Jaargang: 2015-2016

Losse verkoop: onbetaalbaar

Abonnementen: niet verkrijgbaar
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Voordat jullie de tent in duiken…
Natuurlijk laat een Rottenrijker zich af en toe uit de tent lokken: anders stond er nu geen letter op papier en hadden we
alleen mooie plaatjes om naar te kijken. Om overal en nergens leuke verhalen vandaan te plukken, hebben wij onze stoute
schoenen aangetrokken en zijn we de afgelopen maanden op strooptocht gegaan. Onze reis voerde langs allerlei tenten
op verschillende locaties en iedere keer was het weer een verrassing wie we tegen zouden komen.
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KARWEI
KAR
RWEI Heesch

Karwei Heesch
voor klussen
ELKE WERKDAG
inrichten &
OPEN 9-9
stylen
Cereslaan 9
5384 VT Heesch
Tel.
T
Te
l. 0412-47 48 18

Zo troﬀen we ergens op de misse het bestuur druk in de weer met het opbouwen van de voortent: een ﬂinke joekel want de
Club van 111,11 moest er in passen. De prins en adjudant hadden hun stek gevonden op een luxueuze glamping, compleet
met bubbelbad en de animatieteams van Recht vur zunne Roap en het Roaplied. Op de boerencamping, waar onze pastoor
de handen vol had aan zijn kudde, liepen we bij het sanitairgebouw de Raad van Elf tegen het lijf. De circustent werd bevolkt
door de meer kunstzinnige types waaronder legio muzikanten. Daar kwam trouwens wel veel geluid uit maar geen enkel zinnig
woord. De burgemeester gaf er de voorkeur aan als opperhoofd bij de wigwam te zitten, waar de indianenverhalen van
onder meer de Jeugdcarnaval zijn opgetekend. Tijdens onze strooptocht hebben we zelfs een nieuwe tent ontdekt: de OudTENT-tiek die onderdak biedt aan verhalen, foto’s en coryfeeën van vroeger en nu.
Hoog tijd dus om het doek open te ritsen en de tent in te duiken.
Veel plezier!

Kijk voor inspiratie & advies op karwei.nl
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F.T.W.M.M. Hanegraaf
Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther
Kerkstraat 1
5473 GM Heeswijk-Dinther
T 0413-29 31 92
info@soestacc.com
F 0413-29 35 20
www.soestacc.com

Voortent

Geffen
Dorpstraat 43
5386 AL Geffen
T 073-532 55 22
F 073-532 55 44

Dorpsplein 21 - 5386 CL Geffen
T: 073 - 6909354
E: info@frank-van-lent.nl
WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED AGRARISCH ONROEREND GOED - TAXATIES - PLANSCHADE
ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl
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Van president naar voorzitter

Van grootvorst naar grootvorst

Een stokje doorgeven is niet altijd even makkelijk. Zeker niet
als je er heel erg aan gehecht bent en het jarenlang met
veel plezier bij je hebt gedragen. Ik heb het stokje van
Gilbert overgenomen, afgeschuurd en opnieuw geschilderd:
ik ben immers een ander mens. Maar natuurlijk zit onder die
nieuwe lik verf nog steeds een deel van de oude stok.

‘Sgik makte noit allèen’ is het motto van Prins Ad en
Adjudant Maartin.

Om kort te zijn, Gilbert heeft als president van het Rottenrijk
zijn welverdiende sporen nagelaten. Mijn schoenmaat
is anders, dus ik zal deze voetsporen her en der wat
veranderen, de gebaande paden bewandelen maar zeker
ook nieuwe wegen aanleggen. Maar het is mede zijn basis
die stevig verankerd zit in de Geﬀense carnavalsgrond.
Gilbert, bedankt voor de jarenlange inzet!
Hans
Voorzitter Bestuur Rottenrijk

Als oud-prins mag ik vanaf dit jaar de voorzittershamer van
Edgar Schuurmans overnemen. Edgar heeft deze functie drie
jaar lang met veel verve bekleed. Hij stond onder andere
de prins en adjudant met raad en daad bij en vanaf nu ga
ik dat doen.
Toen Edgar stopte als Grootvorst, stopte hij ook met de
Raad van Elf om zich volledig te kunnen storten op het
jeugdcarnaval dat in de Koppellinck wordt gevierd. Ik wil
Edgar veel succes wensen en hem heel hartelijk bedanken
voor zijn bijdrage aan het Rottenrijkse carnaval, en dan met
name voor zijn inzet en gezelligheid bij de Raad van Elf.
Alaaf!
Alfons
Grootvorst
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Bestuur

Bè de Valk is ‘t Carnavals menu d’r wer!

Rijksweg 25, Nuland | 073-5342534 | www.hotelnuland.nl

Hooggeëerd publiek!
Voor u ligt de Rottenrijker, een compleet vernieuwd blad met veel foto’s van mensen die carnaval vieren, beleven en mogelijk
maken. De afgelopen maanden is er keihard aan gewerkt: het geeft een goed beeld van een grote groep enthousiastelingen
die het samen met dit bestuur makkelijk en leuk maken carnaval in Geﬀen te organiseren en te vieren.
We zijn ook ontzettend trots op onze groeiende groep actieve jeugd, zoals de dansmariekes, de Raad van Half Elf, de grote
groep PinkParty-bezoekers en de jeugdgroepen die deelnemen aan de optocht. De jeugd heeft de toekomst en daar gaat
dit bestuur de komende jaren ﬂink op inzetten. Met hulp van ervaren carnavalsvierders willen wij er voor zorgen dat deze
traditie voor ons dorp in stand blijft.
Daarom willen wij jong en oud uitnodigen voor dit geweldige feest dat de komende weken zal losbarsten tijdens tal van
activiteiten zoals het Geﬀes Stroat Toetoere, het Roapliedfestival en Recht vur zunne Roap met als hoogtepunt de carnaval
in onze befaamde feesttent.
Hopelijk mogen we jullie op een van deze activiteiten ontvangen.
Alaaf
Het bestuur
Karel van Rijn Ricardo Caspers Hans Schalks

webworks
digimailer
e-marketing
cms
hosting

www.digifactory.nl
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José Verstegen Ans Oude Wesselink Berghit van Schijndel
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Club van 111,11
Uw huishoud en
speelgoed specialist

Vrienden van het Rottenrijk: de Club van 111,11
Wij willen de Club van 111,11 hartelijk danken voor hun sponsoring. Met hun steun kunnen wij de carnaval voor
onder andere de jeugd, senioren en Fliereﬂuiters een extra feestelijk tintje geven.
Word ook Vriend van het Rottenrijk en ontvang als dank twee gratis kaartjes voor een avondje Recht vur
zunne Roap! Daarnaast krijgt u een medaille met alle jaarplaatjes van uw lidmaatschap. Geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar clubvan111@rottenrijk.nl want voor slechts € 55,- per jaar bezorgt u veel mensen een heel ﬁjn
carnavalsfeest!

Ook voor seizoen
artikelen
Carnavalsartikelen voor
groepen geldt
groepskorting
Kerkstraat 7 5386 AC GEFFEN

Tel: 073-5321295
www.boschvanerp.nl

GECERTIFICEERD
FAALANGST
F
FAALANG
ST
INSTRUCTEUR
TTelefoon
Tel
efoon (06) 2323 9592
www.autorijschoolvannistelrooy.nl

Tolweg 2 / Geffen / T: 073 532 5789

Huisstijl
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Internet

Vormgeving
en concept

www.creativos.nl

Tekst

Anoniemus 220
Kees van Alphen
Henrie van Bergen
Peter Berkelaar
Antoon Bierings
Jaap Bijleveld
Wim Bongers
Piet Bosch
Jan Bouwmans
Raymond Braakhuis
Ben Brands
Ricardo Caspers
Rob Ceelen
Bas van Dijk
Corné van Dinther
Jo van Dinther
Iris Duijs
Leo van de Elzen
Bart van Erp
Perry van Erp
Harrie Govers
Gerard de Groot
Adriaan de Haas
Erny de Haas
Harold de Haas
Wim van den Hanenberg
Jan van der Heijden
Nel van der Heijden
Piet van der Heijden
Tonny van der Heijden
Tonnie van der Heijden
Janneke van der Heijden
Jurgen Heijmans
Charles van Herpen
Johan van Herpen

René van Herpen
Rob van Herpen
John van Hoey
Corina van den Hurk
Huub Kieboom
Peter Kieboom
Anita de Kinderen
Bert van Laarhoven
Arnoud v.d. Langenberg
Ronny Langens
Harrie van Lee
Anton Lepoutre
Rob Lepoutre
Marc & Claudia van Meteren
Gilbert van de Meulenreek
Rianne van de Meulenreek
Jeanne Nikkels-v.d. Heijden
Rien Oomens
Albert van Orsouw
Ans Oude Wesselink
Bert Peters
Bram van Ravenstein
Jan van Ravenstein
Rob van Reijmersdal
Antoon Romme
Benny Romme
Wim Romme
Jan van Rooij
Hans Schalks
Harold van Schayk
Alphons van Schijndel
Mark van Schijndel
Willem-Jan van Schijndel
André Schuurmans
Edgar Schuurmans

Erik Schuurmans
Maurits Schuurmans
Bram van de Sluis
Aart & Elly Smit
Xander Smit
Peter Spanjers
Jo Spierings
Geert Stofmeel
Peter Strik
Theo van Uden
Erik van de Ven
William van Venrooij
Toine Verstegen
Gertjan Vis
Jan Visschers
Jan Voermans
André van Wanrooij
Marit van Wanrooij
Rens van Wanrooij
Rien van Wanrooij
Rob Winkel
Iwan van Zantvoort
Patrick van Zandvoort
Jan van der Zande
Sjon van Zandvoort
Haropi
Bakkerij Brands
Bouwburo v.d. Dussen BV
Café Boetje
Simone & Hair
Stukadoors- en afbouwbedrijf Romme
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Wim Romme
Goeie Rottenrijker 2015
Man van weinig woorden, veel daden
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Curriculum Vrijwilligerswerk inclusief traktement
Werkgroep:
Plaats:
Functie:
Begindatum dienstverband:
Beginsalaris:
Secundaire
arbeidsvoorwaarden:
Heuglijk feit:
Begindatum dienstverband:
Beginsalaris:
Secundaire
arbeidsvoorwaarden:
Promotie:
Begindatum dienstverband:
Beginsalaris:
Eindsalaris:
Functie:
Periode:
Beginsalaris:
Eindsalaris:
Functie:
Begindatum dienstverband:
Einddatum dienstverband:
Beginsalaris:
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Raad van Elf
Rottenrijk
chauﬀeur prinsenwagen
toen ie nog een menneke
was
appeltje voor de dorst

Secundaire
arbeidsvoorwaarden:
Eindsalaris:
Vereniging:
Plaats:
Functie:
Begindatum dienstverband:

wagen van de zaak

Beginsalaris:

toetreding Raad van Elf
om en nabij 11-11 ergens
rond de eeuwwisseling
onbetaalbaar plezier

Secundaire
arbeidsvoorwaarden:

overvollevrije dagen

Plaats:

penningmeester c.q.
opperschenker
eerste jaren na de
eeuwwisseling
zijn gewicht in goud waard
gouden handdruk

Functie:
Begindatum dienstverband:

Adjudant van Prins Henri
het jaar waarin er ‘mi de
kroan ope werd gedweild’
zijn verdiende loon
ﬂuitje van een cent
lid werkgroep W4daagse
toen hij er warm voor liep
het jaar waarin hij zich uit
de naad liep wegens
drukke werkzaamheden
bronzen medaille

Vereniging:

Beginsalaris:

uitstekende conditie(s)
gouden plak
Muziekvereniging Willen is
Kunnen
Geﬀen
vaandeldrager
toen er een belletje ging
rinkelen
klonk hem als muziek in de
oren
zonder drank geen klank
Verenigingsplatform
Koppellinck
Geﬀen
barvrijwilliger
het jaar waarin het nuttige
met het aangename werd
verenigd
je weet nooit hoe een
dubbeltje rolt

Secundaire
arbeidsvoorwaarden:

gezelligheid kent geen tijd

Vereniging:
Plaats:

Stamtafel
Geﬀen

Functie:

wandelende Geﬀense
encyclopedie
het moment waarop hij
mocht aanschuiven
dat komt niet boven tafel

Begindatum dienstverband:
Beginsalaris:
Secundaire
arbeidsvoorwaarden:

zanglessen voor het
‘Stamtafellied’
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ut de
We loate ons nie

Fijne carnaval en
gaan met die banaan!
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tent lokke!

CARNAVAL
VRIJDAG

WAGENBOUWERSBAL MET MEDLEYMACHINE

ZATERDAG

MET O.A. DJ SMEKKIE EN COVERBAND

ZONDAG

MET O.A. PRIJSUITREIKING OPTOCHT EN

MAANDAG

DJ INDECUT, KINDERMATINEE, KAPELLENFESTIVAL EN

DINSDAG

MATINEE MET O.A. PAP

IEDERE DAG:
PARTY DJ TOM
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IN DE TENT
IN GEFFEN!

PROOST!
SLAMM

STEF EKKEL
BABY BLUE

& PUDDING

EN ‘S AVONDS IN DE TENT:

BIG BIRD

ZONDAG, MAANDAG EN
DINSDAG GRATIS ONTBIJT
VANAF 10.00 UUR

Prins ad & Adjudant maartin

Sgik makte noit allèen
Op een stormachtige avond vond in een gezellige
woonkamer in de Bergstraat een gesprek plaats met Prins
Ad, Adjudant Maartin en hun eega’s Rita en Annemieke.
Over grote levensvragen als de beslissing om wel of
geen prins en adjudant te worden, wel of niet kamperen,
Dixie of wc en de brandweer.
Ad:
Maartin:
Ad:

We zullen maar bij het begin beginnen.
Maartin heeft mij namelijk over de streep
getrokken.
Nee Ad, gè het mij juist over de streep
getrokken!
Dè kwam zo. José Verstegen ha het er met
mij al dukker over gehad om prins te
worden. Maar altijd als ik half in d’n olie was
en sinds ik gestopt ben met roken is dè
nogal gauw. José zag dè precies en dan
was ze d’r als de kiepe bij! Maar Rita en ik
zijn een jaar of 5 geleden al Boerenbruidspaar
geweest dus wij vonden dè we onze
bijdrage aan de carnaval wel vort hadden
geleverd. Dus op zaterdagavond met Eﬀe
Noar Geﬀe zin ik tegen José dè ik het echt
nie din.

Annemieke

Rita:

Ik kwam zondagochtend terug van de
hondensport en toen zaten Ad en Rita bij
ons binnen. We hebben het er toen ekkes mè
z’n vieren over gehad.
Diezelfde avond zijn José en Fons nog langs
geweest om uit te leggen wa het allemaal
inhoudt want ge wit helemaal van niks
namelijk. Gelukkig kregen we een week
bedenktijd.

Annemieke:
Ad:
Rita:
Annemieke:
Maartin:

Maartin:
Annemieke:
Rita:
Ad:
Maartin:

In die week zijn we ﬂink van links naar rechts
geslingerd. Het is toch een heul oangoan.
Maar ge moet natuurlijk ook niet teveel
goan denken. Ge doeget of ge doeget nie!
En dan de knoop doorhakken.
Ik dacht eigenlijk dè we het niet meer zôn
doen. Tot Maartin belde en zei: ‘We goan
ervoor!’
Ja , want ik dacht bij m’n eige: ‘Dit is het
moment om prins en adjudant te worden.’ Als
we het een keer willen doen, moet het nou en
nie over 10 jaar. En we maken de carnaval
eens heel anders mee en da’s ook leuk.

Ad:

Maartin:
Ad:

Maartin:
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De volgende dag was ik alweer vroeg op
de markt en na twee bakken thee en een
pilske kwam ik José wir tegen. ‘Witte nog wè
ge gisterenavond beloofd het? Ge zôt
adjudant worden als Maartin prins wier.’ Nou,
ik wist niet meer precies wè ik beloofd ha,
maar ik zin dè ik het wel zô doen as Maartin
ook ja zô zeige. Mar ze moest het eerst mar
eens aan ‘m vragen.
En een week later stond ze ineens bij men
op de stoep. Of dè ik prins wilde worden…
Maar ik voelde m’n eige toch niet echt
aangetrokken tot ’t prinsschap. Ik ben
eigenlijk liever de twidde hand. Toen hebben
we het eigenlijk een bietje omgedraaid. Ik
zô adjudant worre als Ad prins wier. Ik heb
ook nie gelijk ja gezegd. Ik moest er toch wel
over nadenken.

Annemieke:
Rita:
Annemieke:
Ad:

Maartin:
Annemieke:
Ad:

Wij wonen wel in een vruchtbare
carnavalsstraat. Er zit hier vast iets in het
woater.
Echt wel. Ad is al de derde prins.
En dees straat heeft ook nog eens een groot
aantal boerenbruidsparen geleverd. Dus d’n
hele carnaval draagt eigenlijk wel een bietje
op d’n Berg.
Hadden ze beter die tent hier neer kunnen
zetten.
Die komt nu bij de Strik te staan.
Kunnen we mooi binnendoor steken over
het Ivo van Dinther-pad en gedichtjes lezen
onderweg. Mar eigenlijk vind ik dè de
tent gewoon midden in turp moet staan. Er
zô een evenemententerrein moeten komen

Ad:
Maartin:

Ad:

Maartin:

voor zoiets als de kermis en de carnaval. Ge
kunt wel alles volbouwen, mar wè hedde dan
nog in turp te zoeken? Maar een tent is wel
gezellig.
Vind ik wel! Wij houden echt van kamperen.
Ja, maar het komt er bijna nooit van.
Nou, ik geef ‘r niks um. Een glamping is
misschien meer iets vur mij. Op vakantie wil ik
niks hoeven.
Wij passen denk ik toch beter op de
camping. Ge hed d’n hele dag buurt! Ik doe
dè gère!
Ja, een camping vein ik toch wel leuker dan
een hotel ofzo.
Een camping hoeft voor men niet perse.
Maar zo in Zweden, dè wildkamperen... Dè
wil ik eigenlijk nog wel een keer doen,
waarschijnlijk alleen niet met Rita’s. Rita wil
alleen mar op vakantie naar zo’n resort ofzo.
Die heeft er een gruwelijke hekel aan om met
dè wc-rulleke over de camping te goan.

Wij houden wel van een goei feestje. We
gaan inne keer per jaar met vier mannen op
pad om buitenlands te carnavallen.
En dan gaan ze altijd naar de bierfeesten,
wijnfeesten, Saint Patricksday, Saint
Andrewsday…
Er moet namelijk wel iets te doen zen.
De alleruurste keer zijn we in Frankfurt naar
het voetballen gaan kijken: NederlandArgentinië. We hadden geen kaartje voor
het stadion. We wilden daar gewoon op een
beeldscherm het feest eromheen meemaken.
Er ligt daar nogal wè woater. En overal
boten met keigrote beeldschermen. Daar
was het eigenlijk te doen. Maar op een
gegeven moment wier het daar zo druk.
Kei druk.

‘Wij houden wel van
een goei feestje!’

Ad:

Maartin:
Ad:

Maartin:

Ad:
Maartin:

Ad:

We hadden daar al de hele middag goed
staan te verteren, dus ge moest elke 2
minuten pissen. En dan wâr dè iedere keer
1,5 uur onderweg heen en terug noar zo’n
Dixie. Dus dè war niks. Op een gegeven
moment zen we op zoek gegoan noar een
kroeg want dan hedde de wc altijd bè de
hand.
Mar we kwamen nergens meer binnen. We
waren veuls te loat.
Uiteindelijk hebben we bij een of andere
regiewagen van een of ander uitzendstation
voetballen staan te kijken op zo’n piepklein
televisieke. Kei gezellig!
Toen kregen we de smaak te pakken. Dus zo
is dè buitenlands carnavallen begonnen.

We vragen ons af of de verwachtingen
hooggespannen zijn bij de Rottenrijkers en
Rottenrijkerinnen.
We weten gelukkig wel een bietje wè ons te
wachten staat. Maar onze Ad zit bè d’n
brandweer. Dus ik hoop niet dat d’n hille
carnaval dè pieperke afgaat. Een adjudant
kan toch echt niet zonder zunnen prins
eigenlijk.
Dè kumt goed. De mensen moeten mar
gewoon extra goed opletten tijdens die
dagen. We hebben er in ieder geval keiveul
zin in!

Houdoe en we zien mekaar in de tent. Want sgik makte
noit allèen!
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Hallo
laagste

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning
voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv
Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094
E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e . n l

prijsgarantie!
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Autobanden Service Geffen
Tel.: 06 - 52 638 746

Proclamatie
W ie of wè
ge ook bent,
carn aval vieren
we in Ge ffen in
de tent.

Rakt nie van sl ag:
de tent
st u op een ander
plek.
Mar ons maken ze
nie
gek.
Hij st u tegenover
de Strik
en ook doar maken
wij
schik.

* Nieuwe Autobanden
* Nieuwe Motorbanden

Marcel Wijnen

* Gebruikte Banden
* Reparatie van Banden

Geffen, Aloysiusplein 1

* Velgen

Email: mw.d@home.nl

* Opslag van Winter Banden

Telefoon: 06 - 42 75 70 50
Mail: info@vandepolglas.nl

Dè we tijdens
de carnaval nie
hoeven te lijnen
want dur veul te
hossen zullen de
kilo’s verdwijnen.

Sgik makte nie
alleen dus kom
allemaal, dan
zijn we zeker
nie alleen.

Al loopt de
polon aise op
zunne kop, ge
zit ertussen of
ge loopt vurop.

Al hedde zelluf gin
zin,
naar
keinder
loat de
’t Tienerbal en Pink
Party goan
want doar meugen
ze wel in.

Zonda gs d’n
Dè mi de carnaval
op tocht door de
gin verschil zal zijn
Ge ffense stroate
rang en
en iedereen is tussen
n
verkleed want dè stand en mense
maakt de carn aval mi veul of weinig
compleet.
verstand.

Dè de dansgarde mi
hun mooie sprongen
en spa gaten
gro te indruk bij
iedereen ma g
achterlaten.

Ès we na afloop
ergens lekker goan
eten, de prins en
zijn gevolg dan
zeker
Ès ge n
iks w
nie worden
missen ilt
e
vergeten.
alles me n
e
maken, wilt
d
as loa ts iende
te a f te
h aken.

www.vandepolglas.nl
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1

Welke spreuk mag er op een tegeltje?
Mense, gin paniek!

2

Hoe ondergaan jullie de woensdag na carnaval?
Woensdag? Die slaan we over…

3

Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Omdat het in de tent te doen is!

Wat is het mooiste geluid dat er bestaat?
*Plop*

9

Waarom heb je een verstopte neus als hij nog
gewoon aan je hoofd zit?
Omdat je hem niet open kunt draaien als hij dicht zit.

5

Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jullie
leven als werkgroep?
Alle slotliederen van alle jaren Recht vur zunne Roap.

10

6

Maak de volgende zin af: Het beste aan wakker
worden is…?
Dat wijsje in mijn hoofd…

Tent of caravan?
Tent natuurlijk!
Steek of kiel?
Kiel
Rood, geel of groen? Rood, de kleur van de liefde.

11

7

Wat doen dagjesmensen als ze hun dag niet
hebben?
Een andere dag een dagje weggaan!

Beschrijf het raarste, gekste of mooiste moment
dat je ooit met carnaval hebt meegemaakt.
Bij een Schot onder zijn rokken gekeken… En het was
zoals ze altijd zeggen: “Daar hong ie!”

8

Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder
sponzen?
Toch zeker 6 zemen dieper…

Wat:
Waar:
Wanneer:
Woe laat:

Recht vur zunne Roap 2016
Gouden Leeuw
22 en 23 januari & 29 en 30 januari
20.00 uur

Op de foto: Petra van Erp, Evelyn van Wanrooij, Jessica van Deursen, Michel van Nistelrooij, Lieke Dortmans & Patty van Nistelrooij

Recht Vur Zunne Roap

4
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Ontmoet ik
vanavond mijn
Prins Carnaval?

Ik ga lekker uit
mijn stekker!

DE
DAM
AD
ES VAN DE RA

VAN ELF

DE EeGA’S
Met je hakken in
de poep is het
lastig lopen!

Het loopt weer
op wc-rolletjes!

Cindy
Rianne
Marriëtte
Miranda
Maaike
Loes
Mène

nada
Waar is h
et
Winehous
e?

Anne-Marie
Berghit
Sonja
José
Dianne
Gerrie
Carla

Alle haringen!
Wat heb ik nu
weer aan mijn
tentstok hangen!

Wè, gij men un
bietje ut de tent
lokke???

Nou zeig mar,
wa moette nou
jonge…

Op de foto: Saskia van Erp, Jan van de Zande, Chrisjan van Dinther, Ronny Langens

Roaplied

28

1

Welke spreuk mag er op een tegeltje?
Heure, blieke, lulle.

2

Hoe ondergaan jullie de woensdag na de
carnaval?
Dans, spring, lach!

3

Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Ja, hoe ist!

4

Wat is het mooiste geluid dat er bestaat?
De schaatswals.

5

Welke liedjes zitten er in de soundtrack van
jullie leven als werkgroep/evenement?
Dur in da telt.

6

Hoe zou je de autobiograﬁe van jullie werkgroep/
evenement noemen en waarom?
t’Is wir vur mekaar!

7

Maak de volgende zin af:
Het beste aan wakker worden is…?
Saluti di probati.

8

Wat doen dagjesmensen als ze hun dag niet
hebben?
Noar ut café.

9

Waarom heb je een verstopte neus als hij nog
gewoon aan je hoofd zit?
Ja, da is toch logisch.

10

Waarom mag je niet over de rand heen plassen?
Als je niet over de rand heen plast, komt het toch niet
in de pot. Graag een goed gefundeerd,
wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
Vrijheid blijheid!

11

Wat is het meest gênante dat jullie ooit
hebben meegemaakt toen je een slok
teveel op had?
Op de klomp naar de pomp.

12

Beschrijf het raarste, gekste of
mooiste moment dat je ooit met
carnaval hebt meegemaakt.
Toen wij, met zun alle, inne keer per
jaar, met valentijn, als beestjes, ons
rokske nog is rond gooide, was da
efkes wenne.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Woe laat:

Roapliedverkiezing
Gouden Leeuw
9 januari
20.00 uur

Roaplied woordzoeker
Boets ﬂodders
Gangmakers
Goei smoesje
Kruipers
Leste hoap
Pompsmoesje
Pompzwengels
Raad van Elf

Schôn gemakt
Snoepkes
Strooipop
Zingende kraaien
Beestje
Feest
Festival
Geﬀen

Gouden Leeuw
Jury
Liedje
Muziek
Roaplied
Rottenrijk
Tekst
Wisseltrofee

Oplossing: …………………………………………………………………………
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CARNAVALSWIJZER
Locatie
De tent staat dit jaar tegenover vakgarage d’n Bart aan de Heesterseweg. De gemeente Oss heeft deze plek
aangedragen: wegens geluidsoverlast en beperkte ruimte voor hulpdiensten zijn het Dorpsplein en het terrein bij
de Koppellinck geen optie.
Nieuwe munten
Stichting Horeca Geffen komt met nieuwe munten. De oude kunnen met Recht vur zunne Roap
of in januari in de 4 Geffense cafés worden omgeruild. Tijdens carnaval kunnen de RODE munten
nog worden omgewisseld.
De afspraak van NIX
Carnaval in Geffen is een gezellig familiefeest: jong én oud lekker moet lekker kunnen feesten. Maar ook wij
houden ons aan de afspraak van Nix en dus wordt iedereen op leeftijd gecontroleerd. Ben je 18 of ouder, dan
krijg je een bandje. Geen bandje? Geen alcohol! Voor het avondprogramma is iedereen vanaf 16 jaar welkom.
Programma
We hebben een afwisselend programma met verschillende artiesten en coverbands die elke avond de tent plat
komen spelen. Tussendoor draait de DJ een gevarieerd repertoire. In ons gezellige carnavalscafé kun je van
’s morgens vroeg tot ’s avond laat uit je dak op oude en nieuwe carnavalskrakers.
Van Brabants worstenbroodje tot vette hap
Knagende honger maar niet uit de tent te slaan? Dan hebben wij voor elke trek wat te bieden en je mag
er rustig bij gaan zitten. Van 10.00 uur ’s ochtends tot sluit kun je je maag vullen.

Pink party
1
2
3
4
5
6
7

Welke spreuk mag er op een tegeltje?
Zoals het klokje in Geﬀen klinkt, klinkt het nergens.
Hoe ondergaan jullie de woensdag na de
carnaval?
Moe maar voldaan na een gezellige carnaval.

8
9

Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Omdat we dur nie in hebben gezeten.

10

Het beste aan wakker worden is…?
Dat je ‘s avonds weer naar bed kunt.

11

Waar is Willem?
Die wordt net wakker.
En nu paraplu?
Regen.
Wat doen dagjesmensen, als ze hun dag niet
hebben?
Op een andere dag gaan.

Waarom heb je een verstopte neus als hij nog
gewoon aan je hoofd zit?
Zo verstopt dat je ‘m niet meer kunt vinden.
Tent of caravan?
Tent, want in een caravan kunde geen carnaval
vieren.
Steek of kiel? Rood, geel of groen?
De een kan nie zonder de ander.
Wat is het meest gênante dat jullie ooit hebben
meegemaakt toen je een slok teveel op had?
Dat ga ik jullie lekker nie vertellen!

Wat:
Pink Party
Waar:
Café Boetje
Wanneer: 6 tot en met 9 februari
Woe laat: van 20.00 uur tot 23.11 uur

Ontbijt
Ook dit jaar is er op zondag, maandag en dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur een overheerlijk ontbijtje.
Op maandag komt DJ Indecut, welbekend van Sint Jakkie Ba, ons na het eten helemaal wakker schudden.

32

Kleine Rottenrijkers
Ook aan de kleintjes is gedacht. Met de kinderkaart kun je o.a. ranja, een snoepzak en chips kopen.
Een luchtkussen mag natuurlijk niet ontbreken. Maandagmiddag is er een artiest
en houden we een verkleedwedstrijd.
Op de foto: Patrick Grim, Marriëtte Grim, Perry Rombout, Alfons van Schijndel, Karel van Rijn, Hans Schalks & Rita van Erp

33

gaat de boer op
Onderstaande uitdrukking over d’n boer en de
pastoor zal iedereen bekend in de oren klinken:
Als de boeren niet meer klagen,
en de pastoors niet meer vragen,
dan nadert het einde der dagen!
Nou dat laatste willen we voorlopig nog niet, dus
pastoor, kom maar op met die vraag!
“Nou ik wil wel d’n boer op om geld in te zamelen voor
onze Torenspits! Die moet gerepareerd worden, zodat het
kruis en het haantje er weer ﬁer op staan.”
Ons pesturke is ook van ’lekker luiden’. “O ja, een nieuwe klok,
dat zou ook wel leuk zijn!”

De pastoor lacht, zoals hij altijd lachen kan. Lachen is gezond
en hij lacht niet als een boer die kiespijn heeft. Hij sluit Geﬀen
in zijn hart en het Rottenrijk is hem lief.
Hij is goed gemutst. Zijn bonnètje lijkt ook erg veel op een
steek.
By the way, onlangs liep hij tegen de lamp, in zijn eigen
huismuseum weliswaar. “De goei ouw schemerlamp van ons
oma in duuzend stukskes en nog tegen m’n been aan ook.
Nou ja, dè been wurdt wel beter, mar die lamp nie...!”

Meet en Greet in de carnavalsmis op vrijdag 5 februari en
op Aswoensdag 10 februari.
We zien mekaar!”

Hij heeft groene vingers en werkt graag buiten in de
tuin tussen zijn bloemen en planten. Even de ‘geestelijke’
bezigheden afwisselen met de ‘natuurlijke’…...
Tenminste.... als er geen hommels, vliegen, muggen,
wespen, bijen of dazen in de buurt zijn. Daar is onze
pastoor allergisch voor, hoewel hij de wierook in zijn
nabijheid heeft om de beestjes weg te roken.
Pastoor: “Ik zô zeggen ene schone carnaval toegewenst
me goeie boerenkost. Loat het oe goed smaken diejen
boerenmoes, boerenkaas, boerenham, boerenkool, boerenjongens, boerenmetworst en boerenboter. Trek ene boerenkiel
oan of goa in ander boerenbont. Speult een spelleke
boerengolf. Geniet van de boerenkapel en doe alles lekker
op z’n boerenﬂuitjes!”

34
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WC Experience
Schonmake is
der bè zen!

Meemake is
der bè zen!

Schiet op, schiet op!
Dadelijk gaat er een
polonaise door mijn
broek!

Geen paniek!

Schijtwifi!

Na een avond
meuren, is het ‘s
ochtends lekker
geuren!

Kom jongens vat er
nou eentje, ge moet
‘s morgens beginnen
waar ge ‘s avonds mee
gestopt bent.

Onze wereld
De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties,
samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling
veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en
blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken
Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere
spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig
onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete
bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die
Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Uw hofleverancier

Onze waarden

Blauw met geel? Rood, gruun of pimpelpaars? We zijn bijzonder
nauwkeurig als het om kleuren gaat, maar met carnaval maakt

Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze
beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit.
Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

het ons even niets uit. Voor veel dorpen uit de regio zijn wij al
jaren de Hofdrukkerij. En daar zijn wij bijzonder trots op!

wihabo wenst U veU
veUl
ve
Ul leUt
leUt
leU

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00
‘t Dorp 21

www.vanwanrooij.nl

• 5384 MA Heesch • T 0412 457 522

www.wihabo.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl
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Uw notaris in Geffen

Dorpstraat 18C 5386 AM Geffen T:0412-665666
F:0412-66 56 00 E: info@pphnotarissen.nl

Rozelaar 3 5386 ER Geffen 073-5325786/ 0654714548

Papendijk 35 5386 EB Geffen T:073 532 2454

Eetcafé Oud Geffe Dorpstraat 16 5386 AM Geffen
T: 073-532 15 41 M: info@eetcafeoudgeffe.nl

Bergstraat 37a 5386 KK Geffen
T: 06-54 202 309 M: info@brandsbrandpreventie.nl

van Venrooy
timmerwerken
BESTRATINGSWERK BV

voor bouw en verbouw
voor meubels en houtbewerking

Het Geffens Veld 10, 5386 LL Geffen

Heesterseweg 25 te Geffen
T:06 - 22 552 671
M:venrooytimmerwerken@ziggo.nl

T: 073 - 534 12 60
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Rhona van Dinther en Fenna Welten
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De beste partner voor uw financiële administratie

Start bij het vrijheidsmonument in de Veldstraat. Bij De Heegt
linksaf de Kloosterstraat in. Dan door de Dorpstraat, rechtsaf
de Vlijmdstraat in en weer naar links door de Pastoor van de
Kampstraat. Dan weer even terug de Dorpstraat in en schuin
oversteken naar de Runrotstraat. Linksaf de Heegterstraat
door, rechtsaf de Veldstraat in en dan… de toef op de
taart: het Deﬁlé bij de tent.
Aanvangstijd: 12.30 uur
Deze route is onder voorbehoud.

EEN DURE CARNAVAL
VOOR DE DEUR?
Zorg dat u op tijd uw centen van de Belastingdienst terug heeft.
Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting, snel en goedkoop!

Correspondentie-adres:
Postbus 50
5386 ZH Geffen

Kantooradres:
Rijksweg 55b
5391 LJ Nuland

T: (073) 3030823
I: www.ba-administratie.nl
E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl
50
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Waar SMEER jij hem mee?
Cyclon.nl - voor het onderhouden van je

ONDERWEG

www.hanex.nl

De ambachtelijke specialist in Catering, Wild en gevogelte
Voor een compleet advies op maat én alles wat met wild,
gevogelte en lekker eten te maken heeft kunt u bij ons terecht!
Wij begroeten u graag in onze winkel!

www.poelier-jovandruenen.nl
Geopend op: Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 18.00 & Zaterdag 8.30 - 16.00 Broekstaat 8 Geffen, 073 - 5321493, jvandruenen@home.nl
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Wat schaft de carnavalspot?

KNOTSGEKKE CARNAVAL!
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Maandag

Dinsdag

Macaroniovenschotel met RODE saus en ham

GROENE boeremoes met een twist

Vandaag gaan we de mediterrane kant op. Deze simpele ovenschotel met macaroni, ham,
mozzarella en Parmezaanse kaas komt helemaal uit Italië. Maar de gemiddelde Geffenaar
kan dit ook wel bekoren. Vooral voor mensen die in D’n Oven wonen, zou dit recept een
eitje moeten zijn. Dus vandaag niet zo’n moeilijk gerecht, want je moet weer op tijd in de
tent zijn voor de Kappellenavond.

Alweer de laatste dag van de carnaval. Je lijf kan wel wat groente gebruiken na al die
dagen van snacks, bier en late-night eieren. De calorieën heb je er vast weer vanaf
gehost, maar de vitamines moeten toch enigszins worden aangevuld. Daarom vandaag
de oudvertrouwde boeremoes, maar dan wel met een moderne twist.

4 personen. Bereidingstijd 30 minuten.
Botschappe
•
3 rode juinen
•
200 g ham, dikke of dunne plakken. Wa ge wilt.
•
2 bollen mozzarella
•
300 g macaroni
•
4 el olijfolie
•
1 zak pastasaus voor 4 personen: de smaak meude zelluf kieze.
•
100 g Parmezaanse kaas
Hoe ge ut moet oanvatte:

4 personen. Bereidingstijd 30 minuten.
Botschappe
•
1,2 kilo èrpel, geschild
•
500 gram gesneden boerenkool
•
250 gram brie
•
200 gram rauwe ham of gewoon spekblokjes
•
2 eetlepels pijnboompitten, geroosterd
•
2 theelepels pesto
•
1 teen knoflook, geperst
•
2 stuks bosjuintjes, fijngesneden
•
150 cl melk
•
25 gram boter
•
1 eetlepel azijn
•
zout en versgemalen peper

1.

Verwarm de oven voor op 225�C. Snijd de juin in dunne partjes, de ham in repen
en de mozzarella in plakken. Kook de macaroni beetgaar volgens de aanwijzingen
op de verpakking.

2.

Verwarm 3 eetlepels olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de juin op heel
laag vuur in 4 - 6 minuten glazig. Schenk de pastasaus erbij en warm het geheel
heel even door. Breng de saus op smaak met zout en peper.

1.

3.

Giet de macaroni af en meng er de ham en pastasaus doorheen. Schep het
gerecht over in een ingevette lage ovenschaal en verdeel de plakken mozzarella
en Parmezaanse kaas erover.

Doe de èrpel in een grote pan met water en een beetje zout. Leg de boerenkool
op de èrpel en breng alles aan de kook. Draai de hittebron wat lager en kook
de èrpel en boerenkool met de deksel op de pan in ongeveer 20 minuten gaar.

2.

4.

Schuif de schaal in de oven en laat de macaroni in 15 - 20 minuten door en door
heet worden.

Snijd ondertussen de brie en de rauwe ham in reepjes. Voeg hieraan de
pijnboompitten, pesto, knoflook en bosjuintjes toe en meng dit goed. Verwarm
de melk.

3.

Giet de èrpel en boerenkool af en stamp ze door elkaar. Roer de warme melk,
boter en azijn door de stamppot en schep het mengsel van brie en ham
erdoorheen. Verwarm alles nog even op zacht vuur totdat de brie gaat
smelten. Breng op smaak met peper en zout.

Deze macaroni met tomatensaus uit de oven is lekker met wat slaai voor de nodige
vitamientjes.

Hoe ge ut moet oanvatte:

Je kunt de boeremoes serveren met van die lekkere vette worsten van de slager.

APK
ONDERHOUD
REPARATIES
SCHADE TAXATIE
SCHADE REPARATIE
Nieuwe Erven 20 • Heesch •Tel. 0412 - 452265

IN/VERKOOP AUTO’S

‘t Dorp 126, 5384 MD Heesch
Tel: 0412-474687 fax: 0412-474396
Info@akkermakelaardij.nl www.akkermakelaardij.nl
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Logo CM
contour

26-04-13 15:11
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Gezellig, een gezelschapsspel spelen!
Speel het met zoveel personen als je wilt!
Speel het met één dobbelsteen!
Speel het met veel plezier!
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Vakje 4:

Warm draaien: ga elf keer door de knieën

Vakje 23:

Vakje 5:

De brug: je mag nog een keer hetzelfde
aantal plaatsen vooruit

Tanken bij Tonny Jansen kan niet meer dus
een beurt overslaan

Vakje 26:

Tentje: terug naar 22

Vakje 9:

De Post: wissel van ‘post’ met een andere
speler

Vakje 29:

In de (beer)put: wachten tot er iemand komt
met hoge nood

Vakje 12:

Oudste dansgroep: maak een dansje rond
de tafel

Vakje 31:

De (lampen)Kap: stikt letterlijk de lamp oan!

Vakje 32:

Sgik makte noit allèen: vertel een mop

Vakje 13:

Tentje: terug naar 11

Vakje 35:

Tentje: terug naar 33

Vakje 15:

XXL: trek je gekste bek

Vakje 36:

Vakje 18:
Vakje 19:

Un ûgske dichtknijpen: sla een beurt over
Zwart-wit: nog een keer dobbelen

Je wordt bij de neus genomen: ga terug
naar start

39

Op de foto: Zoë, Suze, Marit, Maartje, Lynn, Jeske & Evi

Bedrijfswagen Service Oss, kortweg BSO,
is een universele vakgarage met een
APK
allround servicepakket. De eigenaren
Patrick Grim en Bas Smid zijn ervaren
onderhoud
reparatie
aan alle
rotten en
in het
vak: ‘Bedrijven
kunnensoorten
met hun complete wagenpark
bij ons
bedrijfsvoertuigen
en campers
terecht, of het nu gaat om zakelijke
personenauto’s, combo’s, opleggers of
Ook voor
de tachograaf zijn wij Uw partner
vrachtwagens.
Ons speerpunt is het onderhoud van
Iveco en Fiat, maar de doelgroep is in de
loop der jaren veel breder geworden.’
Bovendien is de elektronica hen met de
Patrick
Grim en
Bas Smid
paplepel
ingegoten
en hebben
ze veel
ervaring met aardgasvoertuigen.
‘We houden de markt continu in de
APK
IJsselstraat
3a -zodat
5347weKG
Oss - T.met0412
gaten,
meegroeien
de 624 177
vraag. Wij kunnen bijvoorbeeld ook
onderhoud en reparatie aan alle soorten
tachografen ijken.’ Daarnaast
voeren ze
E. info@bso-oss.nl
- I. www.bso-oss.nl
bedrijfsvoertuigen en campers
schadetaxaties en reparaties uit met als
bijkomend voordeel dat ze zelf inkopen.
Ook voor de tachograaf zijn wij Uw partner
‘We kiezen steeds voor de leverancier
met de beste prijskwaliteitverhouding,
waarbij levensduur de doorslag geeft.
Volgens Patrick en Bas schuilt hun kracht
Patrick Grim en Bas Smid
ook in kleinschaligheid en ﬂexibiliteit:
‘Persoonlijk contact is belangrijk en
mensen kunnen zonder afspraak
IJsselstraat 3a - 5347 KG Oss - T. 0412 624 177
binnenlopen. En omdat BSO ook grote
E. info@bso-oss.nl - I. www.bso-oss.nl
voertuigen repareert, kunnen zelfs
campers hier in onderhoud.’
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Op de foto: Owen, Melany, Anna, Dion, Bart, Armin, Indra, Nikki, Lisa, Bente, Stan, Lisa, Roxan & Nick
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CARNAVAL!
vrijdag
BOUWERSBAL

DRIVE INN DISCOTHEEK

SUNSHINE,
DANSADO En
DE FEESTNEGER

ZONDAG

EN

JOHN
DE BEVER

Wat:
Waar:
Wanneer:
Woe laat:

Geﬀen Stroattoetoere
Alle Geﬀense Cafés
zaterdag16 januari
20.00 uur

ROY MENNINGS EN DE
ZINGENDE SCHLAGER
MAANDAG

BOERENBRUILOFT

YOU and ME EN

RONNIE RUYSDAEL
snorTOBERFEST

DINSDAG

Ein Tolle Mittag mit Heinz, Pauli,
die Lustige Schnurrbarten, Bier und Wurst!

YOU and ME EN DE

SNOLLEBOLLEKES

CARNAVAL vier je
bij den driehoek!
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PRIJSUITREIKING
OPTOCHT KAFLAND

Er waren eens zweng’lende zielen
aan’t klooien met al die ventielen
Doe toch nie zo lomp!
Man, loop noar de pomp
Bloast ‘m op en lig nie te pielen!

DJ JEROME,

ZATERDAG

TILT

www.DENdriehoek.nl

Den Driehoek
Brugstraat 34, Vinkel
www.dendriehoek.nl
69

ontzor
kleine gt bij
en g
project rote
en!

VOOR AL UW
AFBOUWWERKZAAMHEDEN:
kalkzandsteen lijmwerk
dekvloeren

GLAMOUR & GLITTER

gipsblok- en gasbetonwanden
stukadoors- en
spackspuitwerkzaamheden
metalstud wanden en plafonds

Postbus 17 | 5386 ZG Geffen | T 073 534 22 22
info@nasgeffen.nl | www.nasgeffen.nl

Een groep muzikanten uit Geﬀe
die wilde wat nootjes gaan treﬀe
“We doen ene wals!”
Maar dat klonk wat vals
Ze bliezen er gruwelijk neﬀe!
70
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Ik heurde muziekmensen foeteren
Ze waren mè mondstukken oan’t ploeteren
Mè muziek in een hoesje
hen ze steeds een goei smoesje
um buitenshuis volop te toeteren!

uze
De juiste ke

NU OOK IN ROSMALEN & NULAND
HET ADRES VOOR AL UW AUDIO/TV
& HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Voor reparaties van al uw audio/tv en huishoudelijke apparatuur beschikken wij over
een eigen technische dienst dat 24 uur per dag bereikbaar is op tel.: 073 - 53 22 332.

Lunenburg
Verlengde van Meeuwenstraat 2 - 5241 TG Rosmalen
Tel.: (073) 52 12 151 - Fax.: (073) 52 11 965
www.eplunenburg.nl - info@eplunenburg.nl
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Duyn en Daelseweg 35 - 5391 ED Nuland
Tel.: (073) 53 22 332 - Fax.: (073) 53 22 899
www.p-lunenburg.nl - info@p-lunenburg.nl
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Er staat in de sterren geschreven….
Waterman
Tja, deze carnaval ben je een
ondergeschoven kindje. Je krijgt enkel
aandacht van ene Bob. Misschien
moet je de dingen eens niet zo nuchter
bekijken. Bovendien blijf je water bij de
wijn doen en daar is echt niet iedereen
van gediend.
Vissen
Deze carnaval wordt top! Je voelt je als
een vis in het water tussen al die smakelijke
hapjes. Let op: er zijn veel karpers op de
kust en die zijn niet zuiver op de graat.
Tip: ga als neusje van de zalm, dan kun je
heel wat aan de haak slaan.
Ram
Jij hebt je schaapjes op het
droge. Hele hordes drentelen
achter je aan en er zit geen
enkel zwart schaap tussen.
Zelfs het verloren schaap
weet jou te vinden.

74

Stier
Er komen een paar drukke dagen aan,
stier. Laat je niet gek maken en zorg dat
je niet over de rooie gaat, anders ga je
nog groen en geel zien. Tip: Zet je roze
bril op.
Tweelingen
Deze week lijk je echt als twee druppels
water op Jou. Iedereen verwart Jou
steeds met Jezelf. Misschien liggen je
roots toch in Siam in plaats van in Geﬀen
maar dat kun je na de carnaval altijd
nog uitzoeken. De komende dagen vorm
Jij in elk geval een geweldig stel met
Jezelf. Beste tijd van de dag 11:11 uur.
Kreeft
Ja kreeft… Ook voor jou kookt het
water bij 100 graden. Piepen heeft
dus geen enkele zin. Onze wijze raad:
zet je gezellige gezicht op en gooi al
die beentjes eens los. Dan kun je er ﬂink
de pas in zetten bij de optocht en de
polonaise.

Leeuw
Hé kroegtijger, wordt het niet eens tijd
om naar huis te gaan? Je hebt bijna
geen poot meer om op te staan. Geen
nood! Een waterman schiet je wel te hulp.

Maagd
Trek het je niet aan, maagd. We hebben
allemaal in hetzelfde schuitje gezeten. En
wat in het vat zit, verzuurt niet! Jij komt
deze carnaval in elk geval ongerept door.
Weegschaal
Carnaval is niet bepaald je beste vriend.
Het is gewoon niets voor jou en dat
weegt als een baksteen. Misschien kun
je er beter even op uit trekken. En maak
je vooral niet dik. Het waait allemaal
wel over en na de carnaval ben je je
gewicht weer in goud waard!

Schorpioen
Na rijp beraad en ampel overleg heeft
onze deskundige astrologe besloten niet
al teveel woorden vuil te maken aan dit
sterrenbeeld. Je gaat het namelijk toch
niet lezen want je bent veel te druk met
feestvieren.
Boogschutter
Deze week is voor jou een schot in de
roos dus haal je boog maar voor de dag,
schutter! Er is werk aan de winkel. Samen
met Amor zet je de tent op zijn kop. Maar
zorg dat je zelf niet aangeschoten raakt.
Steenbok
Ook een bok stoot zich geen twee
maal aan dezelfde steen! Je kunt deze
carnaval dus niet weer ongemerkt
voorbij laten gaan. Hoog tijd om een
paar ﬂinke bokkensprongen te maken!
Dus: bokkenpruik af en steek op. Dan
ben je meteen verkleed. Als steekbok
welteverstaan.
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1
2
3

Welke spreuk mag er op een tegeltje?
Optocht…het mooiste van de Rottenrijkse carnaval.

4

Hoe ondergaan jullie de woensdag na de
carnaval?
De wekker gaat om 06.00 uur.

5

Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Voor de mooiste optocht in de regio lokken we juist
iedereen UIT de tent.

6

Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jullie
leven als werkgroep/evenement?
Top 50 van de Rottenrijkse optocht.
Hoe zou je de autobiograﬁe van jullie werkgroep/
evenement noemen en waarom?
’t Is één groot feest.
Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder
sponzen?
Net zo diep als de Geﬀense bosjes.

7
8
9

Is een verpleegkundige die deelneemt aan een
prikactie aan het werk of juist niet?
Vraag het aan Prins Ad en Adjudant Maartin.
Waarom heb je een verstopte neus als hij
nog gewoon aan je hoofd zit?
Zie onze foto’s voor de Rottenrijker.
Waarom mag je niet over de rand heen plassen?
Als je niet over de rand heen plast, komt het toch
niet in de pot.
Laat degene die het anders kan het maar even
voordoen.

10
11

Tent of caravan?
Bier of frisdrank.
Steek of kiel?
Klei of zand.
Rood, geel of groen? Geel en zwart.
Wat is het meest gênante dat jullie ooit hebben
meegemaakt toen je een slok teveel op had?
Een diepe zucht…

Wat:
Waar:
Wanneer:
Woe laat:

de Rottenrijkse optocht
in het Rottenrijk natuurlijk!
zondag 7 februari
12.30 uur
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Op de foto: Ties Schuurmans, Bert Hoefnagel, Corné van Dinther, Herbert Steﬀner, Henk van der Heijden, Geert van Schaik & Marcel Vermulst

Opperhoofd
Beste Rottenrijkers,
In februari van dit jaar mocht ik jullie delegatie voor het eerst
oﬃcieel ontvangen in het Osse gemeentehuis. Een prettige
kennismaking. Jullie passen gelukkig helemaal in de Osse
carnavalstraditie: enthousiaste vrijwilligers die uitstekend
kunnen samenwerken en zo een prachtig feestje bouwen. Dat
wisten we natuurlijk al uit de tijd dat jullie nog goede buren
waren.
Dit jaar mag ik een tegenbezoek brengen. En wat schetst
mijn verbazing: ik kom terecht in een tentenkamp. Ik weet het,
tijdens de carnaval zetten de oﬃciële gezagsdragers altijd
gewillig een stapje terug. We kennen onze plaats op deze
dolle dagen. Maar een tent, in het soms nog frisse voorjaar,
dat is toch even wennen.
Maar dan kijk ik om me heen en zie op wat voor geweldige
plek ik terecht ben gekomen. Wat een diversiteit. Een glamping
(vol bling en bouwvakkersdecolletés), de boerencamping
(waar ik me eerlijk gezegd veel meer thuis voel), een circustent
(wat een feest) en een heel indianendorp. Mijn plaats, als
‘opperhoofd’, is in een wigwam. Dat heb ik nou altijd gewild.
Een kampvuur, het geluid van trommels en dansen bij het
oranje licht. En dan, met een warme deken om ons heen, sterke
verhalen vertellen.
Ik wens de frisse redactie van deze totaal vernieuwde
Rottenrijker heel veel succes toe. En alle Geﬀenaren en andere
Ossenaren wens ik een heel goede carnaval en de aanloop
daar naartoe.
Alaaf,
Wobine Buijs-Glaudemans
Burgemeester
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Flierefluiters
2
3
4
5
6
7
8
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Hoe ondergaan jullie de woensdag na carnaval?
Dan zijn we kei harstikke moe!

9

Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Omdat we geen tent hebben.
Wat is het mooiste geluid dat er bestaat?
Het geluid van de Fliereﬂuiter.
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jullie
leven?
Soundtrack? Da’s een moeilijk woord.
Hoe zou je de autobiograﬁe van jullie werkgroep
noemen en waarom?
Nog zo’n moeilijk woord, ‘autobiograﬁe’. Misschien:
‘We zijn wie we zijn.’
Maak de volgende zin af: Het beste aan wakker
worden is…?
Dat je nog in bed ligt.
Wat doen dagjesmensen als ze hun dag niet
hebben?
Dan worden het avondmensen.
Waarom heb je een verstopte neus als hij nog
gewoon aan je hoofd zit?
Omdat je hem steeds in je zakdoek verstopt bij het
snuiten.

10
11

Tent of caravan?
Vliegtuig
Steek of kiel?
Pak van Roodkapje
Rood, geel of groen? Groen, maar dan wel
neongroen.
Wat is het meest gênante dat jullie ooit hebben
meegemaakt toen je een slok teveel op had?
Voor ons is het NIX.
Beschrijf het raarste, gekste of mooiste moment
dat je ooit met carnaval hebt meegemaakt?
Ons mooiste carnavalsmoment was toen we van de
stichtingen van Maasdonk een nieuwe prinsencape
kregen. Eenheid en saamhorigheid, allemaal samen
gezellig een knallend carnaval vieren of je nu zwart
of wit, groot of klein, dik of dun, putjesschepper of zelfs
burgemeester bent. Samen schik maken is het leukste
wat er is!

Wat:
Fliereﬂuitersbal
Waar:
De Meent Nuland
Wanneer: 6 februari
Woe laat: 14.00 uur

Op de foto: Prinses Anita

1
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Witte geit
Verleg drie stokjes zodat de driehoek naar boven wijst in
plaats van naar beneden

in- en verkoop van tractoren & landbouwmachines
Erwin van Griensven
06-38748703
www.derietkamp.com / info@derietkamp.com

Als je niet uit Brabant komt of bent opgevoed met Algemeen
Nederlands, kan ons dialect vreemd in de oren klinken. Dat
komt ervan als je zinnen aan elkaar plakt en bijna als één
woord uitspreekt! Als je als rasechte Brabander de woorden
ook nog eens half inslikt, wordt het bijna een soort Pools.
Een paar voorbeelden:
Bètieèk’mei?
Dèhèkal.
Dègozonie.
Doegutzelluf!
Doeôkiswè!
Hoedoedegèdè?
Wèhasèôn?
Ziedemèngère?
Vroakoeiets?

Wij wensen jullie veul
leut tijdens de carnavalsdagen.

Maak hier vier vierkanten
van door twee stokjes te
verplaatsen

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Maak van deze zes driehoeken vier even grote ruiten

Bezoek ons ook op www.levix.nl
Geffen

dorpstraat 46
073-5341325
073-5341131 (zakelijk)
info@levix.nl
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Oss

Walstraat 66
0412-692090
oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39
073-6440576
denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a
073-5220070
rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2
0413-331536
uden@levix.nl

Voor de antwoorden kijk op: www.rottenrijk.nl
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Cowboys van de Raad van Elf
Un schitterend joar

Wij, Tijn en Rens, willen iedereen geire bedanken vur ’n
schitterend mooie carnaval! Noa 364 daag zit onze termijn
d’r op, en is ’t tèd um de scepter over te dragen. Hoe jammer
da we ‘t ôk vèine, we kunne terugkèke op ’n kei fantastische
ervaring!
Man, man, man (Rob Geus™), wa waar ’t spannend in d’n
aanloop noar onze onthulling. Noa veul tips en puzzelfoto’s
waren onze namen verscheijene kirre via ’t internet genoemd
dur de fanatiekste puzzelaars van Geﬀen. Noa ’n poar dage
zweeten mochte we dan eindelijk ’t podium op en ginge we
’n drukke carnavalstèd tegemoet.
Koppijn van de 380 decibel bè ’t Stroat Toetoere (wa
overiges niks aon de gezelligheid af din), goei en wa minder
goei liedjes bè ’t Roaplied, 4x laache um dezelfde grap
bè Recht vur zunne Roap en ’n lekker bèkske koﬃe schenke
bè d’n Heegt. Zo ginge we langzaam en gruwelijk gezellig
richting de carnaval.

D’n Ham 1 - Geffen - 073-5325551
www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

	
  

Tijdes de carnaval waar d’r ôk veul spanning, sommige wiere
zelfs wel joare ouwer in ’n poar daag tèd. Mar we hen d’r
wel gruwelijk van genote! Zeker toen bleek da de schônste
carnavalsclub van Geﬀen, ons eigeste CV Schôn Gemakt,
nou eindelijk is die uurste prijs in de wacht sleepte! Nogmaals
proﬁciat doarvur!
Un schitterende tijd, da waar ’t zeker. En ’t waar ôk werkelijk
’n vurrecht um prins en adjudant te moge zèn! Wij wense
durrum ôk de neije prins en adjudant heel veul succes en
schik toe!
Alaaf! En makt d’r allemoal wir ’n kei schôn carnaval van!
D’n voormalige Prins Tijn en Adjudant Rens
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CARNAVAL

GRATIS
ONTBIJT

IN DE TENT
IN GEFFEN!

ZONDAG, MAANDAG EN
DINSDAG VANAF 10.00 UUR

Proost!
Gesmeerde medleymachine die de lekkerste
hits verweven in de vetste medleys in een
hoog tempo op je afvuurt!

VRIJDAGAVOND IN DE TENT

DJ INDECUT

Slamm
Elke keer weer vindt coverband Slamm de
sleutel om de vlam in de pan te laten slaan.
Publiek gek, band gek: dit wordt een avond
om nooit te vergeten.

ZATERDAGAVOND IN DE TENT

PARTY DJ TOM
IEDERE AVOND IN DE TENT

ZATERDAGMIDDAG IN HET CAFÉ

Stef Ekkel
Bekend van vele
succesvolle
hits zoals
‘Op Een Terrasje’,
‘De Griekse Melodie’,
‘De Woonboot’ en
de feestknaller
‘Waarheen,
Waarvoor’.

ZONDAGAVOND IN DE TENT

MAANDAGOCHTEND IN HET CAFÉ

KINDERMATINEE

Pap en Pudding
Opblaasbare afwasbare Barbara, Knijn Zijn,
Gekke Gerritje, Plastieke Annemieke
en De Moord in Herpen. Zomaar wat
nummers van dit geweldige carnavalsduo!

DINSDAGMIDDAG

EN KAPELLENFESTIVAL
MAANDAGMIDDAG IN HET CAFÉ

Baby Blue
Vanaf de eerste minuut staat de boel
op z’n kop! Keer op keer is het raak!

MAANDAGAVOND IN DE TENT

Big Bird
De eindbazen onder de coverbands.
BigBird’s Amazing Guilty Pleasures Show is
absurd, ultiem en vooral waanzinnig lekker!

DINSDAGAVOND IN DE TENT

Elan Advies is verhuisd

naar een andere tent

TamTam in de wigwam
WELKOM IN DE WIGWAM VAN WONDERLIJKE
WETENSWAARDIGHEDEN !
Weet je (stopzinnetje van Wim Kieft in het tv-programma
Voetbal Inside) dat het waanzinnig (stopwoordje van René
van der Gijp in hetzelfde programma) is, hoeveel weetjes er
in deze wigwam wonen?
In het R'rijk - ik schrijf het zo, omdat het anders zo rot staat
- hebben we veel wetenswaardigheden.
Neem nou ons opperhoofd Wobine, een waardige, wijze,
wereldvrouw in de gemeente Oss en dus ook in Geﬀen! Wie
weet kom je haar zomaar tegen in de grote wigwam die wie
weet waar in ons dorp staat!

En wiste gullie dat:
Die halve Raad van Elf - sorry - die raad van half elf
grappige leden heeft?
Lisa, (een echt moederlijk type) en Stan (een heuse
clown) een ware tweeling vormen?
Owen en Dion net zolang bij die Raad willen blijven
tot ze prins en adjudant mogen worden? Wakkere
jongens!
Er een adjudant was die zo'n last had van zijn steek,
dat hij maandverbandjes op zijn voorhoofd moest
plakken. Geen steekje los dus, maar een steekje vast!

Wilma verkoopt in haar winkel wonderolie, want dat smeert
goed als je veel moet wauwelen. En zij kan het weten!

De President van 2014 zijn fototoestel kwijt was en
dat de prins en zijn familie van wanten wisten?

Wim was onze Goeie R'rijker! Weinig woorden zeggen veel!
Willie ‘Wihabo’ was waarachtig goed op de planken 'Dans
le Lion d'Or', een wulpse Queen for Tonight! Een compliment
waard! En wauw, wat was hij weer fenomenaal op de Roap!
Hij kwam helemaal uit de verf-kast!

Henk Lepoutre van de optochtcommissie na 22 jaar
zijn optochtﬁets aan de wilgen heeft gehangen?

En kennen jullie Wimmel van de Hofkapel? Die kan werkelijk
zijn wangen vol blazen. Wonderbaarlijk!

Er tijdens carnaval 2015 ‘iemand van de Raad’ een
ﬂes amaretto de tent in heeft weten te smokkelen, om
deze samen met ‘iemand van de hofkapel’ te
nuttigen?
Allemaal werkelijk gebeurd!
Voel je je dezer dagen wankel, winderig, wulps, wrang, wild,
in woelige wateren, weemoedig of witheet? Weet dat deze
wanorde weer snel in orde komt!
Tel de weetjes en check de website www.rottenrijk.nl voor het
goede antwoord!

Raadhuisplein 9 5473 GC Heeswijk-Dinther
T: 073-85 19 066 F:073-85 19 067 E:info@info-adviseurs.nl
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Stefan

STAP VOOR STAP
NAAR UW DROOMTUIN

Omdat uw ogen
de beste zorg
HOOGSTE
verdienen!

Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 06 - 553 430 33

WWW.TUINENDESIGN.NL

KWALITEIT
GRASZODEN!
Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499
E stefan@levix.nl, I www.optiekstefan.nl

Openingstijden: Maandag: gesloten Dinsdag t/m Donderdag:
9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vrijdag: 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur
Zaterdag: 9.00-15.00 uur
(in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Aanleg binnen 14 dagen

20144500 TUI Spandoek - Effe noar Geffe.indd 1

01-09-14 16:22

Ook bezorgen of ophalen

073 2 600 400

WWW.TUINENGRAS.NL
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Welke spreuk mag er op een tegeltje?
Lomp is ook lastig
Sla niet, prei wel
Voer geen oorlog maar eendjes
Hoe ondergaan jullie de woensdag na de
carnaval?
Brak en uitgedaagd, nuchter wordend in de baas
zijn tijd.
Waarom laten jullie je niet uit de tent lokken?
Omdat het morgen kouder is dan buiten.
Wat is het mooiste geluid dat er bestaat?
Het openen van een ﬂesje bier.
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jullie
leven als werkgroep/evenement?
Confetti in mijn bier, van Pap en Pudding

6

a.
b.
c.

7
8
9

Maak de volgende zinnen af:
Het beste aan wakker worden is…? Niet ver van
de boom vallen.
Waar is Willem? Uit de mouw gekropen.
En nu paraplu? Mag je niet in de bek kijken.
Wat doen dagjesmensen als ze hun dag niet
hebben?
Dan worden ze prins van ‘t Woaterrijk.
Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder
sponzen?
Twee keer de helft en voor achter langer dan breder
op woensdag.
Is een verpleegkundige die deelneemt aan een
prikactie aan het werk of juist niet?
Pin me der niet op vast. (Scherp hè…net als die
naald).

11

Waarom mag je niet over de rand heen plassen?
Als je niet over de rand heen plast, komt het
toch niet in de pot? Graag een goed gefundeerd,
wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
Aangenomen dat de hypothese in de basis van
de probleemstelling voldoet, kunnen we met een aan
enige zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen
dat rekening houdende met het feit dat met ”rand’ de
rand van het toilet wordt bedoeld, we kunnen
concluderen dat, met in achtneming van een
standaarddeviatie op de geldende gravitatieregels
op de betreﬀende “plas” tegelijkertijd ten
behoeve van het gemak stellende dat de
luchtweerstand verwaarloosd dient te worden, wij
een situatie preferen waarbij de meeste urine over
de rand gaat in tegenstelling tot op de rand.
Bovenstaand geldt uiteraard voor zowel het
staand urinerend toiletbezoek als voor het zittend
urinerend toiletbezoek.
Tent of caravan? Tent
Steek of kiel? Steak
Rood, geel of groen? Blauw met geel

12

13

Wat is het meest gênante dat jullie ooit hebben
meegemaakt toen je een slok teveel op had?
Lopende het onderzoek mogen wij hier geen
uitspraken over doen. Wij verwijzen u graag naar
de oﬃcier van justitie of een van de woordvoerders
van onderstaande instanties:
- Sultana Eethuis
- Boetje
- Burgers Zoo
- Govers
- Het Haasje
- Bakkerij Brands
Beschrijf het raarste, gekste of mooiste moment
dat je ooit met carnaval hebt meegemaakt.
Zie vraag 14.

Wat:
Tienerbal
Waar:
Koppellinck
Wanneer: van 6 tot en met 9 februari
Woe laat: van 19.00 tot 22.00 uur
Wat:
Kwartjesbal
Waar:
Koppellinck
Wanneer: 8 en 9 februari
Woe laat: van 11.00 tot 14.00 uur

Op de foto: Roy van Dinther, Frank Draad, David Stadhouders & Nick van Sonsbeek

Jeugdcarnaval

10
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Carnavalsmiddag vur de seniore, zondag 24
januari in de Gouwe Leuw.

Tussendeur zèn dur ok nog onderschei-inge en
prijskes vur de mooist verklede senior.

Wij, de seniore van Geﬀe, loate ons eige wel degeluk
ut de tent lokke: Wij komme noar de Gouwe Leuw. Ut
oanbod is veul te skòn.

LET GOED OP! Gu kunt às Geﬀense senior vur niks
naor binne, de boerebruidspare vatte oewe jas aon
en gu krègt gratis goei-je koﬃe of thee mè wa lekkers
en tussendeur òk nog wèrme hapkes die gu nie hoeft
te betoale.

Al bende gèn lid van de KBO in Geﬀe, worde às
senior toch utgenoddigt vur unne kei gezellige
carnavalsmiddag.
Onthouw goed da gu vanaf één uur al binnenkunt. Ut
programma start um kwart veur tweeje. Dan ontvange
we de prins, dun adjudant en de jeugdprins(es) mè
hèl hun gevolg, want die komme oak mee geniete.
Ut wordt unne wà ingekorte Recht vur zunne Raop,
mi tonproaters, veul meziek, skòn liedjes, kleurrijke
kostuums en allin mar schik hebbe. Da alles onder
begeleiding van ut Raoporkest. Al swingend en
zingend gaon ze deur tot ongeveer hallef vier.
Doarnoa wordt de middag vol gespeuld mè helle
gezellige carnavalsmeziek van de Pompzwengels en
Ut Gu Vals.

In de pauze wordt un lotterijke gehouwe mè drie
grote prijze. Un 4 gange eetfestijn vur 10 mense, vur
8 mense en vur 4 mense bè de Gouwe Leuw. Gruweluk
goed verzurgt zoas ok verleeje jaor wèr ut geval
waar. Vur diegene die dà nie hebbe gewonne is er
vanaf vijf ure un frietbuﬀet. Doar kunde vur € 5,-- oew
eige kogelrond oan ete. Da moete zeker doen , dan
hoefde thous gèn eier mèr te bakke.
We zien ullie allemoal geers verschijne. Veul plezier
alvast!
KBO Brabant, afdilling Geﬀen. Antoon Romme,
veurzitter

Oud-TENT-tiek
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Uit de oude doos
v.l.n.r.: Tiny Hendriks (tambour-maître), ? en ?

1e rij v.l.n.r.: Tini Schuurmans, Mari Schuurmans, Chrisjan Verhagen,
Albert van Orsouw, Toon Draad
2e rij v.l.n.r.: Cees Schuurmans, Theo Savelkouls, Jan van den Hurk,
Noud Tiemissen, Harry van Erp, Piet Romme, Hans van Nistelrooij

vooraan: Rien van Alebeek
rij v.l.n.r.: Wim van Druenen, Antoon Kappen, Henk van der Heijden, Jan van
der Schoot, Jan Broeksteeg, Jo van den Hanenberg, Nol Pennings, Wim van
Ravenstein, Gerrit Reuvers, Koos Kok, Kees van der Doelen, Harrie Nikkels,
Harrie Govers

Prins Bataaf d’n Uurste en zijn dansgarde
Vooraan v.l.n.r.: Gerda Steenbergen en Mieke van der
Doelen Achteraan v.l.n.r.: Ans Wagemakers, Prins Bataaf
d’n Urste, Toos van Herpen.

v.l.n.r.: Harrie van Lee, Johnny Steenbergen,
Jan-Willem van Lee, Louis Steenbergen

Resi van Herpen, Joyce Damen, Kim Govers,
Anne lepoutre, Patty van Venrooij, Evelyn Lepoutre
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1e rij v.l.n.r.: Ans van Erp, Dori van Herpen, Annie van Griensven, Franca
Govers, Annie van Griensven, Ria van Druenen.
2e rij v.l.n.r.: Teun Govers, Bertus Pepers, ?, Piet de Kort en Antoon Kappen
3e rij v.l.n.r.: Fons van Schijndel, Martien Cremers, Wim van Ravenstein, Frits
Gloudemans, Gerard Velthuis, Nol Pennings en Jan van Griensven.

Vooraan v.l.n.r.: Tiny Hendriks, Harrie van Rooij, Paul
Wagemakers, Bijs Heijmans en Antoon van Lith.
Achteraan v.l.n.r.: Jo Steenbergen, Jas van Lieverloo, Jan van
Schijndel, Piet Willemse met daarachter Bart Willemse.

Voorste rij v.l.n.r.: Maria van Lieverloo, Marijke Jagers,
Antoinette van Tuijl, Marita Lepoutre en Gerry van
Lieverloo
Achteraan: v.l.n.r.: Marie-José van Rodijnen, Ingrid van
Tuijl, Lydia van Osch, Doortje Jagers

Prins Has (Henk van Dijk) en zijn adjudanten Ad
Renders (links) en Henk van de Wouw (rechts)
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De lotste, zè’k bang...
Ik kon der hillemol nie mi laache, moar onze Has hi men ut
munne droom gehollepe: “Mie, tis oew eige schuld, dus dikke
bult. Ik het ok al dik zat gezeet. Ge lult te lang.”
Volleges men laag ut hillemol nie on men gezever: ze hen
hil de ouw redaksie van de carnavalskrant der out gedon!
Der moes unne neje weind durheen. Alles moes anders en
nejverwetser. Meer plotjes en minder gezwets, zinne ze. Klets!
Klinkkloare klets, zin ik. Waart nie goed zat mer, wè André
en zen consortte jorre on un stuk hen gemakt? Ze hen der
snothamerenneptang zelfs grote prijze mi gewonne!

•
•
•
•
•
•
•

En inins ston dieje neije mens van de Stigting op munne stoep.
En al gauw zate we same on de goei toﬀel. Hoettie hiet
da kank zo krek nie zeige. Mar heel vurzichtig en un bietje
op un ‘Schalkse’ manier kwam ie mi zun vroag. Ze ginge un
nej carnavalsblooike make. Anders es anders, zin ie. En toen
kwaam den aap ut den mouw: Of dekkut errig zo venne da
ik doar vort minder in zô gon schrijven. Minder letters en
minder klets en zwets. Want, zin ie, doar zit vandaag den
dag gin man mer op te wachtte, Mie.

Stucadoorswerk
Spuiten van plafonds
plafo
f nds en wanden
fo
Sierpleisters en sierlijsten
Gipsplaten en gipswanden
Schilderwerk en timmerwerk
Buitenwerk
Gevelisolatie

Ik kon wel janken. Zeuventien joar hek ut gedoan, zin ik.
En of ik dè errig zô venne… Ja, wè denkte, jankte ik. In
die zeuventien joar hek alles bij mekare un miljoen letters
geschreve. Ge hetter niks on, mar onze Has hit ut op unnen
oavond vur men ût zitte telle.

Onbegrensd vakmanschap,
oneindige mogelijkheden!
Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geff
Geffen
ffe
ff
fen • Te
T
Tel.l. 073 - 532 34 69
Fax. 073- 532 14 65 • www.rommeafbouw.nl • info
f @rommeafbouw.nl
fo
info@rommeafbouw.nl
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Moar tis un schon neij carnavalsboek, complemente dur
mi. Ik mis alleen wa. Wet krek is, week ok nie. Ik heur ut wel..
tezennerted.
Houdoe wanne. En degge bedankt zèt, da witte!

Mie en Has
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag:

09.30 - 17.30 uur

Donderdag:

09.30 - 17.30 uur

Vrijdag:

09.30 - 20.00 uur

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Jeroen Keizer
Wenst u prettige carnavalsdagen!
Maandag, dinsdag en woensdag
zijn we gesloten.
Dorpstraat 26, Geffen
(073) 532 58 91
www.keizer.keurslaGer.nl
info@keizer.keurslaGer.nl

Heesterseweg 17 - Geffen - tel: 073-5326100
Grond- Weg- en Waterbouw
www.vdhaterd.nl
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Hij was een beetje van ons allemaal. Van de
dorpsgemeenschappen Vinkel, Geﬀen en Nuland. Van
de verenigingen en de gemeente Maasdonk met al zijn
evenementen.
Op 10 augustus 2015 hebben we afscheid moeten
nemen van Rini van de Ven.
Een dienstbaar man: rustig en bedachtzaam. Hij
leverde een aanzienlijke bijdrage aan het Vinkelse
verenigingsleven en was zeer actief in de gemeentelijke
politiek.
Ook in Geﬀen hebben we hem vaak mogen
verwelkomen. Met Welzijn in zijn portefeuille bezocht hij
talloze evenementen. In deze functie heeft hij heel wat
onderscheidingen en erepenningen uitgereikt. En op zijn
eigen bescheiden wijze, maar met duidelijke taal, deed
hij zijn verhaal.
Rini mocht slechts 53 jaar worden. Hij had graag in de
gemeenteraad van
‘s-Hertogenbosch zijn bestuurlijke taken willen vervullen,
maar hij had vooral nog heel veel mensen willen
ontmoeten!
Hij was een mensenmens.

Wij eren en waarderen, postuum - in hogere sferen - onze
Goeie Rottenrijker van 2013.
Hopelijk blikt zij van boven met een glimlach neer op de
vernieuwde Rottenrijker, waar zij eens haar hersenspinsels
aan wijdde.
Wij brengen Ine Groos - de eerste vrouw in de Raad van
Elf - in dankbare herinnering.
Als redactielid van carnavalskrant ‘d’n Rottenrijker’ was ze
bezig met
inventariseren, coördineren, formuleren, accentueren,
variëren, creëren en redigeren.
Als bestuurslid van Stichting Rottenrijk, nauwkeurig
notuliste van de Raad van Elf en bewogen jurylid bij
de Roapliedverkiezing kon ze heel goed notuleren,
rapporteren, noteren, registreren en evalueren.
Als KARtrekker van de WAGENbouwers was ze actief
met inspecteren, bestuderen, instrueren, organiseren en
assisteren waarbij de deelnemers een en ander wel eens
wilden uitproberen!
Ze trok op met de jongens en de meiden van de
wagenbouw, veel gesjouw, maar ook gemauw: wagen te
hoog.... te veel bier.... soms geklier!
DANK JE WEL INE
voor je tomeloze inzet, daadkracht, doorzettingsvermogen,
punctualiteit, humor en talloze initiatieven.
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Unne schône
Carnaval.
Veul plezier!
Broekstraat 5
5386 KC Geffen

T 073-532 4067
I www.stadhoudershoveniers.nl

Stadhouders advertentie NW.indd 1

01-12-15 14:03

Dorpstraat 13 - Geffen
Telefoon: (073) 532 4659
E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com
ma. gesloten
di. 9.30 - 13.00 uur
wo. 9.30 - 17.30 uur
do. 9.30 - 17.30 uur
vr. 9.30 - 20.00 uur
za. 9.30 - 16.00 uur

Wij maken voor
iedere gelegenheid
een passend kado!
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Dochters Anne en Evelyn werden geboren en
enkele jaren later gaf Marianne op hun school
kleutergymles. Dansen met kinderen loopt dus
als een rode draad door haar leven: ze geeft
inmiddels al 42 jaar les.
Haar beide dochters Anne en Evelyn zetten
deze
danstraditie
voort:
balletschool,
majorettes, dansgarde, showgirls...
Evelyn:
‘Ons mam had als leidster van de dansmariekes
natuurlijk heel mooie pakjes op zolder hangen.
Toen ik acht was kon ik er eindelijk eentje aan
die paste! Ik heb het pakje kei trots wel vier
jaar lang met carnaval gedragen. Ik was toen
nog helemaal niet bij de dansmariekes. Ik heb
een jaar bij de Rottenrijkerinnetjes gezeten
en daarna heb ik vier jaar de openingsdans
van Recht vur zunne Roap mogen doen: van
mijn 11e tot en met mijn 14e. Ik kreeg eerst
les van ons mam en daarna van Natasja van
Griensven. Wat was zij een groot voorbeeld
voor mij! Toen ik 15 jaar was, werd ik te oud
en dan is het ‘voor schut’.

Het zit ‘m in de-genen..... zij die het meegekregen
hebben!
Marianne Schut zat vanaf haar 4e jaar op
balletles bij Balletschool Liesbeth van Berkel in Oss.
Deze balletmeisjes werden in het jaar 1968-1969
gevraagd om bij CV De Ossekoppen Prins Carnaval
te vergezellen. Ze werden Prinsengarde of Dansgarde
genoemd. Geen dansmariekes: waarschijnlijk een te
lompe titel voor zulke sierlijke deernen!
Marianne: ‘Er volgden vijf prachtige jaren, waarin we
ook uitwisselden met de Keulse ‘Treuer Husar’. Ik stond
bekend om mijn Kozakkendans die ik vaak mocht
uitvoeren. Er werd zelfs een spotprent aan gewijd in
de krant!’
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Omdat haar balletvoetjes ook op vrijerspad
gingen, kreeg Marianne verkering met Henk
Lepoutre en al gauw werd ze in Geﬀen ontdekt.
Henk was lid van CV De Deurdouwers met als
logisch gevolg dat ze werd gevraagd om een
dansgarde op te richten. De leden bestonden
voornamelijk uit de vriendinnen van de toenmalige
Raad van Elf. Ondertussen was Marianne ook
druk met lesgeven aan diverse dansgardes in de
omgeving van Geﬀen.
Na elf jaar, toen de Deurdouwers in 1984
werden opgeheven, kwam er een einde aan
de dansgarde om verder te gaan als het
majorettenkorps van W.I.K. Inmiddels had
Marianne daar ook nog even een cursus voor
gevolgd! In 1985 waren de majorettes voor het
eerst op straat te bewonderen en tot op heden
heeft ze de allerkleinste majorettes nog steeds
onder haar hoede….

Tot ik op de HEAO Yonina van Helvoirt-van
Dinther ontmoette. ‘Wat doe jij voor sport?’, vroeg
ik. Yonina vertelde dat ze bij dansgarde De
Bietjes zat in Berghem. WAT???? Op je 18e nog
bij de dansmariekes? Dat kan toch niet?! Ik ging
een keer mee kijken en was meteen verkocht. Hier
werd op hoog niveau aan topsport gedaan!
Hier mocht je op deze leeftijd gewoon ‘legaal’
blij hupsen en mooie pakjes met laarsjes aan.
Hoe gaaf! Ik had de passen in no time onder
de knie en mocht meedoen aan de toernooien.
Een heel mooie tijd. Daarna heb ik nog een
paar jaar lesgegeven in Megen.
En nu, door een spontane actie van enkele
moeders van vriendinnetjes, kan ook ons Marit
ons mam en mij opvolgen. Wat kan het mooi
lopen allemaal, hè. Ik ben keitrots en hoop dat
de dansgarde weer voor lange tijd op het
podium te bewonderen is. Dat zou toch mooi
zijn!’
En wat vindt Marit ervan?
‘Ik vind het springen heel leuk en dat je dan
met een mooi pakje aan op het podium mag
optreden voor de mensen!’
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We breken de tent af
Dit is alweer de allerlaatste pagina. Het laatste snoepje uit de pot, het laatste hapje uit de pan, de laatste druppel uit de
ﬂes...
Een mooi carnavalsblad maken is net als koken voor een gezellig etentje: de voorbereidingen kosten heel wat tijd, maar als
het lekker smaakt zijn de borden in mum van tijd leeg. Het allergezelligst is het natafelen: een beetje pikken uit de pan en je
bord aﬂikken. Oftewel nog een keer dat leuke stukje lezen, nog een keer de foto’s bekijken.
De voorbereidingen voor deze vernieuwde uitgave begonnen in de lente, toen de bomen nauwelijks in blad stonden. Het
allereerste exemplaar was te bewonderen in december, toen de kerstboom net was opgetuigd en de carnaval lonkend op de
loer lag. Intussen is er heel wat zweet gevloeid en zijn er ﬂink veel lachtranen geplengd. Soms braken we de tent af met ons
gekakel en heel af en toe zagen we door de woorden het carnavalsblad niet meer. Heel even leek het alsof de redacteurs
blauw bloed kregen van alle letters die in inkt zijn opgetekend en de fotografen riskeerden een ziekenhuisopname wegens
schaarkramp: een euvel dat ontstaat bij het knippen van foto’s. De secondelijm werd de vormgevers bijna fataal: tijdens het
plakken konden duim en wijsvinger vaak ternauwernood worden losgeknipt. En wat te denken van de advertentieverkopers:
Zij hebben zich het zweet onder de voeten gelopen en het eelt op de oren gebeld. Maar het enthousiasme was en bleef
de rode draad. Kortom, wij hebben met ontzettend veel plezier aan dit carnavalsblad gewerkt. Hopelijk hebben jullie er ook
van genoten!
En dan is het nu echt tijd om de tent af te breken!
Saluti di probati!
Berghit, Cindy, Diny, Evi, Gwen, Hans, José, Rien, Sonja en Vera
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Colofon
Rottenrijker is een uitgave van Stichting Rottenrijk
Jaargang
Rottenrijker 2016 (= 183.272727272 x 11)
53ste jaargang (= 4,818181882 x 11)
Motto
Rottenrijker loat zich uit de tent lokken
Oplage
2000 (= 181.8181818182 x 11)
Eindredactie
Sonja van den Heuvel
Redactie en vormgeving
Gwen van den Merkhof
Evi Savelkouls
Hans Schalks
Berghit van Schijndel
José Verstegen
Diny van Wanrooij

Illustrator
Vera Savelkouls
Fotograﬁe
Cindy van den Heuvel
Angela Kieboom
Rien van Wanrooij sr.
Drukwerk
Drukkerij Wihabo
Advertentieverkoop
Gilbert van de Meulenreek
Rens van Orsouw
Maninka van Rooij
Met dank aan alle adverteerders!
Abonnementen
Niet verkrijgbaar
Blijf op de hoogte!
www.rottenrijk.nl

Copyright
Stichting Rottenrijk
Stichting Rottenrijk, uitgever van Rottenrijker, stelt nadrukkelijk dat niets uit deze uitgave, op welke wijze dan ook, mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden.
De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en eventueel daaruit voortvloeiende schades of aanspraken.
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Veldstraat 31b 5386 AW Geffen M: info@heijmansgeffen.nl
Tel: (073)5321129 Fax: (073)5320575
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