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AlAAf
Carnaval 2022 2023 is als een normaal jaar begonnen. Alhoewel 

helemaal normaal begon het niet.

Normaal maken we als een van de eerste carnavals

verenigingen onze nieuwe prins bekend.

We vinden echter dat prinses Suus d’n Urste nog wel een 

jaartje meekan. Maar dit betekent uiteraard niet, dat we niet met 

een geweldig feest aftrappen. Dit jaar hebben we uitgepakt met 

Jip en Jan die onder het toeziend oog van vele bevriende 

carnavalsverenigingen een geweldige show gaven.

Toch zijn we ook dit jaar nog een beetje nerveus. Is echt alles 

weer als van ouds. Of gooit corona weer roet in het eten. Durven 

de mensen het wel weer aan om elkaar met carnaval op te 

zoeken? Het zou toch zonde zijn, indien de artiesten die voor de 

beide zittingsavonden zijn geboekt, voor half lege zalen moeten 

optreden. Laten we maar hopen dat het goed komt.

Na de aftrap, moeten er foto’s gemaakt worden. 

De vraag is elk jaar weer waar doen we dit.

Er zijn wat eisen aan de locatie: het licht moet er 

goed zijn en er moet een omkleedruimte zijn voor 

de dansmarietjes. Er hoeven natuurlijk geen draai

orgels bij aanwezig te zijn. Toch kiezen de 

Rampetampers nu en in het verleden vaak voor 

een locatie met draaiorgels. Welke locaties dat zijn?

Verspreid in deze uitgave vindt u het antwoord.

Voor u ligt nu een boekje zoals u dat van ons gewend 

bent. Het is met veel plezier gemaakt en we hopen 

dat u er met veel plezier doorheen bladert.

We willen graag onze trouwe adverteerders bedan

ken die ons blijven steunen. Zonder hen ook 

geen boekje.
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Hedde gaai wa in te lijsten??

 Roel ken dè oit de kunst.!!

Speelhuisplein 1 Helmond                                    www.hanssenart.nl

tegen inlevering van 
deze bon

10% k�akorting
uitgezonderd bruids en rouwwerk

y n a      H   4 2 7
@ e n    w o   

Markt 26 a
Helmond
Alle Gerechten: Ook voor afhalen!

FiJnE cArNaVaLcArNaVaL

K W
w eK E n

� Industrieweg 5

 5753 PB  Deurne

� 0493 - 319 319

☼ www.schonewille-deurne.nl

� Duizeldonksestraat 22

 5705 CA  Helmond

� 0492 - 545 952

☼ www.schonewille-helmond.nl

ASN Schonewille Helmond ASN Schonewille Deurne
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Gisteren werd ik gebeld door de secretaris van de Rampetampers met 

de vraag of ik het voorwoord wilde schrijven van “De Rampetamper 

2023”. Heel lang hoefde ik daar niet over na te denken. Op mijn vraag 

hoeveel tijd ik ervoor kreeg was het antwoord dat het boekje al heel 

snel naar de drukker moest. Schrijf maar iets over jezelf en carnaval 

was het verhaal.

Toen ik achter de PC kroop dacht ik, misschien is het wel goed wanneer 

ik eerst even vertel waar mensen mij van kunnen kennen. Zo zouden 

bezoekers van zittingsavonden mij wel eens op een carnavalspodium 

hebben kunnen zien. Tussen 1983 en 2016 trad ik regelmatig op in de 

regio, voornamelijk met de groep Spoit 11. Ik schreef carnavalsschlagers 

en trad in de jaren 90 in de voetsporen van mijn vader Bert Stoop als 

tonprater. Dien Blad en Toos Tas waren het bekendst. Ik kwam enkele 

keren in de finale bij de Keiebijters en de Brabantse kampioenschappen 

en won zelfs het toernooi van Groot Deurne. Leuk verhaal daarbij is 

dat ik na ontvangst van de wisselbeker ontdekte dat de naam van 

collega en kletsgrootheid, Andy Marcelissen er niet bij stond. De 

eerstvolgende keer dat ik hem trof zei ik min of meer triomfantelijk: 

“Hee Andy, ik heb het kampioenschap van Groot Deurne op mijn 

naam geschreven”. Andy reageerde gevat als 

altijd met: “en ik alle andere toernooien”. Daar 

had ie een punt. In 2003 stopte ik met kletsen, 

toch zou ik nog graag 1 keer de ton in gaan. 

Samen met kletscoryfee Jan Strik ben ik gaan 

nadenken over een nieuwe creatie. Het begin is 

er. Ze heet Bep Klep. De rest moet ik nog even 

verzinnen en dan weer terug naar Jan, maar 

gek veel meer dan wat grappen en grollen heb 

ik niet. Mocht iemand met me mee willen 

denken en schrijven, dan hou ik me heel erg 

aanbevolen.

Om nou te voorkomen dat het hele voorwoord 

van de Rampetampers over mij gaat som ik de 

rest effe kort op. In de Fonkel presenteer ik al 

vanaf het begin de zittingsavonden, ik ben 

vrijwilliger bij “Dit is Helmond”, oftewel de 

lokale TV en radio en werk als trouwambtenaar 

bij de gemeente Helmond.

Ben ik een echte carnavalsvierder? Nee, integendeel. Als het enigszins 

kan probeer ik met carnaval gewoon te werken. Wel vind ik het een 

heel mooi feest. Zeker in Helmond, maar ik volg het de laatste jaren 

meer vanaf de zijlijn. Met zo’n 20 carnavalsverenigingen moeten het 

weer 4 fantastische dagen kunnen worden. Dit jaar mag Carnaval 

gelukkig ook weer echt gevierd worden. Samen een pilsje pakken, de 

polonaise lopen, lekker in een zaal genieten van leuke kletsen, 

huppeldepupkes en mooie optredens van amusementsgroepen. 

Misschien wordt het dit jaar nog wel groter en mooier dan ooit, want 

het geld dat door veel mensen gespaard wordt voor carnaval staat nu 

langer dan ooit op de rekening, tenminste wanneer er in de 

tussenliggende tijd geen bankstel of TV van gekocht is.

Nog even terug naar de kop van dit voorwoord. Het is de titel van een 

van de laatste liedjes van Spoit 11. In de dorpen rondom Helmond 

werd het altijd met gegniffel ontvangen. Wij Helmonders weten echter 

wel beter. Het zijn prachtige mensen. Growte smoel klèn hartje, maar 

ze weten wel hoe carnaval gevierd moet worden. Ik wens alle 

Helmonders en in het bijzonder alle Rampetampers een fantastisch 

carnaval toe. Let een beetje op elkaar en op jezelf, dan komt het vast 

en zeker goed! Oftewel: makt er iets mois van same en lot mar es zien 

wor nen Hellemonder in oitblinkt!

Alaaf!

Groetjes,

Lia Stoop

Ut skônste wonder blie nog 
alt nen Hellemonder
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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 !

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

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

Leeuwen

Als Karel met zijn moeder over straat 
loopt is hij de hele tijd aan het fluiten. 
Als zijn moeder vraagt waarom hij 
dat doet, antwoordt hij: ‘Dat is om de 
leeuwen uit de buurt te houden.’ 
‘Maar er zijn hier toch geen leeu-
wen?’ vraagt zijn moeder verbaasd. 
‘Zie je dat het helpt’, zegt Karel
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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 Suus d`n Urste

Prinses der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het Rampetampers Imperium.   
Ereburger van Huize de Eeuwsels, Barones van Dierdonk en zesde leengravin 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:

Op  de Betuwe in de stad van Flipje geboren 
Soms kun je dat bij haar nog horen

Als  derde meisje in het gezin  
Zat het dansen als majorette, aussi en stijldansen er snel in 

Ze  schrijft met links, aan haar handschrift te zien lijkt ze te beven 
Op de i zet zij een hartje dat is altijd zo gebleven

Vo or een kletsavond naar de Rampetampers gekomen 
Daar vond ze de prins van haar dromen

Op  het podium werd ze door Werner ten huwelijk gevraagd 
Zo dat ze sinds 6-6-6 de naam Voogels draagt

Al s klein kind breide en naaide ze kleren voor de Barbiepop 
Voor het maken van haar mooie kostuums haalt ze haar neus niet op

Bier  en wijn raken bij haar snel op 
Van rode wijn staat ze snel op haar kop

Suus  is een bezige bij 
Elk huisdier maakt haar blij

Gelu k en verdriet zitten dicht bij elkaar 
Tranen met tuiten zie je snel bij haar

Voor  vele vakanties ging ze naar Griekenland 
Wandelen, lekker eten, lekker drinken en luieren op het strand

Dive rse werkgevers heeft zij gehad, zelfs het Elkerliek 
Dit alles maakt deze hoogheid Uniek! 

Al dus gegeven op een gure winteravond in november 2021  
Hare hooggeboren dorstlustige hoogheid

Suus d`n Urste
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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

Verschil
Wat is het verschil tussen een tand-
arts en een juf?

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Lakspuiterij Mosman
Zuiddijk 35
5705 CS Helmond
0492 - 47 76 98
info@lakspuiterijmosman.nl
lakspuiterijmosman.nl

Autoschade Mosman
Zuiddijk 20
5705 CS Helmond
0492 - 53 73 07
info@autoschade-mosman.nl
autoschade-mosman.nl

De tandarts zegt “mondje open!” en 
de juf zegt “mondje dicht!”
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Prinses Suus is er weer helemaal klaar 

voor om ons, samen met de andere 

hoogheden, door een geweldig 

carnaval 2023 te leiden.

De burgemeester, de man met de 

zwarte cape en de ketting, is de 

steun en toeverlaat van de prinses.

De man in het groen is onze 

ceremoniemeester. Hij weet 

ongeveer precies hoe laat we 

waar moeten zijn. Hij is 

inmiddels een oude rot in 

het vak en zal niet gauw 

verdwalen.

Als laatste, onze spraak

waterval, de man in het 

blauw. Hij stopt pas met 

praten als je hem de 

microfoon afneemt. In 

het dagelijks leven is hij 

de voorzitter van onze 

mooie vereniging.

Prinses sUUs oP HerHaling

Ceremoniemeester gerard

Vorst rUUrd Jan
bUrgemeester ton

Prinses sUUs i
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Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

Oude dozen

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan 
slapen. Als hij naar bed gaat, vraagt 
hij aan opa: “Opa, ben jij van kar-
ton?” Opa antwoordt dat hij niet van 
karton is. “Oma, ben jij dan van kar-
ton?” “Nee Jantje, waarom vraag je 
dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee 
oude dozen ging slapen vanavond …”

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio
Elzas passage 27

5701 RW  Helmond
Tel: 0492 - 523 801
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 ooHH wat zi Jn ze mooi

Dansen bij de Rampetampers vinden wij 

allemaal één van de leukste dingen om te 

doen! We hebben mensen van allerlei 

leeftijden en we dansen verschillende 

stijlen. Zo is onze jongste danser 9 jaar en 

onze oudste 24. We dansen in verschillende 

groepen, zo hebben we een junior en senior 

dansgarde, maar ook een showgroep. Zo is er 

voor ieder wat wils!

Het leukste is dat we het hele jaar door met carnaval 

bezig zijn en ons een heel jaar lang kunnen 

vermaken. We beginnen met trainen in de lente 

zodat we in november voor het eerst onze mooie 

nieuwe dans kunnen laten zien. Daarna hebben we 

bijna vier maanden lang regelmatig optredens bij 

bevriende verenigingen en evenementen, om 

vervolgens het jaar af te sluiten met een mooi 

carnavalsfeest!

We werken erg hard en doen ons best om ieder jaar 

een mooie dans neer te zetten waar we allemaal erg 

trots op zijn. We zorgen er dan ook altijd voor dat we er 

met optredens op ons mooist uit zien. Zo geven we een 

mooi visitekaartje af voor onze vereniging. We vinden 

het leuk als je ons een keer tegenkomt om een praatje 

te maken als je er enthousiast van bent geworden. 

Je kunt ons komen bewonderen op de activiteiten die 

wij organiseren. Mocht je verder nog vragen hebben of 

lijkt het je leuk om ook te komen dansen? Uiteraard 

staat het ook vrij om een training mee te komen kijken 

of zelfs al een dansje te wagen. Neem dan contact met 

ons op via de secretaris. 

Carnavaleske groet,

Dansers van de Rampetampers

Z’vah, Willemien, Lilla en Lena

Kim, Isa, Soraya en Catharina, niet op de foto s: Amber 

sHowgroeP

JUniorgarde

solo 

dansmarietJ e 

lena

seniorgarde

- Pagina 9 -Wa is het skônst van al?   Rampetampers carnaval



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

Ballonnen
Er lopen twee ballonnen in de woes-
tijn. 
Zegt de ene ballon tegen de andere: 
‘Kijk uit, een cactussssssssssssssss’ 
Roept de andere: 
‘Ik ben niet BANG!’
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dansen bi J de ramPetamPers
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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
- kaarten, biljarten
- samen eten in de wijk
- vrije inloop
- carnaval

Vaste gebruikers van de Fonkel zijn o.a.:

- LEV  - groep
- De Notenkrakers
- Haw ut Helmonds
- De Rampetampers
- en voor U?

     
Voor openings voor openings�jden
en ac�viteiten: zie de website 

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

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

Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen
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Optochten door de jaren heen

Wist u dat er al in drie jaar geen optocht heeft plaats

gevonden op carnavalszondag?

Om u al vast in de stemming te brengen, heeft de 

redactie van dit blad gemeend om een aantal foto’s 

uit de oude doos te plaatsen. We hopen dat u op 

deze manier weer zin krijgt om naar een van de 

grootste optochten van ZuidNederland te gaan 

kijken.

En nu denkt u misschien wat gaan de Rampetampers 

dit jaar doen? Doen ze weer mee?

Na jaren van bouwen, wil een deel van de vereniging 

het liefst vanaf de zijkant van de optocht genieten. 

Maar de jeugd wil meedoen. Zij krijgen alle ruimte 

en ondersteuning om iets voor de optocht te 

bedenken. We zijn erg benieuwd waarmee ze dit 

jaar voor de dag zullen komen.

1984

1984

1992

2008

2008

1986

1986

2013

2013

1992

1985

1985

1985

1985
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0492 - 590182
Breedijk 6 | Helmond

info@vanedruk.nl
www.vanedruk.nl

Vanedruk&print

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

MOEITE MET RAAMBEKLEDING HANGEN OF METEN?

LAAT HET ONS WETEN!

WENST U EEN
FIJNE CARNAVAL!

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD - Helmond |industrienummer 6016
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1974

2015
2019

2019

1974

2014

2014

1979

1984

1977

1977

2016

2019

2017

2019

1974

2015
2019

2019

1974

2014

2014

1979

1984

1977

1977

2016

2019

2017

2019
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Het gaat weer door

Wie denkt er nog wel eens terug aan die 

oergezellige Rampetamper zittingsavond. 

Een hele avond lekker lachen en even al je 

zorgen vergeten. Hoe lang is het nu alweer 

geleden dat we op de stoelen klommen en dat 

we luidkeels zongen “Wat een spreker is die 

man”.
De Fonkel heeft twee zittingsavonden gepro

grammeerd. En dit jaar zijn de voortekenen 

goed. Corona is ver weg. Al zullen sommige 

(oudere) mensen nog wel wat huiverig zijn.

De eerste avond is op vrijdag 27 januari en de 

tweede op zaterdag 4 februari. Het programma 

is zoals altijd een verrassing. Beide avonden 

zijn totaal verschillend met kletsers en amuse

ment.
We sluiten de avonden af met een afterparty in 

de foyer van de Fonkel

De kaartjes kosten per avond € 12,00. Mocht u 

beide avonden willen komen dan is er een pas

separtout voor € 20,00. Naast de voorverkoop 

voor deze avonden in de Fonkel kunt u ook 

terecht bij Primera deLuifel in winkelcentrum 

de Bus of de webshop.

kletsaVonden  
in de Fonkel 
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Passe-Partout voor beide 
kletsavonden  € 20.00.Kaarten à € 12,00  

per avond.   Kaartverkoop:

De receptie in de Fonkel, 

Primera de Luifel in de Bus.

Via de webshop zie 

www.ticketview.nl/shop/rampetampers.



t e l . 0492 -546893
5705 CX He lmond
Noordd i j k 2

Stichting Kringloopwinkel Helmond

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630

Handig voor u, vriendelijk voor het milieu. Cafetaria TooHet

Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274

Openingstijden winter:
Dinsdag t/m Donderdag   16.00 - 20.00 uur
Vrijdag t/m Zondag    16.00 - 21.00 uur
Maandag      Gesloten

Atelier Stiphout 
Voorheen Andriessen Goud– en Zilveratelier 

Voor al uw carnavalsmedailles en trofeeën. 
Ook voor sieradenreparaties en  
nieuw werk kunt u bij ons terecht. 

Dorpsstraat 18, 5708 GH  Helmond  

www.atelierstiphout nl 
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Na een valse start in 2022 gaan de Rampetampers er weer vol tegen aan.

Daarbij nemen we langzamerhand 

afscheid van de raad van elf en gaan 

verder als een gezellige club feestvier

ders. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan 

het feit dat er op de tweede zittings

avond dames op het podium mogen 

zitten. En u ziet ons steeds vaker in 

mooie glitterpakken in plaats van het 

traditionele zwarte pak dat nog maar 

heel zelden uit de motten ballen komt.

We blijven carnaval voor derden or ga

niseren zoals het in de statuten 

be schreven staat.

De club is groeiende. De jeugd neemt 

allerlei initiatieven en trekt daarbij ook 

nieuwe jeugdleden aan.

Op deze manier proberen de 

Rampetampers zich op de toekomst te 

richten

Het F eest kan 
(weer) beginnen
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Website: www.digimij.nl 
Email: info@digimij.nl

Tel: 0492 559 670

Edwin
en 

William
wensen iedereen

een 
plezierige carnaval

                          

       

            H l
T. 4 2 53 7

@ e o li ht ec ame
d o-l ht ec ame nl

    

 
       

   

0492 53 64 32  ◊  akkerglas.nl

Auto 
  Vakmeester

vakmeester in alle merken
onderhoud en reparatie
apk keuring
schade herstel

*
*
*
*

info@marcovanhoof.nl

DE LEDERDOKTER

Het adres voor:
Onderhoud, Reparatie en 

Herbekleding, Leder en Stof.
Verkoop - Restauratie Antiek en

Exlusieve Meubelen

WWW.LEDERDOKTER.NL
info@lederdokter.nl

0492 - 550 612
Pastoor van Leeuwenstraat 90

5701 JW  Helmond
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Beste Rampetampers en lieve Rampetamperinnekes

We deden wel eens raar destijds, komisch raar 

bedoel ik dan.

Zie het maar als compliment. Humor was er 40 

jaar geleden ook al hoor. Ik praat dan over mijn 

actieve periode bij de Rampetampers. Voor mij 

de reden om lid te zijn van deze vereniging.

Als eerste, waar ik zomaar aan denk, is een voor

val tijdens een avond die wij verzorgden in Huize 

den Herd in de voormalige pastorie van de 

paterskerk in de Molenstraat. Zo stond op een 

gegeven moment kletser Leo van den Hurk in de 

ton en tijdens zijn klets (buut) begonnen twee 

bewoners van huize den Herd spontaan met 

elkaar ruzie te maken nadat waarschijnlijk de 

een bij de andere op de voet had gestaan. 

Iedereen kon van deze ruzie mee genieten en 

Leo wist niet wat hem overkwam? Zo eindigde 

de ruzie met de kreet: “Gaai koomt nie mer op 

meen kamer tilleviezie kieke!” Leo greep in met 

de woorden: Dan zal de gaai zelluf unnen tille

viezie moete koupe! Iedereen lag dubbel van 

het lachen maar Leo was helemaal zijn tekst 

kwijt.

Amusementsgroepen waren ook altijd kind aan 

huis bij de Rampetampers. Zij hoorden zo`n 

beetje bij de inboedel. Na hun optredens elders 

in de regio of in de stad, kwamen ze spontaan 

nog even bij het parochiehuis op het Binderseind 

langs om nog wat te drinken en wat te flauwe

kullen aan de bar. Het was er altijd gezellig.

Op carnavals zondagavond was er geen vast 

omlijnd programma in het parochiehuis. Meestal 

hadden we in de middag mee gedaan aan de 

optocht. Na het avondeten kwam iedereen iet

wat vermoeid terug in het parochiehuis en heel 

soms waren er leden bij die even achter het 

podium een tukkie gingen doen. Dat kon natuur

lijk niet en moesten de gordijnen open en de 

spots aan. De prachtige aankleding van het 

podium en de schrijvende verlichting op de ach

terwand moesten gezien worden want daar was 

veel werk aan besteed.

Hofkapel “De Kleppers” was ook altijd wel in 

voor een geintje en zo ontstonden er ideeën 

om het publiek ook door de eigen leden op 

zondagavond te gaan vermaken.

In de beginjaren`70 ontstond het idee om 

een “Pretmachine” in elkaar te gaan zetten. 

Voor publiek een avond met gratis entree en zo 

kregen we door veel mond op mond reclame de 

zaal vol.

Het publiek kreeg vaak bandparodieën voorge

schoteld oftewel playback acts die in die tijd nog 

niet zo populair waren. We hadden met een 

drietal een bandparodie ingestudeerd als “The 

Babyrockers”. Met ware luiers aan stonden we 

een act te doen die we al in oktober in elkaar 

hadden gezet en heel vaak hadden gerepeteerd 

om tot een komisch verhaal te komen. In de act 

was een instrumentaal stukje opgenomen waar

bij we een schrobborstel en omgekeerde 

bezems gebruikten als mondharmonica’s. Aan 

deze act hielden we schrale wangen over maar 

het publiek vermaakte zich prima.

Ook een parodie van Boney M werd op het 

podium gebracht door Aggie, Leonie en Marga, 

Ik zelf mocht die danser imiteren.

Soms bewaarden we acts om ze het jaar daarop 

in zaal de Ster in Vlijmen Nieuwkuijk aan de zaal 

te vertonen. Ook daar werden we hartelijk ont

vangen door de plaatselijke carnavalsvereniging 

“Knotwilligendam”. We zagen er bekende arties

ten optreden zoals b.v. Albert West en Nico Haak 

die helaas niet meer in ons midden zijn. De 

ouderen onder ons weten dat nog wel.

Mijn schoonvader had destijds een nieuwe 

hobby, nl. super 8 filmpjes maken van deze 

avonden, althans fragmentjes daarvan. Volgens 

mij heb ik die nog zelf in mijn bezit, helaas zon

der geluid en zonder projector, maar wel een 

schat aan herinneringen…..

 Veel liefs namens
 Ex prins John d`n twidde,
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Installatiebedrijf
Berry van Schaijk

06  123 38 242
hjevanschaijk@gmail.com

op weg naar
Samen

op weg naar

Kromme Steenweg - Sportpark De Braak - Braakse Bosdijk

Tel: 085-7821616

Hou ‘m recht.
Fijne carnaval!
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De behoefte om beginmeters te maken 

leeft bij amusementsgroepen en kletsers 

al jaren. Het Engelse “try out” is eigenlijk een 

slechte benaming voor die nodige begin

meters, dus hier in Helmond e.o. noemen we 

het simpelweg oitperberen.

Vandaar dat amusementsgroep Kei te Gek in 

hun begintijd een middag organiseerde voor 

hun eigen aanhang en familie. Ze noemden 

het d’n oitperbeermiddag. Doordat andere 

amusementsgroepen en kletsers ook wilden 

deelnemen, groeide de oitperbeermiddag 

langzaamaan uit tot een volwaardige carna

valsmiddag en is een begrip geworden in 

Helmond en verre omstreken.

De opzet is een gratis middag voor familie en 

vrienden van de deelnemers die dan motive

rende en opbouwende kritiek mogen geven. 

En om dat een kletser liever optreedt voor een 

volle zaal, is iedereen van harte welkom.

De meeste kletsers vinden veel steun bij het 

geven van een “Tadaa” door de kapel. Ook het 

inzetten van bijvoorbeeld wat een spreker is 

die man… en dé hittie naw gedoan um dettie 

Hellemonder is, kan een goeie grap 

ondersteunen. Het geeft het de kletser veel 

voldoening.

Dit jaar konden de oitperbeermiddagen weer 

doorgang vinden en hebben diverse artiesten 

de kans gekregen om hun act aan het publiek 

te laten zien. 
Op deze pagina vindt u een impressie,

Oitprobeermiddagen 2023!

oitPerbeermiddag 
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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

Postbus 6070
5700 ET Helmond

 0492 53 78 25
 0492 52 88 05

Helmond - Holland
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Sinds een aantal jaren hebben de Rampetampers hun residentie in 

de Fonkel. Een geweldige plek voor het organiseren van carnaval.

Als vereniging proberen we ook contact te leggen met de bewoners van 

de binnenstad. De wijk waarin dit mooie gebouw ligt.

We doen dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 

organiseren van het schoolcarnaval voor de jongste bewoners van de 

wijk. Of door een keer mee te doen met het gezamenlijk eten.

Sinds een aantal jaren hebben we een nieuwe traditie. Na het 

schoolcarnaval bezoeken we “de buren” in het Hurkhuis.

Het Hurkhuis biedt persoonlijke en kleinschalige dementiezorg in een 

huiselijke setting, gewoon als thuis. Het Hurkhuis is gebouwd op 

de plek van de voormalige Sint Josefschool.

Afgelopen jaar, ondanks de corona, hebben we het hurkhuis weer 

bezocht. Dit jaar geen Dubbel Trubbel maar met een klein 

draaiorgeltje dat bekende oudhollandse liedjes speelde. Uiteraard 

ontbraken ook de dansmarietjes niet.

HU rkHUis samen 
CarnaVal Vieren
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Dierdonkpark
Helmond

AH Dierdonkpark wenst

alle Rampetampers

een prettige Carnaval!!
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Puzzelen vû r de jong!

Het weer met carnaval

Oplossingen zie pagina 36

Drie maal werken 
vûr de jong! 

1.  Zoek de 11 verschillen

2.  Teken het Rammetje na

3. Los de Woordzoeker op

Zaterdag tijdens de sleutel-overdracht is het 
droog met een enkel donderslag van de grote 
trom. De temperatuur is laag bij de grond 
lager dan op neushoogte. Carnavalskleding is 
aanbevolen.

Zondag tijdens de optocht regent het confetti. 
Ook kan men harde windstoten verwachten 
van de erwtensoep die op zaterdag gegeten is. 
Een helm of paraplu beschermd tegen vallende 
snoepjes. Nat worden alleen de colaglazen.

Maandag is er vooral gerommel en wind in het 
muzikale gedeelte van het prijsbloaze. Door 

de warme klanken ligt de gevoelstemperatuur 
hoger dan van een glaasje sinas. Oppassen waar 
kapellen bij elkaar komen daar wordt veel wind 
gemaakt.

Dinsdag is de dag van het Butskes Kroegen-
reundje, hier gaan we dweilen zoals het heet. 
Er is een klein kansje dat het alsnog een witte 
carnaval wordt. Het wit zit hem deze keer wel 
meer in de dweil, om de kleur wit, wat eigenlijk 
geen kleur is, mee op te kunnen dweilen.  De 
temperatuur zakt rond 23.11 uur tot het 
vriespunt als de kei weer in de grond gaat.

Los de bovenstaande woordzoeker op  De onderstaande woorden 
staan in de woordzoeker maar dan van links naar rechts, van 
rechts naar links, van onder naar boven, van boven naar beneden 
en schuin omhoog en omlaag  
ALAAF, BAR, BIER, DWEILEN, ELF, FEEST, GALA, GEK, HOED, 
LEUK, LIMBURG, MUTS, PAK, PRINS, PRUIK, RAAD, RAAR, 
SLEUTEL, VEER, ZOT

F A L A G R A A D P K I

J B N P A K L L W R I S

E C I V U A I A E I U L

S T S E E F M A I N R E

D T L E R R B F L S P U

A E U R Z A U R E G R T

N A O M O A R A N E V E

E L F N T R G B A K L L
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Molenstraat 200
5701  KL  Helmond
www.vanderhorstmeubelen.nl 

   0492 54 11 56
 info@vanderhorstmeubelen.nl
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De Rampetampers
 feliciteren de jubilerende

Olietrappers

“JUbilerende olietraPPers dieP ge wort eld in de annawi J k”

Na de carnaval in 1979 werd de oprichtingsvergadering gehouden en werd het 

parochiehuis van de Sint Lambertus (Sooske) aan de Hoogeindsestraat aangewezen als 

residentie. Dit jaar vieren de Olietrappers alweer haar 44 jarig bestaan in dezelfde 

residentie waar het allemaal ooit begon.

Als het over de geschiedenis van de Olietrappers gaat kom je onvermijdelijk bij de familie 

Swinkels terecht. John Swinkels was vanaf het begin betrokken bij de club en mocht als 

eerste prins de scepter zwaaien. Broer Hans Swinkels werd gekozen tot prins carnaval in 

1994.

Zijn zoon Henry Swinkels - de huidige secretaris - mocht de vereniging voorgaan in 

2000 en dochter Annemarie Swinkels - de trainster van de dansmarietjes - was de eerste 

prinses binnen de vereniging in 2017. Henry’s zoon Wesley gaat de vereniging dit jaar 

voor als jubileumprins en is daarmee de derde generatie binnen de vereniging.

Dat er in 44 jaar veel veranderd is mag duidelijk zijn. Zo bestond de vereniging in de 

beginjaren nog uit zo’n 90% uit wijkbewoners. Heden ten dagen zijn de leden van de 

club verspreid over heel Helmond. Dat de carnavalsvereniging nog steeds bestaat, 

betekent dat de vereniging in al die jaren in staat is geweest om steeds weer mee te gaan 

in de koers van onze samenleving waar carnaval nog steeds prominent gevierd wordt. 

De dagen van weleer zullen niet meer terugkeren en dus moet de vereniging vooruit 

kijken, waarbij de ervaringen vanuit het verleden worden gewaardeerd en gekoesterd.

In aanloop naar het carnaval hebben de Olietrappers nog een aantal festiviteiten op het 

programma staan waaronder de Olietrappers in concert, de Travestieshows en als 

afsluiting de Reünie.

Wie de jubilerende vereniging wil komen feliciteren is van harte welkom op de 

jubileumreceptie op zondag 5 februari in residentie buurthuis Sint Anna, gelegen aan de 

Hoogeindsestraat 24 Helmond van 13.00 - 17.30 uur.
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ENGELSEWEG 221A   5705 WE  HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93
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11 11 start van de skônste tijd
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.

Vorig jaar werd deze traditie door Corona ruw verstoord en ging de trip 

naar Roermond op het allerlaatste moment niet door. Maar dit jaar kon 

er weer gereisd worden!

We besloten om dit jaar Venlo te bezoeken.

Venlo heet tijdens carnaval, ofwel Vastelaovend in Limburg, ook 

wel ‘t Jocus Riék of ’t stedje van lol en plezeer. 

Vastelaovend in Venlo wordt georganiseerd door Jocus, 

de carnavalsvereniging. Jocus staat voor scherts, grap, 

gekheid en plezier en het is de oudste nog bestaande 

carnavalsvereniging van Nederland, die opgericht werd in 

1842. Het symbool is een haan.

Op elf elf (Elfvanelf) wordt de Venlose Vastelaovend om 

11.11 uur afgetrapt met elf kanonsschoten, het zogenaamde 

‘Inscheete’. Er vindt daarna een groots dagprogramma plaats 

voor het Stadhuis.

We zijn met een delegatie van de 

Rampetampers afgereisd naar ‘t Jocus 

Riék en hebben erg van het programma 

genoten. Voor herhaling vatbaar.
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Info@PepersArchitecten.nl
www.PepersArchitecten.nl

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

Te laat

Geert komt te laat op school. De juf 
vraagt: ‘Waarom ben je te laat, Geert?’

‘Nou,’ zegt Geert, ‘ik droomde over voet-
bal!’ De juf kijkt streng en zegt: ‘Dat is 
toch geen reden om te laat te komen?’

Zegt Geert: ‘Nee, juf, maar we hadden 
verlenging!’

Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332

Winkelcentrum 

De Bus

Nieuwveld 19
5702 HW Helmond
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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 Carnavalsdinsdag 21 febr. bij de Schovenhorstweide 1, 5708 SG Helmond. 
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Kej skôn 
wages 

D’n 
skônste tijd 

van  
‘t joar 

Dun  hillentijd goeiekhoipe wages bai ons!

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

Mi d’n akkuu vol  en mi z’n alle, doe mee en kóm karnevalle

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

van 10.00 tot 17.00 ure

Goeie wages en servus  

mi’n grauwte   

‘S’

Pluk d’n dag en haw ut recht

Openingstijden Carnavalsmaandag en -dinsdag 11.00-17.00 uur. 
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 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

Luchtmacht
Twee muizen zitten in de goot. Dan 
zien ze opeens een vleermuis voorbij 
vliegen. De ene muis steekt zijn 
poot je op. 
De andere vraagt: ‘Ken jij hem?’ 
Antwoordt de ene muis: ‘Ja, dat is 
mijn broer, hij werkt bij de lucht-
macht.’

PIR Isolatie en glaswol

De Isolatiehal B.V.

Dwarsdijk 6
5705 DM Helmond
Tel. 0492-542002

www.isolatiehal.nl

HELMOND

Wij brengen uw
 vlees ook thuis

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
MIN

IU
M &

 R
VS

STA
AT ONLINE!
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stads

 Programma

  CarnaVal

13.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Mizunallen-plein

14.00 uur Butskes Kroegenreundje
 Div. horeca/Mizunallen-plein
23.11 uur Begraven Kei Mizunallen-plein

13.00 uur Overhandiging Stadssleutel
14.00 uur  Openingsfeest Stadscarnaval
16.11 uur Opgraven Kei 
 Mizunallen-plein voor Hoftempel West-Ende

13.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum
18.00 uur Prijsuitreiking Grootste Optocht
 Mizunallen-plein

ZATERDAG 18 FEBRUARI

ZONDAG 19 FEBRUARI

MAANDAG 20 FEBRUARI 

DINSDAG 21 FEBRUARI

2023

Gôdewirmee.!

15.30 uur Vurgloeie  Mizunallen-plein

VRIJDAG 17 FEBRUARI 
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Bedanken hun sponsoren en hun 
adverteerders in het bijzonder voor 
hun ondersteuning.
Speciale dank aan het Draaiorgel 
Museum Helmond voor het gebruik 
van de ruimte voor de Foto’s

Openingstijden keuken:
: 16.00 -21.30 uur

: 16.00 - 21.30 uur
: 12.00 - 21.30 uur

maandag
dinsdag gesloten
woensdag  donderdag vrijdag
za-, zon en feestdagenOplossing  woordzoeker: Fijne Carnaval

Informatie: 
Secretariaat 

Schovenhorstweide 1 
☎ 0492 - 517210

of
www rampetampers nl

Vlag € 11 =Das € 10 =

Jubileumboek € 16 =
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KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

OOK MET CARNAVAL, SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010 | helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uurHELMOND

KEUKENS
ZIJN IN IEDERE 

GEWENSTE 
OPSTELLING 
LEVERBAAR

In deze royale eilandkeuken 
komen de mooiste keukentrends 

van dit jaar samen  De combinatie 
van mineraalgroene en 

matzwarte fronten, het fraaie 
composiet werkblad en de luxe 

keukenapparatuur staan garant 
voor jarenlang kookplezier.

Keukentrend 2023!

Mineraalgroen met 
grafi et matzwart.

Iedere keuken vertelt zijn eigen verhaal.
Laat jouw verhaal tot leven komen met één 
van onze Superkeukens! 

keukenplanner

3d
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Horstlandenpark 4 

5709 MB Helmond 
0492-386100 
info@vanheugtencv.nl 

www.vanheugtencv.nl  


