

Er werd in Dierdonk een markt 

gehouden. Op deze markt was er 

de mogelijkheid om je als prins te 

laten fotograferen. 
Vervolgens werd er gevraagd of je 

ook belang stelling had om je voor 

de Rampetampers in te zetten. En 

hij kon.

Paul was vele jaren de man met 

het geld. Nu werkt hij samen met 

Jos en Frank nog aan een boekje

Vele jaren later, in 2010, werd 

Paul prins. Paul is grootvizier 

sinds 2012.

Paul I

VerVolG 
IntroductIe 

PrInsen
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Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

Dé specialist
voor uw prothese

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

06-40840346
kunstgebitbijsterveld.nl

GESCHIEDENIS OVER NAPOLEON 
Op een dag kreeg Paultje bij de 
geschiedenisles de vraag van de 
meester: 
“Waar stierf Napoleon?” Paultje niet 
op zijn mondje gevallen en een ijzer-
sterk geheugen antwoord: 

“Op bladzijde 72 van het geschiedenis-
boek.”

D’r kumt wir n’n tijd dè ge
Corona allinnig kènt drinken, 

Groeten van dé lokale
politieke partij van Helmond!

Michael

LouisRené

Martijn Alexandra

www.helderhelmond.nl

S     
 

Van links rechts om
heren:
Gerard Fieten 
Frank Smits
Werner Vogels 
Jos v.d. Eijnden
Ton Coolen 
Ruurd-jan Leenders 
Paul v.d. Zande
Gerard Cuppen
Karel Spee 
Harry Kroon 
Jack v Dijk
Koen van Dijk
Kamil Öztürk
Matthijs v.d Zande
Nick v Dijk
Tiny v.d. Broek 
Eric Geelink 
dames:  
Jacqueline Geelink
Suzanne Vogels
Ilse v.d. Reek
Anja v.d Zande
Chantal v Dijk
Jeanne v Dijk
Monique Coenraad 
Carolina Noelting
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amen kri jgen we corona 

onder controle

   

  
 

  
  
  

  
  

 
  
  

  
  
 

  
  
   

  
  

 
 

  
  

  
  

  
 

In deze coronatijd bestaat er de angst 
dat de vereniging uit elkaar valt. 
Leden kunnen elkaar niet zien. Er zal 
dit jaar weinig tot geen carnaval 
worden gevierd. De wijze raad, en de 
dames van de raad, samen proberen 
we de vereniging overeind te houden.
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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 

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

D’n Hellemonder (1963) 
(De eerste Helmondse carnavalsschlager)

 Geschreven door Cor Gruijters

Refrein;

En dè hit’ie naw gedoan um dèt’ie Hellemonder is,
um dèt’ie ut nie wou weten of um dèt’ie ut nie wis,
mar ein ding dè is zeker dè dut’ie nauw nie mer,
want ut deet’um erges toch un bietje zer.

Couplet: 

Hai ha nooit in zun leve
un rundje weggegève,
en ik verskoot toen ie plots zei:
vatte gai ut nou mar ein van mij.

Refrein

Couplet:

En mi die dolle dage
moes’ie nen bril-goan drage
normaal dur ut joar dan ging ut wel
mar dan keek’ie zo barstes skèèl

Refrein

Het beeldje d’n Hellemonder is te koop op 
www.heelhelmondsupport.nl of vvvdepeelshop.nl 

en dan op te halen bij AH Dierdonk
U Doneert dan €5,- aan Jeugd Academy van Helmond Sport.

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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Toen Koen van Dijk aantrad in 

2017, bleef de achternaam gelijk. 

Toch zijn Nick en Koen geen 

familie. 

Koen is net als Matthijs en Nick 

doorgegroeid vanuit onze jeugd

afdeling. Op 14 jarige leeftijd trad 

hij toe tot de Rammembers. Een 

groep jongeren te groot voor de 

jeugdraad maar nog te jong voor 

de “echte raad”. 

In dagelijks leven is Koen docent 

en een gepassioneerd voetballer. 

Koen is de huidige vorst van de 

vereniging. Met zijn luide stem 

heeft hij echt geen microfoon 

nodig. Koen woont met zijn 

Daisy in Brandevoort.

Koen I
Nick van Dijk is in 2016 de eerste 

prins die residentie houdt in de 

Fonkel. Carnaval is Nick met de 

paplepel ingegoten. Bijna zijn 

hele level is hij lid van de 

Rampetampers. 

Als voorbereiding op het hoogste 

ambt was Nick als jeugdprins in 

2006. Hij heeft de fijne kneepjes 

van het vak kunnen leren van zijn 

vader Jack die in 2008 jubileum

prins was. Nick skiet en surft 

graag. Ook is trommelen een van 

zijn hobby’s.

In het dagelijkse leven is Nick 

student Natuurkunde aan de 

technische Universiteit Eind

hoven. Hij woont samen met 

zijn vriendin Carolina.

nIcK I

Er zijn binnen de vereniging 

verschillende “carrière” moge

lijk heden. Er zijn er maar weinig 

die het hoogst mogelijk hebben 

bereikt bij de vereniging. 

Het is Prins Matthijs gelukt om 

twee keer prins te worden bij de 

Rampetampers. 
Een keer als jeugdprins Matthijs 

d’n Urste in 2004, en een keer 

als prins Matthijs d’n Urste in 

2015. De laatste prins die over 

Dierdonk heeft geregeerd. 

Matthijs van der Zande woont 

nu in Den Bosch met zijn 

vriendin en werkt bij de 

Nederlandse Spoorwegen.

Matt hI js I
Net als Jos en Jack is Harry een 

oud gediende die zijn sporen bij 

de Rampetampers ruim heeft 

verdiend. Harry is een van onze 

technische mannen. Timmeren, 

plakken, schilderen en lassen, 

Harry draait zijn hand er niet 

voor om. Harry was in het verle

den betrokken bij het bouwen 

van grote optochtwagens. 

Harry heeft een grote affiniteit 

met de jeugd. Zo was hij betrok

ken bij de RamMembers.

Op bestuurlijk vlak draagt Harry 

zijn steentje bij. Hij was jaren 

voorzitter en is vandaag de dag 

nog bestuurslid.

Harry Kroon was prins in 1982 

en is sinds 1985 grootvizier.

harry I

VerVolg 
PresentatIe 

PrInsen
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0492 - 590182
Breedijk 6 | Helmond

info@vanedruk.nl
www.vanedruk.nl

Vanedruk&print

VERKOOP NIEUW STAAL
EN INKOOP OUDE METALEN

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

PRIJSLIJST

NIE
UW STAAL,

ALU
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IU
M &

 R
VS
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AT ONLINE!

Refrein:

Ut is un Ramp
Ut is un Ramp
Ut is un Rampetamper jaaaa
Ne Rampetamper is ut
Echt van kop tot voet
Ne Rampetamper higgut
Fiste in zun bloed
Ne Rampetamper duugut
Al van jongs af an
Doldwaas carnavalle
Zo as allein ne Rampetamper kan
Zo as allein ne Rampetamper kan

Couplet:

Ne klenne Rampetamper
In Libero of Pamper
Och wa is dè skon
As ie skruwt dan kumt zun moeke
Vur zun fleske en zun boerke
Ach des gèr gedaon
Zurg dè gum onderhoudt
Want hai is zoue grout

Refrein: Ut is un Ramp…

Couplet:

Zit ut goed tussen oew orre
En bende hier geborre
Zet dè dan op oe c.v.
En koomde naw van weite
Um te fiste, hosse, zweite
Ach dan doe de mar wa mee
Mar dè houwe waai hendig vol
Kiek mar waai hebbe zo’n lol

Refrein: Ut is un Ramp…

Geschreven door Webeozolol

Ut is een ramp
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U begrijpt waarschijnlijk wel dat het 

voor de boekjescommissie niet eenvou-

dig is om een carnavalsboekje te vullen 

als er geen carnaval gevierd wordt. 

Nu is dat voor de Rampetampers niet 

een groot probleem omdat we een 

grote doos met verhalen uit het verle-

den hebben, waar we uit kunnen put-

ten. En omdat er tijdens carnaval veel 

gezeverd wordt, plaatsen we met veel 

plezier dit oude zeververhaal. De vraag 

blijft welke grootvorst dit verhaal 

geschreven heeft.

De Rampetampers hebben 
alleen in het jaar dat de oude 
vorst heeft aan gegeven te wil
len stoppen een groot vorst. 
Naast de prins, de burgemees
ter en de ceremoniemeester is 
er dan één seizoen zowel een 
vorst als een grootvorst.

De grootvorst kan er voor 
kiezen nog een keer te schitte
ren tegen de achtergrond van 

een beginnende stumper. Of de nieuwe vorst 

in het diepe gooi en met de optie als reddings

boei te fungeren. Elke andere optie daar tussen 

in, of ervan afgeleid, behoort uiteraard ook tot 

de mogelijkheden.

Het idee is dat de nieuwe vorst op die manier 

in staat wordt gesteld van zeer dichtbij het 

“vak” te leren.

De enige verdienste van de oude vorst om de 

titel GROOTvorst te verwerven is dus om er 

mee te stoppen.

Maar… er is een uitzondering. In 1987 heeft 

ondergetekende aangegeven te willen stoppen 

als vorst. Hij werd vervolgens door al zijn 

voorgangers uitgedaagd om de titel grootvorst 

te verdienen. Daartoe moest, met een knipoog 

naar de Keielogische Hogeskool, een stelling 

worden verdedigd. De stelling luidde:

“Waarom kwamen de Rampetampers in 

1964 niet over de Kanaal, maar over de AA 
Helmond binnenvaren?”

Nu kan zo’n uitnodiging worden gezien als een 

motie van wantrouwen. Kennelijk ben ik de 

eretitel niet zondermeer waardig, ik moest er 

eerst iets voor doen. Maar het is natuurlijk ook 

een uitdaging, een kans om nog eens flink uit 

te pakken.

Om te beginnen ben ik met diegene die mij 

hebben uitgedaagd de discussie aangegaan. Zij 

hebben de titel immers zo maar gekregen. Wie 

waren zij om aan mij eisen te stellen. En er was 

ook nog wel het een en ander op de uit nodiging 

en op de formulering van de stelling aan te 

merken. Kortom reden genoeg om de geza

menlijke voorgangers als een zootje ongere

geld weg te zetten. Het verdedigen van een stel

ling is gelukkig een monoloog, pas na afloop 

kan er gereageerd worden, en tegen die tijd is 

er al weer zo veel meer om op te reageren.

In het betoog ben ik begonnen met aan te 

geven over wie we het hebben; wie waren in 

(of vóór) 1964 “de Rampetampers”?
Nu hebben de beide woorden “rammen” en 

“tampen” een gemeenschappelijke betekenis. 

De Rampetampers waren dus een gemeen

schap. Maar tampen is ook het luiden van de 

klok, wat een mooie verwijzing naar de eerste 

boerenkapel, de kleppers opleverde. Verder 

zijn rammen vooral jonge mannelijke  scha pen.

Mijn conclusie was dat onder de Rampetampers 

die lamstralen en lamlende lingen verstaan 

moesten worden, die gescha pen waren om 

Rampetamper te worden, maar die nog te jong 

en vaak te lam waren, om zelfs maar ram 

genoemd te kunnen worden.

De stelling bevatte een merkwaardigheid. De 

Rampetampers zijn een Helmondse carna

valsvereniging. Hoe kan een Helmondse carna

valsvereniging Helmond binnenvaren? Ze zijn 

immers al in Helmond. Om binnen te kunnen 

varen moet je eerste buiten zijn.
Dat de Rampetampers als vereniging in oprich

ting nog niet “binnen” waren mag duidelijk 
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zijn. Ze moesten er op uit om rond te komen. 

Maar zo jong als ze waren, goede voorne-

mens werden met voeten getreden. Waaruit 

geconcludeerd kon worden dat ze zich op de 

weg naar de Hel bevonden. Of ze al bij de 

Hel-mond waren moest nog duidelijk wor-

den gemaakt.
In Helmond wordt niet van het kanaal en de 

AA gesproken; wij hebben het over de Knaol 

en de Ao. En verder is het zo dat een carnavals-

vereniging niet vaart, een carnavalsvereniging 

trekt.
Toen de vereniging nog bestond uit een groep 

jonge mannen hadden zij er wel trek in. Ze 

wilden niet aan het kortste eind trekken en 

waren ook best bereid er flink aan te trekken. 

Om aan hun trekken te komen was al snel 

een plan getrokken. Hoewel nog in twijfel 

werd getrokken of ze wel in trek zouden zijn, 

en of bruintje het wel allemaal kon trekken, 

werd een fles open getrokken en er op uit 

getrok ken.
Het trekken van die conclusie was uiteraard 

niet voldoende, de stelling was immers dat ze 

Helmond binnentrokken. Daarom heb ik 

van uit een historisch perspectief ondersteund 

met lichtbeelden duidelijk gemaakt wat 

onder Helmond verstaan moet worden.

De eerst getoonde kaart dateert uit 1540. Op 

de kaart bevindt Helmond zich tussen de Ao 

en de Ameide, die zich ten zuiden splitsen en 

ten noorden weer in elkaar uitmonden.

Op de tweede plaat uit 1602 is daar niet veel 

aan ver anderd. Op deze plaat trekt Maurits 

Helmond over de Ao binnen, een duidelijke 

aanwijzing. De derde plaat uit 1829 is vooral 

interessant omdat sinds 3 jaar de knaol in 

gebruik is geno men. Daarmee is Helmond 

uitgebreid met het gebied tussen de Ao en de 

Knaol. 
Op de laatste plattegrond uit de 20e eeuw 

was duidelijk te zien dat Helmond grootse 

plan nen had. Van de Rampetampers was ech-

ter nog geen spoor te ontdekken. Waarmee 

aan getoond werd dat de Rampetampers 

Helmond nog moesten binnentrekken.

Nu moest nog worden vastgesteld dat 

Helmond over de Ao en niet over de Knoal 

werd binnen getrokken. Om dat duidelijk te 

maken heb ik de gevolgde route nagetrokken. 

Omdat de wijzen uit het oosten kwamen, 

werd bij West End begonnen om vervolgens 

via een zuidelijke route café de Noordwal aan 

te doen. Vandaar werd vertrokken naar De 

Herberg om vandaar door te trekken naar 

Hotel Wilhelmina, toen nog aan de 

Bakelsedijk op nr 6. Een paar deuren verder 

werd Toontje Martens aangedaan. Met name 

het luik in de zijgevel vond gretig aftrek. De 

volgende trek pleister was café het zwaantje 

om vervolgens via café den Axel naar het 

oude brouwhuis, toen nog bekend als de kop 

van Geeris, te trekken. Ten slotte werd het 

parochiehuis aan het binderseind binnenge-

trokken. In deze opsomming zou ook de 

Belindabar moeten worden betrokken, maar 

die was inmiddels vertrokken.

Door de beschrijving van de route werd welis-

waar aangetoond hoe de Rampetampers 

trokken maar niet dat daarbij over de Ao werd 

getrokken. Deze trek vond echter plaats in 

1964, het jaar waarin een aanvang werd 

gemaakt met de aanleg van de traverse, de 

luchtbrug. In verband daarmee moest de Ao 

vanuit het centrum worden omgelegd naar 

een plaats ten oosten van Helmond. 

De Rampetampers zijn dus feitelijk niet 

over de Ao getrokken, de Ao is onder de 

Rampetampers vertrokken.

De enige echte Grootvorst.

Dia’s vertoond bij de verdediging van de stelling
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Ingeleverd door: Voornaam ____________________  Achternaam ________________________  Leeftijd: ______  jongen / meisje   Adres ____________________________  Telefoon ______________________
(Dit jaar zijn er helaas geen feestmiddagen voor kinderen).  Lever deze kleurplaat daarom in voor zaterdag 20 februari bij de Schovenhorstweide 1, 5708 SG Helmond. 

Kleurplaat
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Bij de Rampetampers staat het organiseren van carnaval hoog in 

het vaandel. Het staat zelfs in onze statuten. Carnaval organiseren 

voor derden. Dat vinden we leuk en dat doen we graag. Maar 

toch, met al dat georganiseer en geregel, kom je zelf niet altijd 

aan carnaval vieren toe. Tijdens de voorbereidingen ben je druk 

en ook tijdens het carnaval heb je zo je diensten. De entree of de 

garderobe zijn hier voorbeelden van.

Langzaam ontstond bij de huidige generatie Rampetampers de 

behoefte om wat “minder druk” te zijn met carnaval. Het idee 

ontstond om ZELF wat meer carnaval te vieren. Samen op stap 

en er een gezellige boel van maken.

En omdat we bij de Rampetampers dol zijn op tradities, besloten 

we een nieuwe traditie aan ons repertoire toe te voegen. Het 

werd een uitstapje op de elfde van de elfde.

Deze bijzondere datum heeft iets extra’s: de start van het 

carnaval. Deze start wordt in sommige steden uitbundig gevierd. 

Zoals in Keulen en Maastricht. We zijn deze traditie begonnen in 

Keulen.
Een delegatie van onze vereniging, onder leiding van de prins, 

reist af naar Keulen, om op klokslag 11 minuten over 11, samen 

met het publiek, de aftrap te geven van een nieuw carnavals

seizoen. Onder het genot van echt Keuls bier, in heuse Keulse 

carnavalsblikken en niet van die kleintjes.

Maar dit jaar is alles anders. Niet vroeg opstaan om samen in 

een gehuurd busje naar Keulen af te reizen. Geen enthousiast 

verkleed publiek, dat samen met ons naar de Heumarkt loopt.

Geen aftelling tot de opening, geen interesse van het publiek 

voor onze prins, en geen pizza op het eind. Begrijpelijk is, dat 

je met een publiek van wel 75000 man, in corona tijd geen 

carnaval op de Heumarkt kunt vieren. 

Maar het volgend seizoen, dan zijn we er weer bij.

Dit seizoen geen 
 11-11 Keulen
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Website: www.digimij.nl 
Email: info@digimij.nl

Tel: 0492 559 670

Edwin
en 

William
wensen iedereen

een 
gezonde carnaval

                          

       

            H l
T. 4 2 53 7
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0492 53 64 32  ◊  akkerglas.nl

Auto 
  Vakmeester

vakmeester in alle merken
onderhoud en reparatie
apk keuring
schade herstel

*
*
*
*

info@marcovanhoof.nl
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Puzzelen vû r de jong!
Oplos ingen zie pag na 24

DE GANZENBORD WOORDZOEKER 

Dit jaar is alles anders door de Corona(s) Wil je 
weten hoe we dit jaar carnaval vieren?  Begin 
dan aan dit Ganzenbord bij het vakje Start. 
Tel het aantal vakjes de richting uit van de 
pijl en noteer op de streepjes de letters die je 
onderweg tegen komt. Soms staat er geen pijl 
maar de tekst ga “naar vak...” Vandaar volg je 
weer de pijlen.

Als je het laatste vak zonder letter bereikt 
hebt weet je hoe we dit jaar deze festiviteiten 
vieren. De gevonden letters kun je invullen op 
de stippellijntjes in het midden van de puzzel.

Veel puzzel, reken- en speurplezier

A
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L
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S
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E
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IENEEJHDN
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S J
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E A D

N

7-
->

   

7-->   

R

4-->   2-->   5-->   

J

IW

4-
->

   

<--3   
E

<--5   
<-

-3
  

7-->   

<-
-6

. 

7-->   

<--4   
<--2   9-->   

<--2   

6-->   

<--4   <--3   1-->   5-->   

6-
->

   

<--4   
5-->   

<--8   

5-
->

   

<--10   

<--2   

<-
-3

7-->   

2-->   
<--4   

3-->
<--5   

5-
->

   7-->   

3-->   

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

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

   R EEN POLO   SS  HAN ES 

7-->

2-
->

kUN JE REKENEN? WELK GETAL KOMT HIER UIT?

+ = 45+
+ = 23+
+ = 10+
+ =  ?+

+ = 75+
+ = 57+

=  ?

Drie maal werken vûr de jong! 

1. Ganzenbordwoordpuzzel

2. Zoek de 11 verschillen.

3. Kun je rekenen 2x
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andriessenatelier@bbhmail.nl

keiskon 
wages 

de skonsten

tijd van
ut jaor

 

Dun
hillen tijd

goeiekouwpe
wages 

bai ons

       
     

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

Mi d’n 
akkuu vol  

en mi 
z’n alle, doe 
mee en kóm 
karnevalle

we zin wer kompleet gek geworre

kom mar us kiejke in onze kiejkzaal

karnevalsmòndag en dinzig ope  
van 10.00 tot 17.00 ure

Goei wages en survus

mi un grouwte

 ‘S’

 
 
  

Pluk d’n dagen haw ut
récht 

Openingstijden, Carnavalsmaandag en -dinsdag 11.00-17.00 uur. 
ma. t/m do. van 09.00 - 19.00 uur, vrij. van 10.00 - 20.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

 KIA
HELMOND

VDNS KIA-HELMOND
Varenschut 21, Autoboulevard/Helmond 

Tel. (0492) 588 970  
www.autodroomhelmond.nl

BEROEPSKEUZE
“Weet uw zoon al wat hij later wil 
gaan doen?”
“Jazeker,” antwoordt moeder 
“Hij wil vuilnisophaler worden” 
“Wat raar, dat hoor je niet veel”. 
Moeder: “Hij denkt dat hij dan alleen 
dinsdags hoeft te werken”.

PIR Isolatie en glaswol

De Isolatiehal B.V.

Dwarsdijk 6
5705 DM Helmond
Tel. 0492-542002

www.isolatiehal.nl
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colofon
Refrein:

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
is carnaval zo fijn.
Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Couplet:

Als 11 november nadert ja dan kriebelt ’t in ons bloed,

zodra de prins bekend is dan begint het feest pas goed.

Het bier begint te stromen, iedereen gaat uit zijn bol,

we lopen polonaise en niets is ons meer te dol.

Refrein:

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
is carnaval zo fijn.

Couplet:

Zo tegen carnaval ja dan begint het echte werk,

we gaan de zaal opbouwen, maar samen staan we sterk.

Is alles in gereedheid dan begint voor ons het feest,

zodat we kunnen zeggen ’t is nog nooit zo leuk geweest.

Refrein:

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,

Omdat we Rampetampers zijn,

is carnaval zo fijn.

Omdat we RampetampeRs zi jn
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Bedanken hun sponsoren en hun 
adverteerders in het bijzonder, 
voor hun ondersteuning ook in 

deze moeilijke COVID-19 
(corona)tijd.

Op naar een carnaval 2022!!

Oplossing Ganzenbordwoordenzoeker:
Wij lopen dit jaar een polonaise met losse handjes
Oplossing rekensommen: 11 en 16

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

He ja RampetampeRs 
luisteR allemaal

Informatie: 
Secretariaat 

Schovenhorstweide 1 
☎ 0492 - 517210

of
www rampetampers nl

Jubileumboek €16 =

Vlag €11 =

Das € 10 =
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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@vanheugtencv.nl 

www.vanheugtencv.nl  

        


