


/DEsteeghaarsteeg 

Opwermer
23 februari

DJ LUDO

Meester Prinsenstraat 38 
5254 JD Haarsteeg
Info@desteeghaarsteeg.nl

Programma carnaval 2019

20:00 - 02:00uur - SLOTBAL
| prijsuitreiking |
|DJ LUDO |

SLOTBAL

zaterdag
16 MAART

14:00uur - regionale optocht
| DJ Envello |

regionale Optocht
DJ ENVELLO

Dinsdag
5 MAART

18:00uur - haorendam got talent
vanaf 15:00uur - Koekslaon

20:00 - 03:00uur - 
| dj Envello |Der DJ’s aus den Bergen |

Haorendam got Talent
Der dj’s aus den Bergen

maandag
4 MAART

15:00uur - Kindercarnaval
| Door stichting hart voor haarsteeg |

20:00 - 03:00uur - Haorendamse avond
| Feestduo kaaigezellig| dj Envello

feestDuo KAAi gezellig
dj envello

ZOndag
3 MAART

14:00 - 18:00uur - Feeeeessst
| Mensen met een beperking |
15:00 - 17:30uur - Kindercarnaval
20:00 - 03:00uur -  Lekke Band
| Dj ENVELLO|Entree €5,- | 

Lekke Band
DJ Envello

zaterdag
2 MAART

18:00 - 01:00uur - 55Plus bal
[Ik hou van holland]

20:30 - 00:30uur - Teens (11tot16jaar) 
| DJ Kuncha | PartyFriex |
 

55+ BAL
TEENS met de PARTYfriex

Vrijdag
1 MAART
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Vrijdag 1 MAART

REDACTIE
Beste Haorendammers,

Voor u ligt de 47ste editie van de Haorendambode. 

Een jaarlijkse  klus die we met veel plezier verzorgen.

Vanuit de koude wintermaanden kunnen we weer

uitkijken naar een vrolijk gebeuren: Carnaval! 

Met onze Haorendambode proberen we u nu alvast in 

Met onze Haorendambode proberen we u nu alvast in 

de stemming te brengen.

Onze speciale dank gaat uit naar onze trouwe 

adverteerders, die deze bode en onze carnaval 

hierdoor weer  mede mogelijk maken!

Wij wensen iedereen een kloppend Carnaval 2019!

Alaaf de Haorendambodecommissie

OPROEPJES

OPROEP JONGSTE 

HAORENDAMMER

De jeugdraad van Haorendam wil ook dit jaar weer een 

bezoekje brengen aan de laatst geboren Haorendammer. 

Bent u zwanger of weet u iemand die zwanger is en rond 

carnaval moet bevallen. Laat het ons weten!

Neem contact op met”

Jeugdraad@haorendam.nl of bel:

Jeugdraad@haorendam.nl of bel:

06-30595370

OPROEP JONGSTE 

HAORENDAMMER
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Neem contact op met”

Jeugdraad@haorendam.nl of bel:

OpkikkertjeKent u iemand die volgens u in aanmerking 

komt voor een bezoekje omdat voor hem of haar 

het momenteel niet mogelijk is om actief aan de 

carnaval deel te nemen mail dan naar:
secretariaat@ haorendam.nl

of bel: 06-21544785
of bel: 06-21544785

Redactie: 

Twan vd Aa en Margo Mutsaers

Foto’s: Arold vd Aa en Haorendam

redactieadres: Ambrosiushof 26

          5254 HD Haarsteeg

Mail: haorendambode@haorendam.nl 
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Beste Haorendammers,

’t klopt…Haorendam heeft dit jaar een prinses!
Ik ben Elma de Vaan,  en ik mag het stokje, of te wel de scepter, 
overnemen van Peter Verschure, die drie jaar lang, als prins 
Peer d‘n Eerste, de scepter heeft gezwaaid over Haorendam. 

In onze gemeente Heusden is het de 1e keer dat een vrouw de ambtsketting omhang. In ons In onze gemeente Heusden is het de 1e keer dat een vrouw de ambtsketting omhang. In ons 
Haorendam ben ik de 2e vrouw die de  ambtsketting om mag doen en de scepter mag zwaaien 
tijdens carnaval!
Voor degene die mij nog niet kennen: Ik ben geboren en getogen op d’n Haorsteeg: Ik ben dr ene    
              van Robert de Spar, van Cees van Doorke. Ik woon met mijn man Wim , drie  
                zonen en onze hond Bas, in de “ouwe” SPAR, vooraan in           
                  Hoeven.
        
                   Iemand zei: Prins(es) carnaval zijn, dat voelt als trouwen…: 
                   Nou, dat klopt! Het begon al met de hele voor-              
                   bereiding: stof uitzoeken en maken van de jurk, die 
                    dankzij Monique Donkers, eigenaresse van altelier             
                   MoDO , geheel kloppend, op maat, gemaakt is.                
                 Schoenen uitzoeken die kloppen bij de jurk.  
                               Mijn haar, wat door Anita van Beurden steeds weer 
              gekapt en geföhnd wordt om perfect voor de dag te 
komen. En niet vergeten een hele fotosessie door onze fotograaf Arold van 
der Aa. Wat wél anders is dan mijn huwelijksdag met Wim: we feesten niet 1 dag,
maar              meerdere dagen en ipv 1 man heb ik drie mannen aan 
                  mijn zijde staan:  Ik ben erg trots op ons team: Peter v Esch, 
                    voor het 3e jaar adjudant. Hennie de Bruin, 
                                            onze veldwachter en voor het eerste jaar bij onze organisatie.   
                       Daarnaast de 3e man, de man achter de schermen : Toon    
                        Kanters. Samen met dit PAV team en de gehele organisatie  
                        Haorendam, zorgen wij ervoor, dat de periode van 11-11    
                          tot aan het slotbal kloppend is.Ik hoop jullie allemaal te zien  
                        bij: de carnavalsmis, Roy’s Diner, Ribs&Dips,  d’n optocht of   
                        in het kloppend hart van ons dorp: De Steeg! 
                                                        
                       Laten we zorgen dat we als dorp gezamenlijk, jong en oud,  
                      er een mooi carnavalsfeest neerzetten, waarbij de gezelligheid  
                     en plezier voorop staan!

PRINSES ELMA
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Beste Haorendammers, 

Dit jaar heb ik de eer om voor de eerste keer 
het voorwoord te mogen schrijven voor deze 
carnavaleske krant. Laat ik mij eerst even  voorstellen. 
Ik ben Willemijn van Hees en  sinds november de 
kersverse burgemeester van Heusden. Terwijl ik dit
 voorwoord schrijf, achter mijn nieuwe bureau, denk ik voorwoord schrijf, achter mijn nieuwe bureau, denk ik
 aan wat er mij allemaal te wachten staat in Heusden 
met carnaval.  

Als echte Brabantse, geboren en getogen in de gemeente
 Zundert, ben ik opgegroeid met carnaval. Vier dagen 
lang met familie en vrienden genieten van dit 
schitterende feest gaat mij dan ook prima af! Koukleumend 
langs de kant van de weg sta ik me te verwonderen van al langs de kant van de weg sta ik me te verwonderen van al 
die prachtige creaties die tijdens de optocht voorbij rijden 
of lopen. Daar zit zoveel liefde, bloed zweet en tranen in!
 Daar neem ik mijn petje voor af. Na de optocht lekker opwarmen in het café waar het feestgedruis 
losbarst. Heerlijk om samen met dorpsgenoten carnaval te vieren, een feest dat mensen écht ver-
broedert. Deze dagen zijn, zeker tegenwoordig, hard nodig!  

Ook in de 11 kernen van onze gemeente wordt dit door velen van jongs af aan geleerd. Op donderd-
ag draag ik dan ook vol vertrouwen de ‘sleutel’ van Heusden over aan alle prinsen, prinsessen, jeug-
dprinsen en jeugdprinsessen. Ieder jaar doen we dat in een andere kern en dit jaar is Knotwilgen-
dam aan de beurt.  

Bij het schrijven van dit voorwoord weet ik nog niet hoe het programma voor dit jaar eruitziet. Wel 
weet ik zeker dat ik van de partij ben!  Dankzij al die vrijwilligers en carnavalsverenigingen weet ik 
nu al dat het een prachtig feest gaat worden.  

Ik wens iedereen alvast heel veel leut en plezier toe!                      Willemijn van Hees BurgemeesterAlaaf!

Beste Haorendammers, 

Hoewel de meesten nog niet aan carnaval denken zo rond de 
kerstdagen, zijn bij onze organisatie verschillende commissies 
al weer volop bezig met de voorbereidingen voor carnaval 2019!
Zo ook de voorbereidingen om de Haorendambode te drukken. 
Rondgaan voor de advertenties, zorgen dat een aantal mensen 
een stukje schrijven en vervolgens passen en meten om het ereen stukje schrijven en vervolgens passen en meten om het er
 allemaal in te krijgen en klaar te maken voor de drukker. 
En ook nu is het Twan en Margo weer gelukt om er een prachtige 
bode van te maken. En dit jaar voor het eerst zelfs in kleur! Ook onze commissie Kletsmaaier was al druk 
aan de gang. Want op 18 en 19 januari waren weer onze kletsmaaieravonden. Die razend snel waren 
uitverkocht. uitverkocht. We kunnen terugkijken op twee geslaagde avonden door een goed georganiseerde commissie. 
Jozette, Miriam, Dianne, Henriette, Bert, Jill, Gert-Jan en Jan de Tim chapeau! Uiteraard hebben we nog 
veel meer commissies die stuk voor stuk allemaal al kei hard aan het voorbereiden zijn en waarvan jullie 
vast en zeker een stukje kunnen lezen in deze bode.

Haorendam ’t klopt is ons nieuwe motto. En dat doet het zeker met ons nieuwe pav team en de man achter 
de schermen. Het bestuur wenst Elma, Peter, Hennie en Toon heel veel suc6! 
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DIVTAG

Sterke onl ine oplossingen

MOTORPARTS-ONLINE.COM

Used & new motorpar ts

SIMPUL

Voor hoveniers ,  door hoveniers

HARBOR51

Voorraadbeheer software 

KARROS.NL

Motorpar ts

WWW.MPO-VENTURES.COM

Thomas Edisonweg 33
5151DH Drunen
Noord-Brabant

info@mpo-ventures.com
+31(0) 73-711 47 75

BESTE HAORENDAMMERS,

Zoals jullie wel gehoord hebben is er een nieuw PAV-team in Haorendam. 
Deze komende carnaval zal Prinses Elma het scepter zwaaien over Haorendam 
met een nieuwe Veldwachter Hennie en ik ben voor het 3e jaor den Adjudant.
Daarnaast hebben we een man achter de schermen in de vorm van Toon Kanters. 

Wij willen nogmaals Prins Peer en Veldwachter Marc bedanken voor hun 
jajarenlange inzet als Prins en Veldwachter.

Afgelopen Carnaval hadden we als motto “HAORENDAM SPRINGT IN HET DIEPE”            
wat zoals ik het ervaren heb, super is verlopen in “Dorpscafé De Steeg”. 
Wat mooi om te zien wat we met zoveel Haorendammers toch voor elkaar krijgen 
in ons mooie dorp.

Dit jaor is het motto “’t KLOPT”. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we dit ook weer voor elkaar krijgen maar 
daar ben ik niet bang voor als je al hoort dat beide Kletsmaaiersavonden binnen eendaar ben ik niet bang voor als je al hoort dat beide Kletsmaaiersavonden binnen een
paor uur uitverkocht waren komt dit wel goed.
                                                   Dit evenement vond vorig jaor voor de eerste keer plaats 
                                                        in ‘Dorpscafe De Steeg” en was  super verlopen. 
                         Verders dit jaor ook weer een
                            “van Dam tot Dam Bettel” met Knotwilgen-
                             dam, dit jaor in Vlijmen bij Cafe d’n Braai. 
                                                            Het verdere programma van dit jaor kunt 
                               U terug lezen in deze mooie 
                                Carnavalsgids.
                                        
                                 Tot slot wil ik iedereen een gezellige
                                   Carnaval 2019 toewensen en 
                                   hoop vele van jullie tegen te 
                                                                      komen met deze daogen.

                                                                                            ALAAF, Den ADJUDANT.
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Hallo Haorendammers,

Hier een stukje van de commissaris. Ik ben al 53 jaar bij de club, mijn hoed 
heb ik al ingeleverd. Deze steek is gegeven aan Marco Profittlich die daarbij 
de titel Burgermeester heeft gekregen.

De kerstmarkt was drukbezocht, dat is een goede zet geweest.
Op de Op de voetbalclub kom ik ook nog steeds. Het eerste deed het eerst goed ze 
stonden boven aan. Nu gaat het niet zo goed, het wordt tijd dat ik eens bij de 
trainer langs ga.

In het Sint-Jans hof kan de Pastoor zijn preek niet doen omdat mijn haan dan 
steeds begint te kraaien.
De kletsmaaiersavond was snel uitverkocht.

Het Het koekslaan komt oorspronkelijk uit Vlijmen maar Haorendam heeft dit 
voortgezet. Ik denk dat het al zo’n 40 jaar bestaat!!

Ik heb weer een prijsvraag: Het antwoord kun je inleveren bij mij.
Jan Timmermans,
Kees Klerks straat 40.
Kamer 10 in Vlijmen

Groeten en tot in Haorendam!!
De Commissaris De Commissaris Jan Timmermans.

De Commissaris
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Hallo! 

Wij zijn C.V Bouwt Nie Meej, een jonge (nieuwe) carnavalsgroep uit Haorendam opgericht in 
2018 in De Steeg. Wij zijn een vriendengroep van 16 man en wij bezoeken de leukste feestjes 
en festivals. 

Dit jaar lopen wij voor het eerst mee met optocht Knotwilgendam, optocht Maoskesdam en 
natuurlijk de regionale optocht van Haorendam.  

Wij hopen jullie allemaal graag te zien deze carnaval en laten we er een mooi feest van 
maken! 

Tot dan!  

Groetjes, C.V Bouwt Nie Meej 
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• Transport / Op- en Overslag
• 20, 10 en 8 ft. Containerverhuur

• Auto’s met kranen
t/m 115 ton/meter, 

kooiaap, open en gesloten

Transportbedrijf
GERARD LAMMERS B.V.  

Nieuwkuijk  www.lammers.nl  Tel. 073-5116161

Ook dit jaar zal Pastoor 
Lebrun de carnaval weer 

echt openen met zijn 
inmiddels niet meer weg te 
denken carnavalsviering.

Een viering met de nodige Een viering met de nodige 
humor zal zitten maar 

waaruit we ook een wijze les 
zullen leren.

Muziekske Blaostumop zal Muziekske Blaostumop zal 
de viering weer samen met 

het Kniliskoor muziek 
ondersteunen.

3 
tijd: 10.30 uur

maart

Na afloop van de viering is er op het 
plein chocolademelk en gluhwein 
voor iedereen en zullen we de 
winnaars van de versierde maskers 
bekend maken.
Daarnaast wordt de Knillus onthuld.
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In memoriam
onze Haorendammer van het jaar 2018

Frans van Beurden was Haorendammer van het jaar 
2018. Normaal vragen wij of de Haorendammer van het 
jaar een stukje hierover wil schrijven, echter op 16 
oktober 2018 kregen wij het trieste bericht dat Frans oktober 2018 kregen wij het trieste bericht dat Frans 
overleden was. Frans heeft jaren lang het jeugdcarnaval 
georganiseerd. Daarnaast waren ook de maandagmidda-
gen in Manege Ars Longa uit zijn koker. Hij regelde zowel 
de artiesten als de sponsors. En niets was te gek, zo 
kwam zelfs Andre van Duin! 
De laatste jaren was Frans te zien op ons 55 + bal, waar 
hij samen met Pieter Vermeulen een leuk stuk deed en 
voor heerlijke toetjes zorgden. 
Het is mooi en ook zeker verdiend dat we hem afgelopen Het is mooi en ook zeker verdiend dat we hem afgelopen 
jaar Haorendammer van het jaar gemaakt hebben en dat 
we hem op die manier nog hebben kunnen bedanken 
voor zijn inzet. Dat carnaval hem aan het hart gaat blijkt 
ook uit het onderstaande stukje, dat hij enkele jaren 
geleden voor de Haorendambode geschreven heeft.

Frans bedankt en we zullen je zeker gaan Frans bedankt en we zullen je zeker gaan 
missen in ons Haorendam!!
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Bij atelier MoDo kunt u terecht voor: 

 De Ensaidopleiding van Modinette t/m lerares 
coupeuse.  

 Hobby cursus kleding maken, patroontekenen via 
het Ensaid patroontekensysteem en overige 
projecten. 

 Tienerlessen. 
 Een kleuranalyse.   

 
Monique Donker, Ipperhoeve, 44a Haarsteeg 

06-52147992, www.ateliermodo.nl,ateliermodo@ziggo.nl 

 

Iedereen veel plezier!

Plein 51, 5251 AS Vlijmen
www.verkeersschool-bakker.nl

Muziekske Blaostumop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
Even een kleine terugblik naar 2018: 
 
 
Voor het eerst hebben we carnaval gevierd in de Steeg en niet meer in ons stamcafé de Harmonie. 
Ondanks dat we met pijn in ons hart café de Harmonie hebben verlaten, in de steeg hebben we een goede 
vervanger gevonden en gelukkig een fijne en gezellige carnaval mogen hebben. Graag willen we bij deze 
Marco en Nancy bedanken voor een inzet en gastvrijheid. 
 
Na de carnaval hebben we enkele weken moeten uitrusten van al de inspannende dagen om vervolgens 
ons te gaan voorbereiden voor o.a. de Bemmelse dweildag. Dit is een jaarlijks terugkerend muziekfestijn 
waarbij ca. 100 kapellen uit heel Nederland hun muzikale talenten laten horen en zien op meerdere podia. 
Dit jaar kon Blaostumop dit doen onder het genot van een stralende zon en een koud pilsje, dus dit was 
wel zo prettig. 
 
In 2018 zijn we eindelijk internationaal gegaan, en wel naar België. 
Hier hebben wij bij het welbekende Mieke Pap een gezellige gehad met veel kapellekes waardoor we weer 
een mooie herinnering hebben kunnen maken. 
 
Uiteraard hebben we onze reguliere optredens tussendoor ook mogen verzorgen, wederom met veul 
plezier en leut, zoals de 80 v.d. langstraat, sinterklaas inhalen, kerstvieren en nog vele andere activiteiten. 
 
Buiten de optredens hebben we dit jaar ook weer een uitje met Blaostumop gehad. 
Dit jaar geen avondvullend programma, maar een educatieve zon(nige)dag. 
Na een mooie fietsroute kwamen we aan in Den Bosch, waar we werden opgewacht met een heerlijke 
bossche bol en koffie en een lekker drankje om vervolgens een rondvaart te maken over de Dieze met een 
boeiende vertellende gids. Gelukkig hadden we mooi weer en konden daarom daarna, via een 
rondwandeling door de binnenstad, op weg naar het volgende punt. 
Dit was het Oeteldonks carnavalsmuseum. Na ’n tijdje te hebben gewacht op de oude stadsmuren kregen 
we een rondleiding. Uiteraard zijn we niet vergeten ons eigen embleem ergens in dit museum achter te 
laten , zodat ook wij bij de volgende generaties herkenbaar zijn. 
Nog lekker na geborreld op ’n terrasje, en toen was het weer zachtjes aan tijd om weer naar huis te 
fietsen. 
 
Komend jaar kunt u ons wederom bij verscheidende activiteiten verwachten, en zeker met carnaval. Wij 
wensen iedereen alvast een gezellige carnaval toe. 
 
Muziekske Blaostumop! 
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 Zoals de meeste verenigingen heeft ook Haorendam een website om informatie te delen. 
Deze website: www.haorendam.nl  hebben we in 2017 met hulp van K2Bmedia geheel 
vernieuwd.  
Naast de website gebruikt Haorendam ook facebook en instagram om belangstellende te 
informeren. 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (algemene verordening 
gegevensbescherming) van kracht. Wij als organisatie hebben ons hier ook aan te houden. 
Bij alle evenementen maken wij kenbaar dat er foto’s gemaakt worden. 
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Beste carnavalsvierders, 

 

Wij als jeugdcommissie stellen met Trots onze jeugdraad aan u voor! Dit jaar hebben we een groep van 17 
enthousiaste kinderen die samen de raad van Haorendam vormen. 

Als jullie dit boekje lezen dan hebben we al heel wat dingen gedaan. We starten namelijk al net na de 
zomervakantie. We oefenen met de kinderen voor een leuke presentatie tijdens het 11-11 bal wat we op de 
Lambertus school vieren de vrijdag voor 11-11. Dit Jaar waren Prinses Elma en Veltwachter Hennie aanwezig om ons 
te instaleren. Dat was erg leuk. 

We hadden een nieuw evenement dit jaar. De Kerstmarkt. De steeg was helemaal in kerstsfeer aangekleed. 43 
kramen waren gevuld met mooie spullen en lekker eten en drinken. Een optreden van de dansschool, creatieve 
workshops. Kortom voor jong en oud een gezellige avond. Er waren heel veel belangstellende gekomen. En het 
waren alleen maar lovende reacties die gegeven werden. Het grote voordeel was dat de markt binnen gehouden 
werd zodat de temperatuur er aangenaam was. De zelfgebakken taart van onze raadsleden was erg in trek. En ook 
de loterij was dankzij de goede verkopers van de jeugdraad snel uitverkocht.  

De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het jeugdcarnaval. Zodat we ook dit jaar weer op 
zaterdagmiddag alle basisschoolkinderen een leuke middag aan kunnen bieden.  

Op vrijdag avond tijdens het Teens feest komen de Partyfriex er samen met dj Kuncha een gaaf feest van maken. 
Zodat ook deze groep tieners een gezellige avond heeft! 

 

Maar er staat meer op het programma: 

Onze jeugdraad heeft ook gestreden tijdens de van dam tot dam Bettel.  

We kijken uit naar het jeugdton praten in Zaandhaozenlaand. 

 We zijn een hele avond in touw om deze krant te bezorgen in Haorendam. 

We gaan naar de sleuteloverhandiging, brengen een bezoekje aan het Sint-Jans hof, gaan weer koekslaon en doen 
mee aan de playbackshow.  Ons uitgebreide programma vind je elders in dit boekje. 

 

Kortom, wij als jeugdcommissie zitten niet stil, overal waar een carnavalsfeestje is zijn wij van de partij. We hopen 
dan ook dat we jullie vaak tegen zullen komen zodat we er met zijn alle een mooi feest van kunnen maken. 
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Hallootjes carnavallers, 
Ik ben Fieke van der Aa ik ben 11 jaar en zit bij 
de jeugdraad.  
Ik zit al 4 jaar bij de jeugdraad en dit is mijn 
laatste keer ‘snik’.  
Dit jaar ben ik NAR met Roos geworden.  
Woehoeee dat wordt weer een feestjuhhh.  
Nu even wa over mezelf.  
Nou ik ben dus Fieke,  
Ik zit op voetbal, houd vooral van keepen en ik 
zit op pianoles.  
En gamen en tekenen vind ik ook heel leuk  
Nou nu heb ik wel genoeg verteld zie ik jullie 
allemaal deze carnaval?  
“HAORENDAM HET KLOPT”  
alaaaaaaff alaaaaaaff alaaaaaaaff  
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Elk jaar is het weer spannend, wie krijgt de 
titel deze keer. Welke baby heeft vanaf de 
eerste dag gevoel voor timing, en word de 
laatstgeboren baby voor carnaval.

Dit Jaar was het de eer aan Jay.
Deze stoere jonge man van inmiddels al 1 jaar Deze stoere jonge man van inmiddels al 1 jaar 
oud heeft een jaar lang met trots de titel 
Jongste Haorendammer mogen dragen.
Jay is op 13 december 1 jaar geworden. Het is 
een lief, klein en soms ondeugend peutertje. 
Hij loopt vrolijk langs de tafel maar weet dat 
hij kruipend veel sneller is.
Jay is grote fan van Joki en Jet en gaat ook Jay is grote fan van Joki en Jet en gaat ook 
graag bij hun op bezoek in de Efteling.
Hij speelt graag met auto’s. En kan zich 
hiermee lekker vermaken.
Jay vindt het heerlijk om lekker uit te slapen. 
Hij geniet van het goede leven want Jay houdt 
van lekker eten. Koekjes vooral.

JONGSTE

HAORENDAMMER

Ook dit jaar bracht Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek 
aan Haarsteeg.
De kantine van VV Haarsteeg begon van 14:30 u al goed vol te 
lopen. 
Volverwachting klopte de hartjes en rond 15:00 was het dan 
toch zover. Sinterklaas was echt in Haarsteeg.
De De show kon beginnen hoor!! Flink zingen, dansen, springen en 
genieten.
En vergeet vooral de confetti niet zeg. Wat maakt pietenkoor de 
schoorsteen door er elk jaar weer een enorm feestje van met hun 
special effects.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer winnaars van de 
kleurwedstrijd bekend gemaakt.
JJelte van Opzeeland, Kaz Lambregts en Isa Vrijsen hadden dit 
jaar de mooiste kleurplaten ingeleverd in de verschillende 
leeftijdscategorieën. Heel veel plezier van jullie gewonnen prijs.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde 
Sinterklaasmiddag!!
Tot in 2019.
Gr Sinterklaascommissie Haorendam.



In Haarsteeg het adres voor APK, reparatie 

en onderhoud van uw auto

Tevens verkopen, repareren en onderhouden

wij ook tuin- en parkmachines

in de Klein Bernse Hoeve 6c in Haarsteeg  in de Klein Bernse Hoeve 6c in Haarsteeg  in de Klein Bernse Hoeve 6c in Haarsteeg  

Wist je dat?
De FONTEIN

ook een 
DHL-Pakket

SERVICE HEEFT?

de zoon van onze prinses op 

de zoon van onze prinses op 

11-11 werd geboren? Dan Jan vd 

Griend hierdoor zijn weddenschap verloor? 

Dat Jan 8 jaar later zijn schuld heeft ingelost? 

Dat hij nu Nar van Haorendam is? Dat wij niet 

zeker weten of hij hier heel blij mee is. Dat hij 

desondanks heel sportief zijn verlies       

       
       neemt!

  Dat Anita ( ja inderdaad, de vrouw   
      van onze veldwachter) tijdens   
    carnaval elke dag het haar van de

       prinses doet?
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Als ge wir eens wa aanders wil dan unne 
houten kop!!! Zaasies Meej Maote 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Haorendammers,  

 

Bij deze een bericht van de Koninklijke Zaasies Meej Maote.  “Koninklijk?”, zullen jullie zeggen. Daar moet je toch 
honderd jaar voor bestaan en onberispelijk voor zijn. Nou, we hebben al net zo veel meegemaakt (en misschien nog 
wel meer) als andere honderdjarigen. En we zijn echt niet minder onberispelijk dan andere koninklijken. Maar de 
belangrijkste reden voor deze titel: de trotse en gepaste Prinses Elma die Haorendam deze carnaval gaat aanvoeren 
heeft een goede achtergrond en opleiding bij ons clubke.    

Haorendam: Van harte gefeliciteerd met deze Prinses: vol elan, energie maar vooral een die voorop gaat in de 
gezelligheid. En jullie hoeven je geen zorgen meer te maken over jullie stroomverbruik. Prinses Elma maakt als 
laatste het licht wel uit. Om dan ’s morgens gewoon weer paraat te staan.  

Als Zaasies Meej Maote zullen we Elma dus met de carnaval moeten missen. Een gewaardeerde trompetiste, altijd 
goed in de maat.  Maar ik begrijp dat broer Cees nog in zware onderhandelingen zit met Haorendam voor een 
passende compensatie. Er is ons gevraagd om hier verder geen uitlatingen over doen. Maar een bezoek aan de Blaos 
Es Uit en een bladje of wa met bier moet er toch wel uit kunnen komen.  

Verder zijn wij van onze kant ook druk doende met onze carnavalsvoorbereiding. Ons repertoire komt weer op orde, 
de nieuwe nummers zijn aan het inslijten. Ook hebben we een paar nieuwe muzikanten. Eentje op de schuif en een 
trompetist; op hun eerste repetities bleek al: “da zen goeije”. We zijn dus druk doende, en daarom gaat het ons dit 
jaar niet lukken om zelf aan de optochten mee te doen. Maar de jongste generatie, Zaasies Meej Maote Junior, is 
goed bezig om fraai voor de dag te komen in de verschillende carnavals-optochten. Wij gaan ons dit jaar opstellen 
vlakbij  Roy’s Diner. Dat bespaart de mensen langs de route een hoop confetti, en dan staan wij vlakbij de 
bitterballen. En zo kunnen we gezellig een paar nummers blazen en ons Elma toezwaaien.  

Een Goei Carnaval gewenst,      Koninklijke Zaasies Meej Maote.  
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Genegende aandeelhouders, 
 
Na een uitgebraaid mattematiesch onderzoek en ut raodplegen van de geschiedenisboeken zen we tot de conclusie 
gekomen dè wij oons al 25 jaor de leukste carnavalsclub van Haorendam kunnen noemen. We zullen ut nie 
onopgemerkt veurbij laoten gaon en ut jullie nie onthouwen want gullie onthout ut toch nie. Meej dè hout zouden 
we een schutting of wè aanders kunnen timmeren, mar dè goi nie waant we hebben last van plankenkoorts.  
In de afgelopen 25 jaor hebben we heul wè veur mekaor gekrege, want wij zijn C.V. Cambuur Haorsteeg. Wij krijgen 
alles veur mekaor, want witte waor wij veul van houwen?  
Van heul veul bier en flink deurdouwen.  
De afgelopen 25 jaor heej ons diverse successen opgeleverd zoals verschillende Koekslaontitels, het winnen van 
Artiestenfestivallen in binnen en buitenlaand en ut meejrijen en begeleije van diverse optochten. Vanwege ons 
fantastische stemgeluid hebben we ok wè huiskamerconcerten verzorgd. 
Ook hebben we enkele jaoren de Knillis vrijwillig getransporteerd naor niet nader te noemen locaties, en unne 
stradivagina meej kietelleren snaren opgestookt onder begeleiding van de luchtbukstrompet en olietondrum.  
We hebben Jan de Tim meegenomen op één van onze verre buitenlaandse reizen naor Leeuwarden! Hij heej toen 
van alles ontdekt, zoals waor ze wind maoken, en dat er ook boten over de weg varen, bij un aquaduct. Ok hebben 
we diverse malen ut 11/11 bal tot een waar spektakel weten te brengen.  
Dit was een klein blikske terug op 25 jaor C.V. Cambuur. Dit jaor gan we toch mar wir veur ut wereldkampioenschap 
Koekslaon en kunde uiteraard wir een gigaantisch optreje verwaochten bij ´t open-podium bij de Prins in 
Knotwilgendam. 
Kortom we zen dur nog lang nie klaor mee. Op naor de volgende 11 x 2,2727272727 jaor. 
 
 
 
 
Ons urste stukske veur in de carnavaalskraant was in 1994 
geschreven in bar dancing de Hut op wè bier viltjes. 
 
 
 
 
 
 
Hierbij wensen wij iedereen unne te gekke carnaval meej veul zuip en leut. 
Namens deze, Het voltallige bestuur van C.V. Cambuur Haorendam. 
 
PS I  Wiste dè ge de stelling van Piet Agoras gewoon bij de IKEA kunt kopen? 

PS II  Veurig jaor droegen we camouflagepakken, dus ut kan zen dè ge ons nie gezien het. 

PS III  C.V. Cambuur accepteerd geen Cookies, mar wel pilskes. 

PS IV  Men zegt: Ge bent wa ge eet. Mar dè klopt nie want ik eet al lang turkse gyros, mar ik wor nie döner 

Jong PS V Unne concurrent van Cambuur, war Joop. 
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Het overlijden van een dierbare is 
een aangrijpende gebeurtenis. In 
deze emotionele periode moet er 
een groot aantal beslissingen 
worden genomen. Daarbij wil ik u 
graag van dienst zijn. 
Door met u te praten en te 
overleggen komen we samen tot 
een mooie, persoonlijke uitvaart. 
In de loop van de week komen 
alle facetten van de uitvaart aan 
de orde. Niet alles hoeft op de 
eerste dag beslist te worden.  
U krijgt van mij alle ruimte en 
gelegenheid om uw eigen wensen 
omtrent de uitvaart te kunnen 
invullen.  
   

 

Het is prettig als u vooraf weet 
wat uw uitvaart zal gaan kosten. 
In een persoonlijk gesprek 
kunnen we samen uw wensen 
doorspreken, waarna ik voor u de 
kostenbegroting kan opstellen. 
 
 

      

Hondentrimsalon Basco
De Hoeven 34a
Haarsteeg
06-47325770

“Voor de totale verzorging van uw hond”
amberhoorn@hotmail.com

Op het moment van het schrijven van dit stukje staan we aan de voormiddag 
van de 3e Dam tot Dam Bèttel en kijken we terug op een gezellige touwtreka-
vond, georganiseerd door de Zaasies meej maote. 

Wat is de ‘Van Dam tot Dam Bèttel’
De ‘Van Dam tot Dam Bèttel’ is een ludieke, oergezellige en carnavaleske strijd 
tussen Haorendam en Knotwilgendam. Er wordt gestreden in verschillende spel-
rondes, met korte en ludieke onderdelen. Iedereen kan meedoen. 
Jong, oud, Haorendammer, Knotwilgendammer, wel of 
geen lid van beider verenigingen, 
iedereen die aanwezig is in dit jaar Café Den Braai. Je 
hoeft je hiervoor niet aan te melden of teams te 
vormen. Je hoeft er alleen maar te zijn en te laten zien 
bij welk dorp je hoort. 
De presentatie is in handen van Jan van de Griend 
namens Haorendam en Marco Driesprong namens 
Knotwilgendam. 
Het doel hiervan is om de vriendschappelijke banden te 
behouden en te verstevigen. Verbroedering staat hoog in het 
vaandel van beide dovaandel van beide dorpen en dat proberen ze ook echt vast te houden.

Na twee edities van deze burenstrijd is de stand 1-1. Het gaat er van middag dus    
           om spannen: Wie gaat het carnavalsseizoen 2019 in als koploper?!  
           Gisteravond pakte Haorendam al hun eerste punt doordat zowel de  
           dames als de heren van Haorendam wonnen met touwtrekken van   
           Knotwilgendam. 
                      Vanmiddag was een  spannende middag met leuke activiteiten als   
           koekslaan, touwtrekken door de jeugd, dansen met
           een ei, een krant… tot de laatste opdracht stonden 
           onze vrienden van Knotwilgendam voor met 5-3. 

Bij de laatste opdracht moeten beide prins(ses)enteams invulling 
geven aan het nummer ‘ zwemmen zonder slip’ van de Sjonnies. 
Haorendam had flink uitgepakt en won deze opdracht!. En daarmee 
mogen mogen we terecht trots zijn op onze overwinning en staat de stand 
van de burenstrijd nu op 2-1 voor ons Haorendam!



Het overlijden van een dierbare is 
een aangrijpende gebeurtenis. In 
deze emotionele periode moet er 
een groot aantal beslissingen 
worden genomen. Daarbij wil ik u 
graag van dienst zijn. 
Door met u te praten en te 
overleggen komen we samen tot 
een mooie, persoonlijke uitvaart. 
In de loop van de week komen 
alle facetten van de uitvaart aan 
de orde. Niet alles hoeft op de 
eerste dag beslist te worden.  
U krijgt van mij alle ruimte en 
gelegenheid om uw eigen wensen 
omtrent de uitvaart te kunnen 
invullen.  
   

 

Het is prettig als u vooraf weet 
wat uw uitvaart zal gaan kosten. 
In een persoonlijk gesprek 
kunnen we samen uw wensen 
doorspreken, waarna ik voor u de 
kostenbegroting kan opstellen. 
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5 Maart 2019, schrijf het groot in de agenda, dan is er weer de 
regionale optocht van Haorendam. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang om ook dit jaar de op-
tocht weer tot een succes te maken.
Het draaiboek is weer uit de kast gehaald en de eerste bijeen-
komsten zijn al geweest. 
Als organisatie zijn we druk met het overleg met de gemeente, 
het bekijken van bouwwerken van de deelnemers, verkeer be-
wegingen organiseren, en zorgen dat er voldoende officiële 
verkeersregelaars aanwezig zijn.
Maar ook als carnaval nadert, overleggen we met de juryleden 
en worden de deelnemers ingeschreven en hun verzekerings-
bewijzen worden gecheckt.

Het afgelopen jaar was het weer werkelijk fantastisch en was 
daardoor de stemming ook opperbest, wat voor ons en het 
publiek, maar zeker voor alle deelnemers geweldig is.
Het thema van het komende jaar is natuurlijk al meerdere 
malen bekend gemaakt, maar ten overvloede nog maar eens:              
Haorendam...'T klopt!
VVele wagens zullen weer een poging doen om het thema uit te 
beelden om vervolgens door onze zeer gewaardeerde jury van 
punten te worden voorzien.

Ook het komende jaar zal de stichting EIGENWIJS  ons weer 
assisteren om het verkeer in goede banen te leiden en zo ook 
de veiligheid te vergroten en overlast te voorkomen.
Het afgelopen jaar hebben we een zeer succesvolle samenwHet afgelopen jaar hebben we een zeer succesvolle samenw-
erking gehad met als resultaat een donatie van ruim € 700 
voor hun hulp tijdens de optocht bij de in en uitgaande wegen 
van Haorendam.

In 2018 hebben we dankzij de inzet van de Local Hero’s  een 
echte impuls kunnen geven aan het “aanstormende talent” 
van Haarsteeg. De basisschool gangers worden uitgedaagd 
om mee te doen aan de jeugdoptocht. Het afgelopen jaar 
hadden we hier ook al 6 deelnemers. We hopen ook dit jaar 
weer op een mooie deelname van de basisschool jongeren.

Al met al zijn wij weer klaar voor een mooie Carnaval 2019 en Al met al zijn wij weer klaar voor een mooie Carnaval 2019 en 
ook wij zullen ervoor zorg dragen dat de we recht doen aan de 
spreuk “Haorendam… T klopt”.

Namens de optocht commissie Joost van Alphen
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Zaterdag 2 maart 2019 van14:00 tot 18:00 is het weer 
 
 
 
 
 
In “ Dorpscafé de Steeg”  
 
Deze middag is speciaal voor mensen met een beperking maar is toegankelijk voor 
iedereen, dus vriendjes en vriendinnetjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle 
familie en kennissen zijn van harte welkom. 
 
 
 
Met onze vaste DJ’s Sander en Edga, livemuziek kapellen, playback, live zingen, 
dansen en bezoek van Prinsen en Prinsessen. 
Zorg dat je erbij bent. Wil je playbacken, zingen of iets anders, geef je op met je naam 
en wat je gaat doen bij: laurimac@home.nl of via de klup 

Deelnemers tractatie-ketting: 5 euro eigen 
bijdrage. 



Knotwilgendam nodigt u 
graag uit voor een 

gezellige avond met een 
hapje en een drankje!

Donderdag 28 februari 2019
jeugdraad: 18.00 - 20.00 uur

carnavalsorganisaties: 20.30 uur

Cafe den Braai - Vlijmen

Knotwilgendam • Haorendam

Kwastenlaand • Dwergonië

Zaandhaozenlaand • Maoskesdam

Fleurt oe op en kom
gezellig langs!
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www.hultec.nl -

Seks, drugs en rock ’n roll.

Och, och, och! Mensen, mensen, wat heb ik genoten in d’n bussel!

Ergens in november werd ik gebeld door ene Jozette die weer via via van mij gehoord had. Volledig onbek-
end voor Haarsteeg en omgeving werd ik gevraagd om 2 avonden bij jullie te komen tonpraten. “Niks nie 
betalen, maar wel veel gezelligheid.” Met die woorden sloot Jozette ons telefoongesprek af.

In januari volgde een kennismaking; ik ontmoette de organisatie, de andere tonpraters en mocht in de zaal 
kijken. Een enthousiaste groep mensen en een zaal die opgeknapt werd. Eerlijk gezegd, dacht ik toen 
……… “ik ben benieuw wat ik daar van moet gaan verwachten ………”.

Vrijdag 20 januari 2018 ……… en het zou nog lang onrustig blijven in Haorendam!
VVan Tilburg naar Kaatsheuvel en toen door naar Haarsteeg. Hoe verder weg van Tilburg, hoe donkerder het 
werd. Gelukkig kon ik de Mazdarati voor de deur parkeren en naar binnen. De zaal zat goed vol, dus dat 
was al een geluk. Achter de coulisse de schmink maar wat bij laten werken (erg luxe dat dat bij jullie kan) en 
even tijd voor een potje bier.

Het was zo ver; d’n Herrie mocht de ton in!
Die opkomst …… geweldig! Dat zaaltje wat ze aan het opknappen waren, was echt opgeknapt en zeker nu Die opkomst …… geweldig! Dat zaaltje wat ze aan het opknappen waren, was echt opgeknapt en zeker nu 
met al die mensen er in. De ton, euh … d’n bussel in het midden, de kapel er naast en overal waar ik keek 
zag ik vrolijke mensen, mensen die er zin in hadden, mensen die benieuwd waren naar wat die drukke en 
onbekende rocker te bieden had. Eenmaal in d’n bussel had ik een prachtig uitzicht over de zaal en kon d’n 
Herrie los! Eerst nog een bietje sjansen met Carla en met de mevrouw met de grote trom van de kapel. Het 
verhaal van d’n Herrie ging er in als koek en ik voelde me groter en groter groeien daar in d’n bussel met 
als resultaat de publieksprijs!
Op zaterdag kriebelde het de hele dag bij d’n Herrie.Op zaterdag kriebelde het de hele dag bij d’n Herrie. Terug naar d’n bussel, daar midden in die geweldige 
zaal.                     Zou het zaterdagavondpubliek net zo leuk zijn als het vrijdag    
                          -avondpubliek? Zeker wel! Herrie kwam op met een roos 
                                                        voor zijn vriendin Diana met de grote trom. Tada’s gega-  
                              randeerd vanavond! Helaas viel er niets te sjansen    
                                deze keer, maar uit onverwachte hoek kwamen    
                                 Bert en Willie in beeld. Een echte Bert en Willie,  
                                  die aan het begin van mijn buut de zaak      
                                   meteen weer hilarisch maakten. Ook 
                                                                        zaterdag voelde d’n bussel weer goed.    
                                     Midden in die zaal groeide d’n Herrie    
                                      bijna d’n bussel uit! Wat ontzettend gaaf  
                                      was dat! De publieksprijs van zaterdag 
en                                      Opperkletsmaaier van Haorendam;    
                                       geweldig! Wat was en ben ik trots!!!!
 
                                                                              Ik heb ontzettend genoten van d’n    
                                       bussel en Haorendam en kijk er naar 
uit                                       om met Harrie van Meppen in januari  
                                       2019 weer bij jullie in d’n bussel te 
        st                              staan.
                                                                            Jullie hebben een mooie vereniging en 
een                                     perfecte locatie om bij te mogen ton-
praten.                                   Hou dit nog lang vol en blijf er nog lang 
van                                  genieten!    
                                           Paul Timmermans

HATSEFLATS!



Daviottenweg 40, 5222 BH ’s-Hertogenbosch,
Tel. 073 - 747 04 06, info@wvbadvocaten.nl

www.wvbadvocaten.nl
Gratis kennismakingsgesprek

Advertentie WvB 85x50mm_v2.indd   2 11-10-15   13:29

www.hultec.nl -

Seks, drugs en rock ’n roll.

Och, och, och! Mensen, mensen, wat heb ik genoten in d’n bussel!

Ergens in november werd ik gebeld door ene Jozette die weer via via van mij gehoord had. Volledig onbek-
end voor Haarsteeg en omgeving werd ik gevraagd om 2 avonden bij jullie te komen tonpraten. “Niks nie 
betalen, maar wel veel gezelligheid.” Met die woorden sloot Jozette ons telefoongesprek af.

In januari volgde een kennismaking; ik ontmoette de organisatie, de andere tonpraters en mocht in de zaal 
kijken. Een enthousiaste groep mensen en een zaal die opgeknapt werd. Eerlijk gezegd, dacht ik toen 
……… “ik ben benieuw wat ik daar van moet gaan verwachten ………”.

Vrijdag 20 januari 2018 ……… en het zou nog lang onrustig blijven in Haorendam!
VVan Tilburg naar Kaatsheuvel en toen door naar Haarsteeg. Hoe verder weg van Tilburg, hoe donkerder het 
werd. Gelukkig kon ik de Mazdarati voor de deur parkeren en naar binnen. De zaal zat goed vol, dus dat 
was al een geluk. Achter de coulisse de schmink maar wat bij laten werken (erg luxe dat dat bij jullie kan) en 
even tijd voor een potje bier.

Het was zo ver; d’n Herrie mocht de ton in!
Die opkomst …… geweldig! Dat zaaltje wat ze aan het opknappen waren, was echt opgeknapt en zeker nu Die opkomst …… geweldig! Dat zaaltje wat ze aan het opknappen waren, was echt opgeknapt en zeker nu 
met al die mensen er in. De ton, euh … d’n bussel in het midden, de kapel er naast en overal waar ik keek 
zag ik vrolijke mensen, mensen die er zin in hadden, mensen die benieuwd waren naar wat die drukke en 
onbekende rocker te bieden had. Eenmaal in d’n bussel had ik een prachtig uitzicht over de zaal en kon d’n 
Herrie los! Eerst nog een bietje sjansen met Carla en met de mevrouw met de grote trom van de kapel. Het 
verhaal van d’n Herrie ging er in als koek en ik voelde me groter en groter groeien daar in d’n bussel met 
als resultaat de publieksprijs!
Op zaterdag kriebelde het de hele dag bij d’n Herrie.Op zaterdag kriebelde het de hele dag bij d’n Herrie. Terug naar d’n bussel, daar midden in die geweldige 
zaal.                     Zou het zaterdagavondpubliek net zo leuk zijn als het vrijdag    
                          -avondpubliek? Zeker wel! Herrie kwam op met een roos 
                                                        voor zijn vriendin Diana met de grote trom. Tada’s gega-  
                              randeerd vanavond! Helaas viel er niets te sjansen    
                                deze keer, maar uit onverwachte hoek kwamen    
                                 Bert en Willie in beeld. Een echte Bert en Willie,  
                                  die aan het begin van mijn buut de zaak      
                                   meteen weer hilarisch maakten. Ook 
                                                                        zaterdag voelde d’n bussel weer goed.    
                                     Midden in die zaal groeide d’n Herrie    
                                      bijna d’n bussel uit! Wat ontzettend gaaf  
                                      was dat! De publieksprijs van zaterdag 
en                                      Opperkletsmaaier van Haorendam;    
                                       geweldig! Wat was en ben ik trots!!!!
 
                                                                              Ik heb ontzettend genoten van d’n    
                                       bussel en Haorendam en kijk er naar 
uit                                       om met Harrie van Meppen in januari  
                                       2019 weer bij jullie in d’n bussel te 
        st                              staan.
                                                                            Jullie hebben een mooie vereniging en 
een                                     perfecte locatie om bij te mogen ton-
praten.                                   Hou dit nog lang vol en blijf er nog lang 
van                                  genieten!    
                                           Paul Timmermans

HATSEFLATS!



    

 

 

 

   VDG           Agro Service 
                                               
                                            
                      
        
 
 
         
 
 
 

 

    

    VDG           Agro Service 
            Jan van de Griend                                                   Mobiele :  0031(0)6 511 60 007 
                                               Telefoon :  0031(0)73 511 5272  
              Ipperhoeve 14                               E-mail : janvandegriend@ziggo.nl 
              5254 JA Haarsteeg 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de 34e keer  
Haorendam 

 Got Talent / Playback-show 
Carnavals maandag 4 maart 

Gepresenteerd door Showmasters: 
 

 
Ook dit jaar natuurlijk weer de grote Got Talent/Playback show bij:  

Deelname is mogelijk voor alle leeftijden. 
 

Deelnemers kunnen zich opgeven via: playback@haorendam.nl 
Of strookje inleveren bij: 

--------------------------------------------------- 
 

Inleveren bij Jan van de Griend / Twan van der Aa. 
 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

De voordracht heet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Scootertocht
Nostalgisch toeren door Brabant!

Meer informatie:
Bel 073 511 25 27 of 06 234 20 888
of kijk op www.vandenbrandtverhuur.nl

Van den Brandt verhuur laat u Noord-Brabant 
proeven en beleven op nostalgische scooters. 
Deze retro scooters zijn geheel in de stijl van 
de jaren 60, maar voorzien van de hedendaagse 
technieken zoals ABS. Op onze huurscooter rijden 
is simpel, gas geven en op tijd remmen. Rijden 
op onze scooters doet u uiteraard zonder helm 
waardoor u juist dat nostalgische gevoel ervaart.

• Het is mogelijk om een 
 duopassagier mee te nemen
• Diverse arrangementen 
 mogelijk met eten, drinken
 en activiteiten
• Ook losse verhuur 
 voor dagtochten

Let op: U dient in het bezit te zijn van een bromfi ets-
certifi caat AM, een autorijbewijs of een motorrijbewijs

De Hoeven 56
5256 VS Haarsteeg

Solextocht
Helemaal terug van weggeweest!

Let op: U dient in het bezit te zijn van een bromfi ets-
certifi caat AM, een autorijbewijs of een motorrijbewijs

Meer informatie:
Bel 073 511 25 27 of 06 234 20 888
of kijk op www.vandenbrandtverhuur.nl

De Hoeven 56
5256 VS Haarsteeg

Heerlijk ouderwets toeren door het prachtige 
Brabantse landschap. U rijdt zonder helm, met 
de wind door uw haren en het brommende geluid 
van het authentieke motortje. Via een prachtige 
route komt u langs de mooiste parels van de 
Noordoostelijke Langstraat en het land van 
Heusden en Altena. Onderweg passeert u 
diverse bezienswaardigheden en een cafeetje 
waar een korte stop gemaakt kan worden. 

• Voor gezelschappen 
 van 2 tot 150 personen
• Laagdrempelig en voor 
 iedereen toegankelijk
• Hoog ’fun’gehalte door 
 authentieke en ludieke 
 uitstraling

mooie

    ro
ute

 

Allereerst willen we even een terugblik doen naar de 55plus-avond
 van vorig jaar! Voor het eerst 55+ in de Steeg, wat was het 
spannend voor ons als organisatie! Zouden de 55-plussers van 
Haorendam de weg naar de Steeg weten te vinden? Jazeker! 

Een zeer druk bezocht 55+ bal met meer feestvierders dan we ver-
wacht hadden. Het vaste publiek was van de partij, maar ook mis-wacht hadden. Het vaste publiek was van de partij, maar ook mis-
schien wel nieuwsgierige, maar vooral veel nieuwe aanwas. Het thema
                                                 Flower Power was koren op de molen van de
                                                       gasten. We hebben niemand gezien, die níet verkleed was  
                                                               in het thema. Super! Dankzij de organisatie van 
                         Haorendam en u als geweldig publiek van 55+ een zeer   
                          geslaagde carnavalsavond.    
                                                                  
                          Ook dit jaar gaan we er weer een mooie carnaval van
                            maken. Net als vorig jaar in de Steeg, maar dan dit    
                            jaar met onze nieuwe Prinses Elma, de nieuwe veld    
                          wachter Hennie en het vertrouwde gezicht adjudant    
                           Peter! Haorendam… ’t klopt!!
 

                                          Wanneer? Vrijdag 1 Maart 2019.
                    De zaal is open vanaf 
                  18.00 uur, kom op tijd, 
                 want om 18:30 uur willen 
we het traditionele  stamppottenbuffet openen.

Het thema van de 55+ avond is dit jaar ‘
Ik hou van Holland’ Dus leef je uit met je kleding of 
uitdossing in dit thema.uitdossing in dit thema.
 
We hebben weer een leuk avondvullend programma 
met o.a. Goeie klets
                           Muziekske Blaostumup
                       Oud Hollandse Spellen
                              en een heuse loterij met 
                                            prachtige prijzen…..
                         
                           We gaan natuurlijk niet alles verklappen, dus ben     
                             erbij en geef je op! Dit kan door middel van het in    
                              schrijfformulier op de uitnodiging (hier in de        
                             Haorendambode of de uitnodiging die je reeds in de  
                             brievenbus hebt gehad).

                                                        Wij hopen u weer met velen te mogen begroeten in 
                            De Steeg!             
                    
                          Organisatie 55+ Bal: Jan, Claudia, Monique, Twan, 
                                                Nancy en Anita

55+ BAL

winnaars best verkleden 
thema 2018
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Inschrijfformulier 55+ bal – vrijdag 1 maart 2019    (strook inleveren uiterlijk 21 februari 2019) 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………….……………… Postcode/Plaats: ………………………………………………….. 

Aantal personen: …………………………………………(€15,- per persoon, totaalbedrag gepast bijsluiten a.u.b.) 

(Inleveren bij: Nancy Profittlich - De Hoeven 14 – Haarsteeg óf bij Claudia Moonen – Mr. Prinsenstraat 48 - Haarsteeg) 

UITNODIGING          
 Voor alle 55-plussers van Haorendam                      

De gezelligste avond van carnaval in Haorendam ☺ 

Voor alle vitaal grijze Haorendammers van 55 jaar en ouder. 

Vrijdag 1 maart 2019, zaal open: 18:00, aanvang 18:30 uur.  

Entreeprijs: €15,- per persoon.  Locatie:  Dorpscafé de Steeg 

13e Tèravond van de Haorendamse Boerenleenbank (Haobo-bank) 

Thema van de avond: IK HOU VAN HOLLAND! 

U krijgt van ons:  

Overheerlijk stamppottenbuffet en 2 consumpties 

Muziekske Blaostumop 

Prijs voor de mooist uitgedoste Haorendammer (kleden in ‘t thema) 

Hollandse spellen 

Hollandse Loterij 

Muziek en dans!  

Special acts op z’n Hollands! 

Goeie klets en nog veel meer vermaak! 

Antwoordstrookje graag inleveren uiterlijk 21 februari 2019 !! 

 

 

 
Dé persoonlijke 

uitnodiging voor het 
55+ bal huis aan huis 

verspreid in 
Haarsteeg. We willen 

graag íedere 
Haorendammer van 

55 jaar en ouder 
bereiken. Behoort u 
tot onze doelgroep 

dan bent u van  
harte welkom! 

 
Wilt u dan 

onderstaande strook 
afknippen en met 

gepast geld afgeven 
bij Nancy Profittlich  
of Claudia Moonen 

 
Graag tot dan! 
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MUSTERS AGRO
Stobbenfrezen
Tuinonderhoud

Grondwerk

Voor het verwijderen 
van bomen, stobben 

en wortels
Facebook/musters.agro.stobbenfrezen

06-19550775
Telefoon 073 - 511 22 81
www.garagevanderlee.nl

� Verkoop nieuw & gebruikt
� Onderhoud, reparatie & APK
� Leasing

Haarsteegsestraat 39
5254 jn  Haarsteeg

Adv_vdLee_86x57_fc.indd   1 30-09-11   13:39

	

																																

Ja	Ja	wij	horen	de	ratels	draaien	wanneer	jullie	dit	lezen	maar…echt	
waar!!	Ook	de	Zwoegende	beukers	zijn	in	2019	nog	steeds	bij	elkaar.	

Al	sinds	2007	leveren	we	Prinsen,	Prinsessen,	Adjudanten,	Hofdames,	
Pliessies,	Narren,	Raadsleden,	Burgemeesters	en	Dansmariekes	aan.	

Zo	blijft	Haorendam	groeien	en	bloeien!	

doen	we	er	‘n	schepke	bovenop	

Maken	we	d’r	iets	moois	van.	

Vliegt	de	tijd	voorbij.	

Maar	kunnen	we	nu	zeggen	

Carnavallen	doen	we	nog	steeds	meej	z’n	allen	

Ge	kekt	mar	want	Haorendam	ge	kunt	niet	zonder	

En	is	eigenlijk	gewoon	Krek	wa’k	wou	

Meej	gemak	uit	oe	dak,	Peere	we	dur	tegenaan	

En	Is	het	hek	soms	echt	van	d’n	dam	in	Haorendam	

Haorendam	sprong	in	2018	in	’t	diepe		

anno	2019!!	Kunnen	we	met	trots	als	hofleverancier	van	heel	veel	
Prinsen,	Prinsessen,	Adjudanten,	Hofdames,	Pliessies,	Narren,	
Raadsleden,	Burgemeesters,	en	Dansmariekes	zeggen….		Haorendam	
het	klopt!	

Heel	veel	carnavalplezier!!	

De	Zwoegende	Beukers	

De zwoegende beukers 



MUSTERS AGRO
Stobbenfrezen
Tuinonderhoud

Grondwerk

Voor het verwijderen 
van bomen, stobben 

en wortels
Facebook/musters.agro.stobbenfrezen

06-19550775
Telefoon 073 - 511 22 81
www.garagevanderlee.nl

� Verkoop nieuw & gebruikt
� Onderhoud, reparatie & APK
� Leasing

Haarsteegsestraat 39
5254 jn  Haarsteeg

Adv_vdLee_86x57_fc.indd   1 30-09-11   13:39

	

																																

Ja	Ja	wij	horen	de	ratels	draaien	wanneer	jullie	dit	lezen	maar…echt	
waar!!	Ook	de	Zwoegende	beukers	zijn	in	2019	nog	steeds	bij	elkaar.	

Al	sinds	2007	leveren	we	Prinsen,	Prinsessen,	Adjudanten,	Hofdames,	
Pliessies,	Narren,	Raadsleden,	Burgemeesters	en	Dansmariekes	aan.	

Zo	blijft	Haorendam	groeien	en	bloeien!	

doen	we	er	‘n	schepke	bovenop	

Maken	we	d’r	iets	moois	van.	

Vliegt	de	tijd	voorbij.	

Maar	kunnen	we	nu	zeggen	

Carnavallen	doen	we	nog	steeds	meej	z’n	allen	

Ge	kekt	mar	want	Haorendam	ge	kunt	niet	zonder	

En	is	eigenlijk	gewoon	Krek	wa’k	wou	

Meej	gemak	uit	oe	dak,	Peere	we	dur	tegenaan	

En	Is	het	hek	soms	echt	van	d’n	dam	in	Haorendam	

Haorendam	sprong	in	2018	in	’t	diepe		

anno	2019!!	Kunnen	we	met	trots	als	hofleverancier	van	heel	veel	
Prinsen,	Prinsessen,	Adjudanten,	Hofdames,	Pliessies,	Narren,	
Raadsleden,	Burgemeesters,	en	Dansmariekes	zeggen….		Haorendam	
het	klopt!	

Heel	veel	carnavalplezier!!	

De	Zwoegende	Beukers	

De zwoegende beukers 



 

passe-partout voor slechts €20

carnaval ‘19

www.sternieuwkuijk.nl

    tomcio, stefan de hart

rapper sjors &
lanterfantje
jaimy van kempen, stefan de hart

frank van etten & alex
rob van daal, henk damen,
theo van de wiel

noise cartel, jelger slim, dj jantje 

carnaval ‘19

blaaskapellen ster-enbal
stamppottenbuffet 
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