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de Blitz

55+ BAL / Teens

Buren van de Brandweer

DJ Envello

(coverband)

Dj Bart vd dungen
dj envello

18:00 - 01:00uur - 55Plus bal

14:00 - 18:00uur - Feeeeessst

15:00uur - Kindercarnaval

20:30 - 00:30uur - Teens (11tot16jaar)

15:00 - 17:30uur - Kindercarnaval
20:00 - 03:00uur - de Blitzcoverband

20:00 - 03:00uur - Haorendamse avond

| DJ THEO van de wiel |Thema: Vrüüger | Mensen met een beperking |
| DJ Kuncha | Buren van de Brandweer|

maandag
24 februari

| Door stichting hart voor haarsteeg |DJ ENVEllo |

| Bart van den dungen|

| Dj ENVELLO|Entree €5,- |

Dinsdag
25 februari

Mail: haorendambode@haorendam.nl
Adres: Ambrosiushof 26
5254HD Haarsteeg

zaterdag
7 MAART

Opkikkertje
Kent u iemand die in aanmerking komt voor een opkikkertje, omdat u diegene een hart onder de riem wil steken i.v.m. ziekte of een moeilijke tijd of
omdat diegene dit jaar zelf niet meer actief kan deelnemen aan de carnavalsactiviteiten?
Schroom dan niet om dit te melden aan de ziekencommissie van Haorendam. Wij verrassen deze persoon graag met een bezoekje en een attentie
op donderdagmiddag 20 februari.

Haorendam got Talent

regionale Optocht

DJ jurre
DJ ENvello
14:00uur - regionale optocht
15:00uur - Koekslaon
18:00 - 03:00uur - haorendam got talent | DJ jurre|
| dj Envello |

/DEsteeghaarsteeg
Meester Prinsenstraat 38
5254 JD Haarsteeg
www.desteeghaarsteeg.nl
Info@desteeghaarsteeg.nl

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

Aanmelden kan per e-mail: secretariaat@haorendam.nl
of telefonisch: 06-22929776

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. Misschien komen we wel bij u op bezoek!!
Neem contact op met Jeugdraad@haorendam.nl
of bel 06-30595370

DE BURGEMEESTER

Hendriks

Lokerenpassage 138 Den Bosch
Beste Haorendammers,
Over enkele weken barst het grootste feest in Brabant weer los: Carnaval! Op
het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het net na de 11e van de 11e. Voor
één dag hebben we al van het aankomende carnavalsseizoen geproefd. En
wat was het leuk! Dit belooft veel goeds voor de komende carnavalsdagen!
Afgelopen jaar heb ik mij voor het eerst mogen begeven onder de Heusdense
carnavalsvierders. Hier zit Carnaval al van jongs af aan in het bloed en dit
was te merken. Iedereen heeft mij en mijn man met open armen ontvangen
en samen hebben wij genoten van al het moois dat de Heusdense kernen ons
te bieden hadden tijdens Carnaval. We hebben het aantal gelopen polonaises
niet geteld, maar het waren er veel!
Carnaval is een feest voor ons allemaal. Zij-aan-zij staan we in het café en
kunnen we allemaal door één deur. Voor even hebben we allemaal hetzelfde
doel, namelijk het samen gezellig hebben. Deze mooie zuidelijke traditie zorgt
voor verbroedering in de maatschappij. Iets wat echt nodig is in deze tijd. Op
de donderdag voor carnaval geef ik de ‘Sleutel’ van Heusden aan de prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen van alle dorpen binnen de
gemeente. Voor de carnavalsdagen zwaaien Prinses Elma, Jeugdprins Bart
en Jeugdprinses Kimm dan de scepter over Haorendam. Met jullie thema Ge
viert ’t nie in oe een(d)tje, zijn jullie er helemaal klaar voor.
Hoe mijn programma er dit jaar uit ziet weet ik nog niet, maar ik weet wel dat
ik net als vorig jaar van de partij ben. Dit mooie carnavalsfeest, in de kernen
van Heusden, wil ik niet missen! Ik wens iedereen dan ook heel veel polonaises en confetti maar bovenal leut toe de aankomende carnavalsdagen!

Alaaf!
Willemijn van Hees
Burgemeester

Vimmerik 36
5253 CB Nieuwkuijk

t
f

(073) 511 78 11
(073) 511 79 37

e info@adbouman.nl
i www.adbouman.nl

Beste Haorendammers,

Kivits wenst

‘n goeie carnaval

Wat heb ik genoten van mijn 1e jaar als prinses van Haorendam! T klopte! Het is voor mij een grote
eer dit jaar wéér de scepter te mogen zwaaien over ons mooie Haorendam. Gelukkig sta ik nie in m’n
een(d)tje , maar- sta
ik samen met vier mannen. Ik ben enorm trots op dit mooie team: PavNas 2020! Dit
devitaminentuin
www.versishetlekkerst.nl
jaar met een vreemde eend in de bijt: onze hofnar Gert-Jan! Daarnaast sta ik samen met de jeugdraad,
waarbij onze jongste zoon Willem raadslid is en onze middelste zoon Bart, die ook de scepter zwaait,
jeugdprins van Haorendam.
Het organiseren van het hele carnavalsfeest doen wij nie in ons een(d)tje, maar met een hele organisatie.
Deze organisatie is onderverdeeld in verschillende commissies waarin iedereen(d) zijn eigen taak heeft.
Wij zijn enorm blij dat er weer nieuwe mensen zich hebben toegevoegd aan onze organisatie, om in
verschillende commissies hun steen(d)tje bij te dragen aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. Als
organisatie komen wij nooit in ons een(d)tje binnen, maar al jaren met een hofkapel. Ook dit jaar zal
onze hofkapel Blaostumop weer te zien en te horen zijn bij de activiteiten van Haorendam, daarvoor
een gemeend dank je wel!
Ik ben erg trots op Haorendam, op de saamhorigheid en
behulpzaamheid van een(d)ieder in ons dorp. Fantastisch waar een
klein dorp GROOT in is: een(d)dracht maakt macht..!
Daarom hebben wij vanaf dit jaar shirts in Haorendamkleuren,
geel-wit-rood en…..blauw!, een stripke meer dan het populaire
shirt uit Oeteldonk.
Samen gaan we er een mooi feest van maken, waarbij gezelligheid
en lol voorop staan, maar vooral SAMEN carnaval
VIEREN, want: Ge viert ‘t nie in oe een(d)tje!!
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VOORZITTER / MAN ACHTER SCHERMEN
Dag Haorendammers,

Hier een stukje van de voorzitten en tevens man achter de schermen.
Als voorzitter zou ik willen zeggen dat
we het weer aardig voor elkaar hebben in onze organisatie. Er staan ons
een aantal mooie dingen te wachten
de komende tijd. Maar we hebben
ook al een aantal mooie evenementen achter de rug. Laten we eens terugkijken: Het 11-11 bal, super georganiseerd door Wa dun wé. Er waren
die avond twee topartiesten. Ons
Haarsteegse talent Roy Ketels en
de lokale snollebolleke (Jos van de
Wiel). Zij brachten de sfeer er goed in.
Deze avond hebben we onze Haorendam T-shirts geïntroduceerd. Met een
stripke meer als in Oeteldonk.
Ook de Sint is op bezoek geweest dit
jaar. Daarna volgde een drukbezochte
tweede editie van de kerstmarkt.
Daarna twee ontzettend grappige
kletsmaaiersavonden. En nu staan
we aan de vooravond van carnaval.
We kijken uit naar de optocht. Dit jaar
verwachten we topdrukte in de Mommersteeg. Alle nieuwe inwoners van
het victoria park hopen we dan langs
de straat te zien. Het zou mooi zijn als
deze wijk aangekleed wordt met een
haorendamvlag aan iedere gevel.
Maar dat is niet alles, er is een 55+bal
voor vitale grijze haorendammers, een
teens avond voor de jeugd tot 16 jaar.
Alle basisschoolkids zijn welkom op
de kindermiddag. Zondagochtend om
10.30 is de carnaval mis met aansluitend knilles onthulling en zo zijn er
nog meer evenementen. Je hoeft je
dus niet te vervelen in Haorendam.
(Of op wintersport te gaan)

pen aan onze evenementen. In welke vorm dan ook, voor, tijdens en na
afloop van de evenementen. Ook al
zijn ze geen lid van de organisatie.
Natuurlijk kunnen we ook jouw hulp
goed gebruiken. Wil je ons helpen
spreek gerust een van ons aan tijdens
carnaval.
Graag wil ik even onze carnavalsvrienden uit knotwilgendam heel veel succes wensen met hun nieuwe team.
Nieuw is ons team niet maar we hebben wel iets nieuws. Het is vorig jaar
een beetje uit gekte geboren wat
eigenlijk een mooie omslag heeft
gekregen. Gert Jan heeft zich aangemeld om onze Hofnar te worden. Wij
dachten alle gekheid op een stokje
maar hij meende het echt. Hij heeft
er zelfs een paar prachtige schoenen
voor aan laten meten.
Het team staat nu uit 5 personen, De
prinses, de adjudant, de veldwachter, de nar en ik als man achter de
schermen. We hebben er erg veel zin
in, maar zullen het zeker niet in ons
eendje doen.
Onze jeugdraad zal er ook elke dag
bij zijn tijdens deze dagen. Prins Bart
en Prinses Kimm gaan er met de rest
van de raad een gezellig feestje van
maken.
Rest me nog om jullie allemaal een
geweldig carnaval te wensen! En
laten we hopen dat we elkaar vaak
zien in het mooi verbouwde
dorpscafé De Steeg
en buurthuis de
Haarstek.

Ik ben als voorzitter erg blij dat er veel
mensen uit ons Haorendam meehel-

Een carnavals groet van de Voorzitter én man
achter de schermen
Toon Kanters

Beste Haorendammers,
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.

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.
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Het 1e jaar van het PAVAS-team zit erop, en naar mijn mening is dit zeer goed verlopen. Onze Prinses Elma
heeft zich goed staande gehouden in haar mannenteam. Veel mensen vragen weleens waar PAVAS voor staat. De P= Prinses, A= Adjudant, V= Veldwachter en AS= de man Achter de Schermen.
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.

• Een kleuranalyse.
Monique Donker, Ipperhoeve, 44a Haarsteeg

Samen met dit team zijn we weer druk bezig voor het komende carnaval. Want ja eigenlijk zijn we met de hele
organisatie van Haorendam bijna heel het jaar bezig. Want er wordt door dit mooie clubke veel georganiseerd
in ons mooie dorp. Van de intocht van Sinterklaas, de Kerstmarkt en dan rond Carnaval de gebruikelijke gezellige activiteiten. De kerstmarkt in De Steeg was dit jaar zeer mooi opgezet en goed bezocht. Chapeau voor de
organisatie.
De komende Carnaval hebben we een nieuw persoon in ons team en is de naam
daarom ook aangepast in PAVNAS-team. De N= Nar wordt ingevuld door GertJan Henskens en heten hem van harte welkom. In de voorbereiding naar
deze mooie Haorendambode hebben we al veel gelachen bij het maken
van de foto’s.

06-52147992,

Afgelopen Carnaval hadden we als motto “t KLOPT”. Dat motto
klopte zeker, wij als organisatie Haorendam hadden weer een
mooie en gezellige Carnaval.

www.ateliermodo.nl,ateliermodo@ziggo.nl

Het motto dit jaar is: “Ge 4’t ut nie in oe een(d)tje”. Dit doen
wij zeker niet in ons een(d)tje. Wij hopen jullie de komende
Carnaval weer tegen te komen in dorpscafe De Steeg.
Tot slot wil ik iedereen een gezellige Carnaval 2020 toewensen waar de gezelligheid en plezier voorop staan.

Als ge wir eens wa aanders wil dan unne
houten kop!!!

Bloematelier Marleen van Heist

Persoonlijk bloemwerk voor al uw
speciale gelegenheden
www.bloemateliermarleen.nl

ALAAF, Den ADJUDANT.
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Beste Haorendammers,

Zoals gullie allemaol al heej
gezien of geheurt
Ut is eindelijk toch gebeurd
Dn nar is geboren
En da ben ikke
Unne moeilijke taok voor zo’n
serieuze mens verdikke
Want zeg nou zelf, unne nar
die heurt drbij

Voor de gein en ut jolij
En is ut PAV team uitgebreid
De nar is al eeuwen lang
Meej carnaval van groot
belang
Meej ’n lach en een traon
Zal ik het pav team bij gaan
staon

Alaaf, alaaf, alaaf

Maar vur alle Haorendammers
groot en klein
Ik zal dr vur jullie zijn
3 dagen een geweldig fist
Zoals er in Haorendam nog
nooit is gewist

In memoriam

Commi
ssaris
van Toe
zicht

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
overleden was. Frans heeft jaren lang het jeugdcarnaval
georganiseerd. Daarnaast waren ook de maandagmiddagen 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
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
missen in ons Haorendam!!

CREATIEVE ONTWERPEN VOOR BIJZONDERE MOMENTEN
Geboortekaartjes, trouwkaarten, logo’s & fotografie.
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Zell am Steeg

D’N OPTOCHT

1 februari 2020
2e editie

5 Maart 2019, schrijf het groot in de agenda, dan is
regionale optocht van Haorendam.
De voorbereidingen zijn al in volle gang om ook dit
tocht weer tot een succes te maken.
Het draaiboek is weer uit de kast gehaald en de eer
komsten zijn al geweest.
Als organisatie zijn we druk met het overleg met de
het bekijken van bouwwerken van de deelnemers, v
wegingen organiseren, en zorgen dat er voldoende
verkeersregelaars aanwezig zijn.
Maar ook als carnaval nadert, overleggen we met d
en worden de deelnemers ingeschreven en hun ver
bewijzen worden gecheckt.

Gratis kennismakingsgesprek

w w w. w v b a d v o c a t e n . n l
Daviottenweg 40, 5222 BH ’s-Hertogenbosch,
Tel. 073 - 747 04 06, info@wvbadvocaten.nl

tie WvB 85x50mm_v2.indd 2
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Tijdens het schrijven van dit stukje moet Zell am Steeg 2020
nog plaatsvinden. Maar ons werd gevraagd om hierover
een stukje te schrijven omdat de vorige editie zo succesvol
was verlopen. Het overtrof ook zeker onze verwachtingen
omdat we gerekend hadden op 200 misschien zelfs
stiekem 250 bezoekers maar het werden er uiteindelijk
meer dan 500!

Het afgelopen jaar was het weer werkelijk fantastisc
daardoor de stemming ook opperbest, wat voor ons
publiek, maar zeker voor alle deelnemers geweldig
Het thema van het komende jaar is natuurlijk al mee
malen bekend gemaakt, maar ten overvloede nog m
Haorendam...'T klopt!
Vele wagens zullen weer een poging doen om het th
beelden om vervolgens door onze zeer gewaardeer
punten te worden voorzien.

Ook het komende jaar zal de stichting EIGENWIJS
assisteren om het verkeer in goede banen te leiden
de veiligheid te vergroten en overlast te voorkomen
Het afgelopen jaar hebben we een zeer succesvolle
erking gehad met als resultaat een donatie van ruim
Zoals de naam van het evenement al zegt, is het een dikke knipoogvoor
naarhun
hethulp
Oostenrijkse
tijdens dewintersport
optocht bij gebied
de in en uitgaa
Zell am See, wat betekend dat De Steeg totaal omgetoverd wordt invan
eenHaorendam.
waar Aprés-Skioord zoals je ze alleen

in Oostenrijk aantreft.

In 2018 hebben we dankzij de inzet van de Local He

echte
impulskennen
kunnenvan
geven
aan Wa
het “aanstormende
Zell am Steeg wordt georganiseerd door een vriendengroep die je zou
moeten
naam;
van
Haarsteeg.
basisschool gangers
Duunwe!? en anders sowieso van onze uitroep-/vraagteken stickers.
Onze
groep isDeoorspronkelijk
ontstaanworden uit
omtijd
mee
te er
doen
aan de
jeugdoptocht.
Het afgelope
op de Lambertusschool te Haarsteeg. En na onze middelbare school
zijn
steeds
meer
nieuwe vrienden
hadden
we
hier
ook
al
6
deelnemers.
We
hopen ook
bijgekomen allen uit Haarsteeg of Vlijmen. Inmiddels zijn we met 11 vaste mannen van rond de 28/29 jaar en
weer op een mooie deelname van de basisschool jo
ieder tegenwoordig met aanhang en is ook de 1e baby afgelopen jaar geboren in de groep. Merendeel woont
in Haarsteeg (begrijpelijk) maar zo woont er ook een stel in Vlijmen,AlDrunen,
Nieuwkuijk,
Den Bosch,
Sintmet al zijn
wij weer klaar
voor een mooie Carnav
Michielsgestel, Breda, Vianen en Rotterdam. Maar iedere 11-11, Opwermer,
tijdens
carnaval
met dat
andere
ook wij zullen
ervoor
zorg en
dragen
de we recht d
evenementen zijn we altijd wel met een clubje vrienden in De Steegspreuk
te vinden.
“Haorendam… T klopt”.
En met ons eigen evenement komt iedereen sowieso een heel weekend richting Haarsteeg en pakken ook
Namens
de optocht
commissietijdens
nog eens de verschillende klusdagen mee. Want we willen een echte
Aprés-Ski
sfeer neerzetten
Joost van Alphen
deze avond. Zo kon je dit jaar weer instappen in een skigondel als Photo-booth en genieten van een echte
Oostenrijkse Band in de juiste sferen.

Wanneer je dit leest zal je misschien aanwezig zijn geweest en anders zouden we je
graag verwelkomen voor Zell am Steeg 2021. Bis Später!

Tschüß,
Wa Duunwe!?
Info: www.zellamsteeg.nl | Info@zellamsteeg.nl

Veldwachter Hennie

Hallo Carnavalvierders,

VDG
Jan van de Griend
Ipperhoeve 14
5254 JA Haarsteeg

Agro Service
Mobiele : 0031(0)6 511 60 007
Telefoon : 0031(0)73 511 5272
E-mail : janvandegriend@ziggo.nl

Nadat we er vorig jaar met
ons PAVAS team een Kloppende Carnaval van hebben
gemaakt, heb ik besloten om
dit jaar weer Veldwachter
te zijn. Samen met Prinses
Elma, Adjudant Peter en Man
Achter de Schermen Toon.
Voor het eerste jaar Nar Gert
Jan Henskens, Welkom...
Bij deze gelegenheid zal ik
me nog 1 keer voorstellen
voor de gene die mij nog
niet kennen, mijn naam is
Hennie de Bruijn Woonachtig
in Haarsteeg sinds 2008,
getrouwd met Anita (Hofkapster)
Voor het eerst doen ook onze

3 kinderen mee bij Haorendam. Anousha die dit jaar
voor het eerst bij de commissie Jeugdraad haar steentje
bijdraagt. Jayden zit voor het
3e jaar bij de jeugdraad en is
dit jaar Politie (Veldwachter
Junior) Mikai Is voor het eerst
bij de jeugdraad en is dit jaar
Raadslid.
Samen met jullie gaan we er
weer een Fantastische carnaval van maken want,
Carnaval Ge 4’t ut nie in oe
Een(d)tje
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Alaaf Veldwachter Hennie

Wat al jaren een mooie traditie is zal ook dit jaar weer
gaan gebeuren. Een mooie carnavalsviering om de
carnaval echt te openen. Pastoor Lebrun zal een viering opdragen voor ons waarin de nodige humor zal
zitten maar waaruit we ook een wijze les zullen leren.
Muziekske Blaostumop zal samen met het Knilles
koor de viering muzikaal ondersteunen. Iedereen
is welkom op de carnavalszondag om 10.30 in de
Lambertuskerk.
Na afloop van de viering is er op het plein Chocolademelk en glühwein voor iedereen.
Onder de basisschool leerlingen is er een creatieve
wedstrijd gehouden. De winnaars zullen we hier
bekent maken. Onze commissaris van Toezicht zal de
knillus onthullen.
Op woensdag komen we om 20.00 weer samen in
de kerk om de carnaval af te sluiten. We halen dan
een askruisje. Na afloop drinken we nog een kopje
koffie om nog eens na te praten over de afgelopen
dagen.
We hopen jullie allemaal te zien. Wees welkom!

MUSTERS AGRO
Stobbenfrezen
Tuinonderhoud
Grondwerk
Facebook/musters.agro.stobbenfrezen
06-19550775

Voor het verwijderen
van bomen, stobben
en wortels

Hekese Hellevegers
Vorig jaar bij de sleuteloverdracht werd door onze burgemeester Willemijn van
Hees expliciet gevraagd wat de naam van Hedikhuizen zou zijn tijdens carnaval en waarom wij als enige kern in de gemeente Heusden geen komborden
hadden geplaatst. Deze vraag inspireerde een aantal dorpsgenoten om hier
mee aan de slag te gaan. Kennelijk zijn er ooit wel borden geweest. Maar na
een lange zoektocht, kwamen we tot de conclusie dat de oude komborden verdwenen zijn.
Het leek ons leuk om Hekese tijdens carnaval weer een beetje op de kaart te zetten en voor nieuwe komborden hellevegerslaand te zorgen. Hiervoor hebben we C.V. Hekese Hellevegers nieuw leven ingeblazen.
De bedoeling is dat tijdens het aankomende carnaval de Hellevegers kleuren ook in Haorendam te zien zijn.
Zoals u in het nieuwe logo kunt zien, zijn de kleuren paars en geel.
Natuurlijk zal er ook een mooi Hellevegers embleem zijn voor op uw carnavalsoutfit. Deze is te verkrijgen door
een mailtje te sturen naar hekesehellevegers@hedikhuizen.nl of contact op te nemen met Karin van Tilborg.
Ook als u eventueel zou willen aansluiten bij C.V. Hekese Hellevegers kunt een mailtje sturen naar bovenstaand emailadres.
Wij hebben er zin in! U zult ons de komende weken zeker tegen komen!

Groetjes,
Grotestraat 59 - 5151 JC Drunen - 0416-373985
www.pemsart.nl

Wendy, Bart, Karin, Marielle, Marjan & Rudi
HAORENDAMMER VAN HET JAAR
Carnaval 2019

Gezellig koffieleutend, carnavalliedjes zingend aan de keukentafel met onze dochter en haar Amsterdamse vriendinnen ( die wel erg vroeg waren dit jaar) zien we ook nog een carnavalsmuziekske in de
straat lopen en stilstaan voor ons huis.
Nog niks in de gaten zeg ik nog wat leuk voor jullie zo’n begin totdat ze in koor riepen. “ dat is voor jou
hoor, je bent de Haorendammer van het jaor”
Totaal overdonderd werd ik door prinses Elma en haar gevolg in het zonnetje gezet en verrast met het
beeldje van Haorendams horketouw.
Na wat toespraken en gezellige muziek van Blaostumop er een paar op gedronken.
Zo trots als een pauw : uit de Klaai getrokken : en dan Haorendammer van het jaor .
Maar betrekkelijk want ik deed het niet in mijn EEN(D)TJE.
De afgelopen
2 jaar is er veel veranderd in ons dorp.
Hallo!
Het initiatief door ondernemers, gemeente en dorpsbewoners om de Hut over te nemen.
ResultaatWij
eenzijn
prachtig
pand “ De
dorpscafé
en carnavalsgroep uit Haorendam opgericht i
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CV bouwt Nie Meej

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

• verkoop
• verhuur
• lease
• service
• transport
• keuringen

Ons restaurant is gespecialiseerd is gespecialiseerd in
Kantonese Szechuan keuken.

Wolput 20
5251 CG Vlijmen
Tel: 073 - 511 7472

Wilt u ook ontzorgt worden?
Neem dan contact met ons op!
Middelweg 28 - 5253 CA Nieuwkuijk
073 888 91 61 - beekmansheftrucks.nl

Openingstijden

dinsdag gesloten m.u.v feestdagen
woensdag t/m maandag: 14:00 - 22:00 uur

Deskundig zijn,
eenvoudig doen!

Zaterdag 2 maart 2019 van14:00 tot 18:00 is het weer

Voorkom blootstelling
aan gevaarlijke stoffen
op het werk.

In “ Dorpscafé de Steeg”

Arbo en Milieu

Arbeidshygiënisch
en
Arbeidshygiëne en
milieutechnisch
onderzoek
milieutechnisch onderzoek

www.nlvo-advies.nl

www.nlvo-arbeidshygiene.nl

Deze middag is speciaal voor mensen met een beperking maar is toegankelijk
iedereen, dus vriendjes en vriendinnetjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
familie en kennissen zijn van harte welkom.

Deelnemers tractatie-ketting: 5 euro eigen
bijdrage.

Meester Prinsenstraat 19 | 5254 JB Haarsteeg | Tel. 073 747 00 79

O - A5 liggend.indd 1
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Voor al uw
verpakkingswerkzaamheden
!
Tuinbouwweg 49
5254 VJ Haarsteeg
info@kleinekaveling.nl
0159473.pdf 1
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Met onze vaste DJ’s Sander en Edga, livemuziek kapellen, playback, live zinge
dansen en bezoek van Prinsen en Prinsessen.
Zorg dat je erbij bent. Wil je playbacken, zingen of iets anders, geef je op me
en wat je gaat doen bij: laurimac@home.nl of via de klup

Wist
u dat ?

Wij heel erg blij zijn met de vele stemmen voor de Rabo-club support?
Wij hierdoor een heel mooi geldbedrag ontvingen van de Rabobank?
Wij dit gaan gebruiken om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten?
Wij dit niet in ons een(d)tje doen?
Wij blij zijn met de vele nieuwe leden in onze organisatie?
Iedereen zijn of haar steen(d)tje bijdraagt?
Onze commissie Haorendambode vernieuwd is?
Samantha de Wijs ons is komen versterken bij deze commissie?
Zij woont op het oude adres van onze commissaris van toezicht?
Wij de nieuwe inwoners van Victoria van harte welkom heten?
Maar dat wij het jammer vinden dat “Haorendam” geen straatnaam is?
Onze jeugdprins en jeugdprinses 11 jaar geleden al samen in de box lagen?
Toon Kanters 11 jaar voorzitter is van Haorendam?
En hij hiervoor de gouden Haorendamspelt heeft ontvangen?
Ons shirtje een stripke meer heeft dan in Oeteldonk?
Wij daar trots op zijn?
Wij daarom een lied hebben gemaakt op de melodie van:stripke veur, van
veul gère?
Nick Vermeulen dit heeft ingezongen met ons?
Wij een nieuwe hofnar hebben?
Zijn voorganger, indien nodig, nog gevraagd kan worden om in te vallen?
Wij daar heel blij mee zijn, maar Jan vd Griend iets minder?
Wij iedereen veel leut en plezier wensen deze carnaval?
Wij hopen dat niemand dit in zn een(d)tje viert?

Refrein:
Trots op m’n kleuren, ja telkens weer

Shirt lied!

Mèn shirtje hee un stripke meer
Zonder blauw miste toch wè sfeer
Mèn shirtje heej un stripke meer

Mèn shirtje heej un stripke meer, Mèn shirtje heej un

In twee minuten

ben ik zo aongekleed

stripke meer

En in men shirtje

krijg ik ut nie snel heet

Mèn shirtje heej un stripke meer, Mèn shirtje heej un
stripke meer

Refrein

Ge ziet ze kome, ge ziet ze gaon

We zen un mooi durp, worden nooit unne stad

De mooiste kleuren komen hier toch wel vandaon

Haauwe gerre ons eige gezicht

Nee gin driekleur, dan maokte ons nie blij

Hier kende mekaor, gaauw un pilske gevat

Een mooi blaauw stripke dè heurt er dus bij

Vur een oetel zen wij nie gezwicht.

Ik kleed me vast aon, om ’t dorp in te gaon

Vier kleuren passen jou,

gin drie of twee-eej

Ok m’n vrienden zen mooi uitgedost

Trek aon de shirt

en doe gezellig mee

Een shirt en een das, past goed bij munne jas
Die vier kleuren, des echt munne trots

Refrein

C.V we Staon Aon
Hoi allemaal!

AUTOBEDRIJF

MOONEN
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oe een(d)tje!
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Scheidingstraat 4, 5154 AG Elshout - Drunen
tel. 0416 375 591
www.autobedrijfmoonen.nl

Wij zijn C.V we Staon Aon, en wij zijn een nieuwe carnavalsgroep die bestaat uit
oude jeugdraad leden. Dit is ons eerste jaar dat we meedoen met de carnavals
optocht en we hebben er heel veel zin in! We zijn in totaal met 12 leden en we hebben onze eigen carnavalswagen gebouwd. Iedereen heeft geholpen inclusief onze
ouders! We hopen jullie snel te zien bij de optocht, tot dan!

Groetjes, C.V we Staon Aon!

2019,
Ippelseweg 31 4255 HW Nieuwendijk

een jaar van allerlei leuke en gezellige bezigheden voor ons als muziekske Blaostumop. Opening van

www.menrregeltechniek.nl

het carnavalsseizoen met de kletsmaaieravond, samen met de nieuwe prinses en haar gevolg. Door
naar carnaval, de sleuteloverdracht, de Deel, Haorendammer 2019, 55+ bal, bezoek aan Sientje en
Harry de Hut. Dat was erg leuk en heel bijzonder. St Janshof, Feeeest voor mensen met een beperking.
De carnavals mis, onthulling van Knillis en op maandag de afsluiting in de Steeg. Allemaal leuke en
gezellige optredens als hofkapel van de prinses en haar gevolg. Wij als Blaostumop hebben dit als zeer
fijn ervaren en de betrokkenheid van prinses Elma enorm gewaardeerd. Dan was daar buiten de diverse
optredens door in het gehele jaar, ons nieuwe evenement. Blaos-pop 2019, de 1e editie op het plein voor
bij Roy’s Diner. Het was voor ons heel spannend hoe dit uit zou pakken. Maar het werd super. De sfeer
was top, de weergoden waren ons goed gezind en de opkomst overweldigend. Dit is voor herhaling vatbaar. Wij willen hierbij al onze sponsors nogmaals bedanken. Zonder jullie hadden wij dit niet gekund.
Top en bedankt hiervoor. Tevens hebben wij tijdens dit evenement een nieuw kledingstuk onthult en
toe kunnen voegen aan onze bestaande outfit. Een mooie rode polo met ons logo. Als wij nu onze jas
uittrekken zijn we nog steeds herkenbaar. Verder hebben wij ook gezellige uitjes gehad. Lekker eten bij
het Tramstation in Elshout en daarna borrelen in de Gekroonde Hoed. Een karaokeavond samen met
de motorclub bij Jos van en Brandt. We hebben heel veel samen gezongen en lol
gehad onder het genot van een hapje en een drankje. Het jaar hebben
we bijzonder afgesloten. Het ontsteken van de lampjes in de kerstboom van de speeltuin in Hedikhuizen. Dit alles werd ge-

 Verkoop nieuw & gebruikt
 Onderhoud, reparatie & APK
 Leasing
Haarsteegsestraat 39 Telefoon 073 - 511 22 81
5254 jn Haarsteeg
www.garagevanderlee.nl

opend door onze burgemeester en bij geluisterd door onze
muzikale klanken. Er was veel warmte en gezelligheid. Kortom wij kunnen weer terug
kijken op een mooi jaar.

Muziekske Blaostumop

Zaterdag 22 februari van 14:00 tot 18:00 is het weer

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.

In “ Dorpscafé de Steeg”
Op het moment van het schrijven van dit stukje staan we aan de voormiddag

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.

Deze middag is speciaal voor mensen met een beperking maar is toegankelijk voor iedereen,
van de 3e Dam tot Dam Bèttel en kijken we terug op een gezellige touwtrekadusvond,
vriendjes
en vriendinnetjes,
en mama’s,
en oma’s en alle familie en kennissen
georganiseerd
door papa’s
de Zaasies
meej opa’s
maote.
zijn van harte welkom.

Deelnemers tractatie-ketting: 5 euro eigen bijdrage.
Met special DJ act, live muziek 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

Middelweg 13
t +31(0)73-747 0107
5253 CE Nieuwkuijk e info@k2b-media.nl

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 spelrondes, met korte en ludieke onderdelen. Iedereen kan meedoen.
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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
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onze vrienden van Knotwilgendam voor met 5-3.

Hondentrimsalon Basco
De Hoeven 34a
Haarsteeg
06-47325770
“Voor de totale verzorging van uw hond”
amberhoorn@hotmail.com

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 we terecht trots zijn op onze overwinning en staat de stand
van de burenstrijd nu op 2-1 voor ons Haorendam!

Ik ben Bart de Vaan,
11 jaar, en mag net als mijn moeder, prinses Elma, de scepter
zwaaien over Haorendam! Ik ben hl blij dat ik jeugdprins mag
zijn van Haorendam en hp er n mi fuif je van te maken. Dat
doe ik natuurlijk niet in mn n(d)tje maar samen met 11 andere
jeudraadsleden. Wij, de jeugdraad, vieren carnaval natuurlijk niet
in ons n(d)tje, maar met juie aemaal! Maak er wat leuks van,
maar nie in oe n(d)tje!!

Lieve Haorendammers,
Dit jaar is de jeugdcommissie vernieuwd! Met zeven enthousiaste dames begeleiden wij onze jeugdraad dit
seizoen. Een bijzonder woord van welkom voor Antje, Anouk, en Anousha , dit jaar voor het eerst bij onze
organisatie. Met veel enthousiasme, energie en goede zin gaan we er samen een mooi feestje van maken
met onze jeugd.
Met trots presenteren wij jullie onze jeugdraad en uiteraard zijn we niet in ons een(d)je maar met z’n twaalven dit jaar. Twaalf vrolijke stuiterballen die zich al maanden verheugen op het feest der feesten, carnaval!
En wat zijn we blij met weer een heel aantal nieuwe kinderen uit groep 5 die vol enthousiasme bij ons zijn
aangesloten en daar hebben ze geen spijt van want de voorbereidingen en het 11-11-bal waren al hartstikke leuk om mee te maken.
Op maandag 11-11-2019 was het s ’middags groot feest op de Lambertusschool in Haarsteeg. Prinses
Elma en haar gevolg kwamen de jeugdraad installeren in een goed gevulde theaterzaal zodat de hele
school het feestje mee kon vieren. Prinses Elma beet de spits af en al snel werd het stokje van haar
overgenomen door burgemeester Kyana en adjudant Ib die alle andere leden van de jeugdraad na een
mooie opkomst hebben voorgesteld aan het publiek. En wat het dit jaar extra bijzonder maakt is dat zowel
Prinses Elma als veldwachter Hennie al weten dat zij in de toekomst opvolging kunnen krijgen van hun
eigen kroost want zoon Bart is dit jaar de jeugdprins en bij de veldwachter valt de appel ook niet ver van de
boom want daar is zoon Jayden dit jaar onze politie.

ALAAF!!

Hoi Haorendammers mijn naam is Kimm,

Na het 11-11 bal is het even wat rustiger geweest maar in december stond voor de tweede keer de kerstmarkt bij de Steeg op de planning dus mochten we weer volop aan de slag. Eerst thuis in de keuken om
de meest lekkere taarten te bakken en daarna in onze eigen stand om ze vol enthousiasme te verkopen.
En wat was het dit jaar weer een succes! Sowieso vielen onze taarten goed in de smaak want we waren
wederom uitverkocht maar ook de kerstmarkt zelf is goed bezocht en het was erg gezellig! Hartstikke fijn
voor iedereen die er was en zeker voor alle kinderen want de opbrengst komt ten goede aan het jeugdcarnaval in Haorendam. Dat maakt het weer mogelijk om voor alle jeugd leuke activiteiten te organiseren. Op
zaterdagmiddag een groot carnavalsfeest voor alle kinderen van de basisschool en op vrijdagavond een
grandioos feest voor de kids van 11 tot 16 jaar, beide bij de Steeg.

En dit jaar ben ik de jeugd prinses van Haorendam.
Ik ben 11 jaar en dit is mijn 4de en laatste jaar bij de jeugdraad.
Dus dit moet n superleuk jaar worden.
Mijn hobby’s zijn: tekenen, knutselen en buiten spelen.
Ik dans 4 kr in de wk bij Kix-Dance en doe k m met wedstrijden dat
vind ik leuk.
Ik heb hl vl zin in carnaval en dat vier je niet in n(d)tje dus vier het
gezeig met mij en de rest m.

U ziet het wel, wij zitten niet stil want vooraf aan de carnaval staat er nog meer op ons programma namelijk; de van Dam tot Dam Bettel en het jeugdtonpraten in Zaandhaozenland.

Alaaf!!!!

Uiteraard komen wij weer graag langs alle deuren om u deze Haorendambode aan te bieden.
En tijdens carnaval zijn we van donderdag tot en met woensdag in touw met oa de sleuteloverhandiging,
bezoekje aan de jongste Haorendammer, gezellig met de bus een bezoekje brengen aan VV Haarsteeg,
het Sint Janshof en het gastenhuis. En dan onze grootste favoriet de optocht op dinsdagmiddag!
Wat er verder nog op ons programma staat kunt u elders in deze bode vinden.
Wij zouden het superleuk
vinden om je tegen te komen
met carnaval zodat we samen
kunnen feesten want ….
Carnaval, vier je niet in de
een(d)je!!

Hao,
Mijn naam is Jayden en ik ben dit jaar de politie.
Als zn van de veldwachter mag je me k veldwachter junior noemen.
Ik ben 11 jaar en vind voetbaen en motorcro hl erg leuk, k buiten in de
natuur en huen bouwen. Ik voetbal bij JO12-1 Dat is n super leuk team.
Tot ziens met Carnaval
Alaaf, Jayden

Hao,
Ik zal me even vrsteen. Ik ben Imke van den
Brandt en zit in groep 5 Dit is mijn rste jaar bij de
jeugdraad en ik mag dit jaar Hofdame van Prinses
Kimm zijn. Daar heb ik super vl zin in!
Verder zijn mijn hobby’s dansen bij Kix Dance, o.a.
Jazz, Modern, Hip Hop en Klaiek, en ik doe k aan
Karate.
Met Carnaval wil ik graag grt fst vieren in
Haorendam, maar natuurlijk niet in mijn ndje
Groetjes & Alaaf!
Imke
Ik ben Wiem de Vaan
en vr het rste jaar bij de jeugdraad! Ik werd negen jaar geleden op 11-11
geboren en ben gek op fsten en dit het liefst niet in mn n(d)tje!
Ik zit op tromboneles en hp net als opa en papa in n (dweil) orkest te gaan
spelen. Bij VV Haarstg ben ik kper! Ik heb vl zin in carnaval en hp juie
aemaal te zien in de polonaise!!
Aaaaafff!!!

Alaaf!

Hao Haorendammers,

Hao ik ben ib en Ik ben 10 jaar
Ik zit vr mijn 2de jaar bij de jeugdraad.
Mijn hobby’s zijn: voetbaen, met lego spelen,
Buitenspelen en gamen.
Dit jaar ben ik adjudant.
Ik heb zzzzzzzzzo vl zin in carnaval!!!!
Aaaaaaaaaaaaffff!!!!!!!!!!!!

Ik ben Kyana Henskens, en ben 11 jaar oud.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetbaen.
Dit is mijn 4de jaar bij de jeugdraad.
En dit jaar ben ik de burgemster!!
Ik heb super vl zin in carnaval.
En hp juie aemaal vl tegen te komen.
Te beginnen bij de sleuteloverdracht waar ik de sleutel van
Haorendam krijg van Burgemster Wiemijn van Hs om
carnaval officil te openen.
En natuurlijk bij Tns, de kindermi¢ag en de super
gezeige optocht. Met hopelijk mi wr !!!
ALAAFFF KYANA

Hao haorendammers,
Ik ben Fern van Ooijen. Ik ben 8
jaar oud en zit in groep 5 van
de Lambertuchl. Ik voetbal
bij V.V.Haarstg, spl graag
buiten en op de Playstation. Dit
is mijn rste jaar bij de
jeugdraad van Haorendam. Ik
ben “nar” en hp dat niemand
carnaval viert in zijn n(d)tje.
Alaaf
Groeten van Fern

Ik ht Hie Verbunt,
ik ben 8 jaar en ik zit v r de 1ste kr bij de jeugdraad want ik hou wel van
n fstje! Ik kan niet wachten tot de carnaval begint. ik ben dit jaar nar
samen met Fern. ik vier al carnaval vanaf mijn 1ste maand. Mijn hobby’s zijn
voetbaen, buitenspelen en gamen.
Tot ziens aemaal,
groetjes nar Hie

Hao,
Mijn naam is Mikai en ben 9 jaar.
Zit in groep 5 en samen met Tijs en Wiem ben
ik 1 van de raadsleden.
Dit is de 1ste kr bij de jeugdraad, dat vind
ik super c l.
Mijn hobby is voetbaen zelf sta ik in de
goal bij JO10-1.
Ook ik ben de z n van de veldwachter.

Hoi aemaal ik ben Sam van der l,
Dit is mijn twde jaar bij jeugdraad .
Ik zit er bij omdat ik van n fstje hou .
Ik hou van tekenen en eten .
Mijn favorieten eten is sushi .
En mijn favoriete dier is n wie tijger.
Mijn dr m is om later banketbakker te worden .
En als dat niet mogelijk is wil ik hl graag n
beroemde wetenschaer worden .
dat was wel n btje doei aemaal .

Alaaf, Mikai

Hao!
Mijn naam is Tijs.
Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5.
Dit is mijn 1e jaar bij de jeugdraad,
en ik ben raadslid.
Samen met Mikai en Wiem.
Mijn hobby is VOETBAL!!
We gaan er n super leuke carnaval van maken, ik heb er zin in!!
Aaaaafff!!!

Groetjes Sam

Haorendam presenteert

De Kindermiddag
zaterdag 22 februari
van 15:00 tot 17:30
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volg ons op:

Kinderoptocht in de lift.
Sinds het najaar van 2017 zijn de Local Heroes, samen
met carnavalsvereniging Haorendam actief om de kinderoptocht weer nieuw leven in te blazen.
Vroeger had de Lambertusschool een eigen jeugdoptocht.
Op de vrijdag voor Carnaval werd er door alle leerkrachten,
kinderen en een groot aantal ouders van de school een
mooie optocht georganiseerd. Na een aantal succesvolle jaren werd de publieke belangstelling minder en werd
besloten om de optocht niet meer te houden.
Uiteraard vonden veel mensen dit erg jammer. De jeugd
heeft de toekomst en moet er voor zorgen dat de optocht
van Haorendam ook over een groot aantal jaren op de laatste dinsdag van Carnaval nog door Haarsteeg trekt.
De Local Heroes, een lokale carnavalsclub die vooral
bekend werd door hun nummers tijdens de Playback wedstrijden, hebben in 2017 in samenwerking met de Jeugdcommissie van Haorendam het initiatief genomen om de
Jeugdoptocht weer nieuw leven in te blazen.
Middels een presentatie voor de leerlingen van de groepen
5 t/m 8 van de Lambertusschool werd
In het eerste jaar geprobeerd om de kinderen weer enthousiast te maken om aan de optocht mee te gaan doen.
En met groot succes. Maar liefst 5 groepen besloten om
deel te nemen. Uiteraard werden de activiteiten om het nog
aantrekkelijker te maken niet vergeten:

LOCAL

HEROE

Er
werd een
bouwhal geopend
waar de groepjes konden bouwen; er werd een bezoek gebracht aan de
Componisten, waar de kinderen konden ervaren hoe
een grote Carnavalswagen wordt gebouwd; er was een
meeting bij Roy’s Diner met alle sponsoren van de jeugdoptocht en er was natuurlijk de echte optocht met langs
de route vele lekkere traktaties voor de deelnemers.

S

In het tweede jaar waren er al maar liefst 10 groepjes die
deelnamen en …………….iedereen hoopt dat dit aantal dit
jaar nog zal toenemen.
Dit jaar gaan we twee keer naar de Componisten; hebben
we weer een feestelijke meeting bij Roy met alle sponsoren; zijn er weer vele sponsoren die prachtige prijzen
beschikbaar stellen; hebben we natuurlijk weer mooie
bekers, met als hoogtepunt de Local Heroes wisselbeker.
Dus een oproep aan alle kinderen uit de groepen 5 tot en
met 8 van Haarsteeg en de jeugd die een jaar in het voortgezet onderwijs zit om ook dit jaar weer aan de optocht
mee te doen.
De Lambertusschool werkt van
harte mee. Inschrijven kan via
de site van Haorendam.

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.

Lieve Haorendammers,
Carnaval is weer in zicht! Als ik terug denk aan de carnaval
van 2019 dan krijg ik weer een lach op mijn gezicht. Wat
vond ik het toch een eer om jongste Haorendammerke te
mogen zijn! Ik weet zeker dat mijn papa en mama het carnavalsbloed aan mij hebben doorgegeven. Ik geniet van de
kleurtjes, de vrolijkheid en de gezellige liedjes!
Vorig jaar met carnaval was ik net 6 weken oud toen
een afvaardiging van de jeugdraad bij mij op visite kwam. Iedereen heeft even met mij mogen
knuffelen. Ik kreeg een prachtige Haorendam-slabber van de jeugdraad, deze heb ik
het afgelopen jaar met trots gedragen. Er
werden prachtige foto’s gemaakt, die nu in
mijn plakboek zitten.
Jeugdraad en organisatie, hartstikke bedankt! En natuurlijk een hele fijne carnaval.
Bij de optocht of in de Steeg komen we
elkaar vast tegen. Alaaf!

Lieve groetjes, Filou Muskens
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devitaminentuin - www.versishetlekkerst.nl

Kerstmarkt 2019
Koekslaan 2020

Deskundig zijn,
eenvoudig doen!

24/2 - 14:00 - de steeg

Voorkom blootstelling
aan gevaarlijke stoffen
op het werk.

Carnaval 2020 staat weer voor de deur. De koekcommissie is al weer druk
aan de gang met de voorbereiding. Iedere week de koek even testen op de
juiste versheid en hardheid, checken dat de temperatuur precies goed is.
Dit allemaal om er voor te zorgen dat er maandagmiddag met carnaval in
dorpscafe de Steeg een perfecte koekslaancompetitie plaats kan vinden.
Iedereen is van harte welkom jongen oud en alles er tussen in. We hebben
er sinds enkele jaren een paar vrijwilligers bij, die zich mede in willen zetten
voor het voortbestaan van de aloude traditie van het Haorendamse koekslaan. Iets wat niet verloren mag gaan natuurlijk.

Arbo en Milieu

Arbeidshygiënisch
en
Arbeidshygiëne en
milieutechnisch
milieutechnisch onderzoek
onderzoek

www.nlvo-advies.nl

www.nlvo-arbeidshygiene.nl

De koekcommissie.

Meester Prinsenstraat 19 | 5254 JB Haarsteeg | Tel. 073 747 00 79
NLVO - A5 liggend.indd 1

We willen er weer een gezellige en strijdbare middag van maken. We starten
om 14 uur in de Steeg. Kom lekker op tijd dan kunnen we op tijd beginnen.
Hopelijk mogen we vele deelnemers verwelkomen.

28-11-18 12:26
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Hondenpension Sennyards
De Omloop 6 - Haarsteeg
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Betrouwbaar

Ruime kennels

Veiligheid

Landelijk

Adres

Contact

De omloop 6
5254 TJ Haarsteeg
Buitengebied Haarsteeg – Bokhoven

06 509 74 453
/ 06 463 71 010
info@sennyards-hondenpension.nl
www.hondenpension-sennyards.nl
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Bij deze een korte bijdrage in jullie carnavals-krant van de Zaasies Meej
Maote. Wij zijn die club waar jullie prinses Elma en jullie jeugdprins Bart
zijn opgeleid tot professionele carnavallers. Enig talent hadden ze al,
maar het bijschaven is toch goed gelukt.

Meej Maote

Zaasies

Beste Haorendammers,

Net als jullie zijn wij ons aan het opmaken voor de Carnaval-2020. Dat
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Carnaval, Ge viert het niet in oew eendje !

Ons urste stukske veur in de carnavaalskraant was in 1994
geschreven in
bargoei
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de Hut op
wè bier viltjes.
Een
carnaval
gewenst,
Zaasies Meej Maote.
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Us e d & n e w mo to rpar ts

SIMPUL
Vo o r hove n i e rs , do o r hoveniers

Hierbij wensen wij iedereen unne te gekke carnaval meej veul zuip en leut.
Namens deze, Het voltallige bestuur van C.V. Cambuur Haorendam.

H A R BO R 51
Vo o rraadbehe er s o f tw are

KA R R O S .NL
Mo to rpar ts

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

Jong PS V

Unne concurrent van Cambuur, war Joop.

WWW.M P O -V E NT U R E S.CO M
Tho mas Edi s o n weg 33
5151D H D run e n
No o rd-Braban t
i n f o @mpo -ve n ture s .c om
+31(0) 73-711 47 75

VACATURES:

alles veur mek
Van heul veul b
De afgelopen 2
Artiestenfestiv
fantastische st
Ook hebben w
stradivagina m
We hebben Jan
van alles ontde
we diverse ma
Dit was een kle
Koekslaon en k
Knotwilgendam
Kortom we zen

Ons urste stuk
geschreven in

Hierbij wensen
Namens deze,
PS I
PS II
PS III
PS IV
Jong PS V

Auto’s met kranen tot en met 165 ton meter
Bedrijvenpark Het Hoog nr. 6050 | Turfsteker 6, 5253 RL Nieuwkuijk
E-mail: Transport@Lammers.nl

Jan Timmermans,
Kees Klerks straat 40.
Kamer 10 in Vlijmen

Groeten en tot in Haorend
De Commissaris Jan Timm

Geachte Bekersnaaiers en cosorten,
Zoals jullie waarschijnlijk allemaol weten is Michel wederom wereldkampioen Koekslaon geworden.
Meej carnaval raken we soms nog wel eens onze herrinieringen kwijt. Michel heej daor gin laast
van, die waar alleen zunne beker kwijt. Afgelopen carnaval besloot zunne vers gewonnen beker er
van deurstijl te gaan. We hadden graog de grote wisselbeker gewonnen, die was nie zo hendig mee
te schoepen. Na wat omzwervingen rond de wereld is hij eindelijk weer op zunne sokkel terechtgekomen na unne feestelijke hereniging in “de Steeg”. Op de erbarmelijke tocht bij min 5 naor huis,
heej Michel meej zunne fietstechniek en unnen halve spin een kudde duistere figuren meej unne otter in durre nek moeten ontwijken, om daarna de beker veilig thuis in de kluis te kunnen deponeren.
Uiteraard willen we C.V. de Droeftoeters bedaanken veur het oppassen en veilig terugbrengen van
deze trofee. Echt tof hee.
Door de ontstane situatie zijn we komend jaor helaas genoodzaakt om treffende maotregelen te nemen omtrent het beveiligen en veiligstellen van de bokaal, die natuurlijk weer gewonnen wordt door
C.V. Cambuur, en die beschermd moet worre,
ter vookoming van het enteren van de bokaal door de bokale bevolking.
<Enter>
<Enter>
<Enter>
<Enter>
<Enter>
<Enter>

Wij nodigen jullie, zoals alle jaoren, graag uit om oons gigaantische optreje te komen bekijken bij
het open podium in Salix-Alba-dam (Knotwilgendam). Dit optreje zal al onze eerdere optrejes doen
verbleekdelderijen.
Wij wensen iedereen unne geweldige carnaval meej veul zuip en leut.

Namens deze, het bestuur:

PS 1tje, waant carnaval vier je nie in je eentje.
PS II. We zien jullie graag aon de bar, want daar
kunde moppen tappen.

PS III.Wat is de overeenkomst tussen je billen en
de woestijn? Je hebt er kaktussen.
PS IV.Gameconsole van het Jaor.

PS V. Unne concurrent van Cambuur, war Joop.

Vrijdag 20 januari 2018 ……… en het z
Van Tilburg naar Kaatsheuvel en toen d
werd. Gelukkig kon ik de Mazdarati voo
was al een geluk. Achter de coulisse de
even tijd voor een potje bier.

De Bèttel

HATSEFLATS!

26 januari 2020: Dit jaar in Dorpscafe de Steeg te
Haarsteeg. De 4e editie van de ‘Van Dam tot Dam
Bèttel’ zal worden gehouden in Dorpscafe de Steeg
in Haarsteeg.
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Haorendam

Got Talent / Playback-show

Carnavals maandag 4 maart
Gratis kennismakingsgesprek

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

v Dal Beplating Service
De Hoeven 38
5254 JX Haarsteeg
Telnr.: 06 24197101
Email : dbs@ziggo.nl

Deelname is mogelijk voor alle leeftijden.

Deelnemers kunnen zich opgeven via: playback@haorendam.nl
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bussel en Haorendam en kijk er na
om met Harrie van Meppen in janu
2019 weer bij jullie in d’n bussel te
staan.
Jullie hebben een mooie vereniging e

Regionale Optocht Haorendam
OP 25 FEBRUARI 2020 GAAN WE WEER LOS
MET DE REGIONALE OPTOCHT DOOR DE STRATEN VAN HAORENDAM
Al sinds November zijn de eerste al weer druk aan de slag om de kijkers te trakteren op
een schitterend schouwspel tijdens de trektocht door Haorendam
Sommige zijn blij dat het eindelijk de laatste dag is ,maar andere weten er vaak nog de
mooiste dans pasjes uit te persen tot de laatste meters in de Mommersteeg alwaar de
meute dan wordt uitgezwaaid door Prinses Elma, en jeugd Prins Bart en Prinses Kimm
en hun gevolg.
Zoals u al vele jaren van ons gewend bent zijn we al druk in de weer met het
voorbereiden van alles, ook het maken van een mooi gemengd geheel is altijd weer
een uitdaging
Natuurlijk zijn er de loopgroepen jeugd en volwassenen en mooi gemaakte wagens van
zowel jeugd en volwassenen, het aanstormend talend van de kinderen van de basisschool tot en met klas 1 van het voortgezet onderwijs.
En natuurlijk ook elk jaar de “Apres-Ski hutten en wagens die bezig zijn met de wedstrijd die er voor hun ook echt toe doet ,namelijk van de meeste geluid boxen aan boord ,of
de mooiste en grootste stroom aggregaat, maar ook zij vieren niet in hun EENTJE
Ook het komende jaar kunnen we weer bouwen op een groot aantal vrijwilligers zoals
van de stichting Eigenwijs voor het ophalen van de vrijwillige bijdragen bij de invalswegen en tevens als verkeer begeleiders op die plaatsen in en om Haarsteeg.
En onze deskundige jury die zich elk jaar weer serieus bezig houd met hun taak om tot
een wel overwogen eind score te komen.
Wij wensen alle clubs en vrijwilligers een fijne mooie carnaval, en zeker niet vieren in
oew een(d)tje!
Namens de optocht commissie Joost van Alphen.

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!

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 !!

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)

bijdrage.
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Met onze vaste DJ’s Sander en Edga, livemuziek kapelle
dansen en bezoek van Prinsen en Prinsessen.
Haarsteeg,
16-12-2019
Zorg dat je erbij bent. Wil je playbacken, zingen of iets
en wat je gaat doen bij: laurimac@home.nl of via de kl

Kerstmis en Oud en nieuw staan nog voor de deur als we gevraagd worden
om ons stukje aan te leveren voor in de haorendambode. Een beetje vroeg
zou je denken maar 23 februari is toch echt een van de dagen die dit jaar bij de
carnaval horen. Voor een aantal bekende is dit een goeie datum.

Het Thema van dit jaar “Carnaval vier je niet in je eentje” Strookt perfect met
onze club. Wij Bestaan dit jaar namelijk 22 Jaar, dat willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we een aantal oude leden opgetrommeld om weer een keer met de optocht mee te doen. Dat idee word door de
meeste in goede orde ontvangen. De aanmeldingen stromen inmiddels binnen, als
we op de 100 komen dan moeten we echt gaan kiezen anders word de optocht
namelijk veuls te lang. We hopen op perfect carnavalsweer en veul leut.
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De Zwoegende Beukers
anno 2020,
Tsja carnaval 2020 staat weer voor de deur. Dat betekenteen stukske schrijven voor de Haorendambode.
Komt er in de zwoegende beukers app een oproep
wie schrijft er een stukske van de zwoegende beukers
(DZB). Het blijft angstaanjagend stil op de app…….
Ja de app!!!
Toen wij de zwoegende beukers oprichtte bestond
er nog geen app, geen mobiele telefoon. Nee toen
moest je gewoon met elkaar praten of even bellen
met de vaste telefoon. En als je een vrouwke wou
versieren in de kroeg moest je toch echt een live
gesprek aangaan, ipv een appje sturen of een snapchat, of via facebook of instagram, twitter of tinder en
nu vergeet ik er vast nog wel een paar.
Maar goed waar ik naar toe wil, tijden veranderen.
Zo ook DZB , vroeger bouwden we zelf grote praalwagens. Toen hadden we alle tijd en ook nog geen
kinderen.
Maar ja naar onze jeugdige jaren kwamen er zwoegende beukers baby’s om de hoek kijken met als
gevolg minder tijd dus daar werd het tijdperk grote
praalwagens bouwen mee afgesloten.
Er werd een kindvriendelijk carnavalswagentje geb-

ouwd met een hek erom heen voor de veiligheid. De
jaren verstreken maar dat kindvriendelijke wagentje
bleef prima dienst doen. Maar ja ook de zwoegende
beukers baby’s worden groot en trekken voortaan hun
eigen plan. Dus het wagentje werd uitgeleend.
DZB zitten bijna allemaal bij de organisatie Haorendam, dus ja die felgele truien zijn nog maar zeldzaam
in de kroeg te vinden. Maar we bestaan nog zeker
wel alleen vaak undercover in een Haorendam outfitje. Dus DZB gaan gewoon door alleen net even wat
anders.
Ons wagentje hebben we dit jaar uitgeleend aan
een groepje jeugdige Haorendammers, die wilde zelf
graag iets gaan bouwen. Daar werken wij als zwoegende beukers graag aan mee, altijd mooi als de jeugd
in Haorendam de carnaval voort wil zetten.
Bij deze namens de Zwoegende Beukers voor iedereen een gezellige carnaval gewenst, en hopelijk krijgen wij met alle Haorendammers de Steeg alle dagen
gevuld mee veul gezellig volk!
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Als ´Harrie van de Sunwep´ kreeg ik op twee
avonden de lachers goed
op de hand. Vooral op de
zaterdagavond liep ie ´Als
de brandweer´en kwam ik met
een brede lach weer terug in de
kleedruimte. Als dank kregen we bloemen en een volle tinnen bak met overlevingsspullen. (inderdaad, niet in een mandje...)

Wat maakt de Haorendamse kletsmaaiersavonden
uniek: Haorendam is zo speciaal omdat deze zaal
met diejen Bussel plezier uitstraalt.
De mensen komen om te lachen en een leuke
gezellige avond te hebben, en dat stralen ze
uit. Ze drinken er een goei glaaske bier bij en
dat hoor erbij. Dank je wel Haorendam voor
jullie gulle lachen jullie gezelligheid!
Vorig jaar was voor mij een warm bad, dit
jaar is het warm bad 2.0
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Soms heb je zalen
waar je het dak
der afspeeld.
Dat geeft een
voldaan gevoel
en als je dan
ook nog de
publieksprijs
wint, kan het
weekend niet
meer stuk.
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Bedankt en
graag tot ziens
XX Lies

D’n bussel stoffig en plekkerig is….
Haorendam nu in het hart van
Herrie, Harrie en Arie zit!!!

Pub

rijs

Lies Teeler was in Haorendam
voor het eerst, OMG
wat is haar dat goed
bevallen!! Echt een
warm bad, met al
die mooie mensen!!

Tiptop geregeld. Als ik inwoner was van
Haarsteeg en/of omgeving,
dan zou ik elk jaar gaan kijken..
Haorendam: unne dikke merci!
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Ik kijk terug op fantastisch weekend Haorendam.
Ik heb echt genoten van alle
vriendelijkheid waarmee ik werd
omgeven. En vooral die prachtige
collage die jullie voor mij hebben
gemaakt. Super!!! Hij krijgt
een mooi plaatsje in ons huis.
Nogmaals bedankt voor
15 jaar genieten!!
Liefs Ton
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Geert Moonen:
Jeugdtonprater uit Zaandhoazenlaand een rode pukkel heeft
onder zijn oog die maar niet
weg te schminken is. En dat hij
traanogen krijgt als hij verkouden
is. Dat is nu gelukkig niet zo. Hij stond
dit jaar voor het derde jaar in de ton. Vorig
jaar met zijn maatje Tim en dit jaar alleen
als polleke uit Belgie. Hij is in Haorendam terecht gekomen op uitnodiging door de commissie.
Hij vond het vorig jaar al erg gezellig in Haorendam en vindt dat in D’n bussel staat een ander
gevoel geeft dan in de ton.
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Jade van de Berg:
Als debutant jeugdtonprater in Haorendam wist Jade
van de Berg het Haorendamse publiek vanuit d’n
bussel goed aan het lachen
te maken. Als buschauffeur
van de lijn 301 maakte ze
ban alles mee. Tussen Tilburg
en Den Bosch Centraal. Vroem,
vroem, zwaai, zwaai, hete koffie!

PROGRAMMA 20
Voor de 35e keer

Haorendam

Got Talent / Playback-show
Carnavals maandag 24 februari
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
---------------------------------------------------

Inleveren bij Jan van de Griend / Twan van der Aa.
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De voordracht heet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jong, oud, Haorendammer, Knotwilg
geen lid van beider verenigingen,
iedereen die aanwezig is in dit jaar
hoeft je hiervoor niet aan te melden
vormen. Je hoeft er alleen maar te z
bij welk dorp je hoort.
De presentatie is in handen van Jan
namens Haorendam en Marco Dries
Knotwilgendam.
Het doel hiervan is om de vriendsch
en
teavond.
verstevigen. Verbro
Ook dit jaar was het weer een zeer goed bezochte enbehouden
zeer gezellige
55+
Al was het even zoeken naar een juiste balans tussen entertainment,
muziekskes,
vaandel van beideshow,
dorpen
do in- en dat pro

Namens de optocht commissie Joost van Alphen

Iedereen veel plezier!
Plein 5a, 5251 AS Vlijmen
www.verkeersschool-bakker.nl

55+ bal 2019

deling van de zaal met aankleding en de juiste mix van dansmuziek.
Het thema “Ik hou van Holland!” was zeer geslaagd en we
mooie van
Hollandse
Nahebben
tweevele
edities
deze burenstrij
kleding creaties mogen bewonderen en veel mogen lachen. Met al de wijsheid die
we
hebben
om spannen: Wie gaa
opgebouwd de jaren door, hebben wij dit jaar gesproken met een aantal 55+’ers over wat bij
Gisteravond pakte H
hun speelt en wat zij graag zien op deze avond.

dames als de heren v
Knotwilgendam.
Deze wijsheden hebben wij in onze commissie meegenomen en we gaan er natuurlijk dit jaar
Vanmiddag
was een
ook weer een spetterende avond van maken. Het thema is “Vruuger”. Hier kunnen
we dan
koekslaan,
touwtrek
ook hetBasco
nieuwe PAVNAS team bewonderen en zal de 12 koppige jeugdraad
zich
Hondentrimsalon
een
ei,
een
krant… to
ook
weer
voorstellen.
De Hoeven 34a
onze vrienden van Kn

Haarsteeg Verder gaan we er weer een gezellig boel van maken met geweldige muziek, loterij,
06-47325770
Muziekske Blaostumop en veel Bij
dans.
de laatste opdracht moeten beid

geven aan het nummer ‘ zwemmen z
“Voor de totale verzorging van uw hond”
Haorendam had flink uitgepakt en w
Wij hopen
u
weer
met
velen
te
mogen
begroeten
in Dewe
Steeg!
mogen
terecht trots zijn op onze
amberhoorn@hotmail.com
van de burenstrijd nu op 2-1 voor on

Met Carnavaleske groet, Commissie 55+

UITNODIGING

Worstenbrood actie
u steunt hiermee onze jeugd

Harmonie

Haarsteeg

Donderdag 20 februari komen wij weer
met onze heerlijke worstenbroodjes
en koeken langs de deur in Haarsteeg.
U kunt ons verwachten vanaf 16:00 uur
Wilt u er zeker van zijn dat u deze lekkernijen
met carnaval in huis heeft bestel ze dan nu op
www.harmoniehaarsteeg.nl

Voor alle 55-plussers van Haorendam
De gezelligste avond van carnaval in Haorendam 
Voor alle vitaal grijze Haorendammers van 55 jaar en ouder.

1 zak worstenbroodjes (6 stuks) € 6,50 | 2 zakjes € 12,- | 1 zak gevulde koeken (6 stuks) € 6,-

Vrijdag 21 februari 2020, zaal open: 18:00, aanvang 18:30 uur.
Entreeprijs: €15,- per persoon. Locatie: Dorpscafé de Steeg
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 Anita de Bruijn
Graag tot dan!

14e Tèravond van de Haorendamse Boerenleenbank (Haobo-bank)

Thema van de avond: VRUUGER!
U krijgt van ons:
Overheerlijk stamppottenbuffet en 2 consumpties
Muziekske Blaostumop
Prijs voor de mooist uitgedoste Haorendammer (kleden in ‘t thema)
Hollandse Loterij!
Muziek en dans, met wedstrijd element!
Special acts net als Vruuger!
Goeie klets en nog veel meer vermaak!

Antwoordstrookje graag inleveren uiterlijk 13 februari 2020 !!

Ge viert ’t nu in oe een(d)tje!
Inschrijfformulier 55+ bal – vrijdag 21 februari 2020 (strook inleveren uiterlijk 13 februari 2020)
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 Anita de Bruijn – Mr. Prinsenstraat 35 - Haarsteeg)

COMMISSIE 11-11

Haorendammers,
Ook dit jaar Beste
natuurlijk
weer de grote Got Talent/Playback show bij:
Onze commissie wil zich graag even voorstellen!
Wij zijn: Luuk Meesters, Timo van der Sterren en Marleen van Heist en
we houden ons bezig met het organiseren van het 11-11 bal, de opwDeelname
is mogelijk
voor
alleechte
leeftijden.
ermer
en het slotbal.
Alle drie
zijn we
Haorsteegse. We kennen
elkaar van de Lambertusschool, waar we bij elkaar in de klas zaten.
We krijgen hulp van een aantal oud klasgenoten, die niet bij HaorenDeelnemers
zich opgeven
via:
playback@haorendam.nl
damkunnen
zijn aangesloten
maar wel
graag
een steentje bijdragen voor het
dorp. DatOf
wordt
zeer
gewaardeerd!
strookje inleveren bij:

--------------------------------------------------Wij als commissie vinden het belangrijk met het 11-11bal en opwer-

Inleveren

mer het volk alvast in de stemming te laten komen voor carnaval. We
willen dit bereiken door feestelijke (lokale) artiesten te laten komen en
bij
Jan
de‘We
Griend
/ nie
Twan
van
der Aa.
door
hetvan
thema:
4en het
in ons
Een(d)tje’
goed door te voeren
binnen de evenementen. Ook proberen we jong en oud enthousiast te
maken, door op verschillende media reclame te maken.

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

Leeftijd: . . Wij
. . .hopen
. . . . op
. . een
. . . feestelijke
. . . . . . . .carnaval
. . . . . .en. .hebben
. . . . . er
. . veel zin in,
want we 4en het nie in ons Een(d)tje!
De voordracht heet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haarsteegsestraat 106b
Haarsteeg - T 073 888 46 30
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In het jaar 2006 besloten een aantal jongens van de groep om een “Carnavalswagen”
te gaan bouwen. We stonden in de garage bij Arno vd Dungen waar we achter wat
mooi materiaal vanuit de sloop konden verzamelen. De eerste vangst was een mooie
gebruikte wc pot waar de sporen nog uitgepoetst moesten worden. Deze pot hadden
we op een hout kar van Arno gezet met een aantal pallets en een geïmproviseerde
pop welke in de desbetreffende wc pot aan het “vissen” en “pissen” was. De naam
Pleeboys was ontstaan (alsmede dat we toen der tijd als kleine mannekes het ook
mooi vonden om in de Playboy te kijken die bij iemand verstopt lag !

Dit jaar is het alweer 2020 en hebben we al vele mooie creaties op onze naam mogen
zetten. Echter is het qua tijd/budget/bouwplek niet meer mogelijk om een praalwagen
neer te zetten, dus hebben wij ons gericht om op een manier de jeugd uit Haarsteeg /
Vlijmen toch te stimuleren om Carnaval in onze mooie dorpen te vieren. Hierbij kunnen wij zeggen dat het enigszins goed lukt. De carnavalswagen staat al enkele jaren
goed vol en is altijd gezellig.
Om hier nog verder op in te springen zijn wij in gesprek gegaan met Roy’s Diner
om iets te kunnen organiseren op het pleintje voor de cafetaria in ons mooie dorp.
Dit feest zal op maandag middag van 16:00 tot 20:00 plaatsvinden. Onze carnavalswagen dient dan niet alleen als wagen maar gelijk als een podium. We gaan er een
gezellige middag/avond van maken voor jong en oud! De beste carnavalskrakers,
apres ski en feest hits vliegen om de oren en het bier zal bij Roy rijkelijk uit de kraan
vloeien. Na ons feest zullen we uiteraard verder doorzakken in Dorpscafé de Steeg!

Wij hopen jullie dan te zien!

VOOR AL UW DOE-HET-ZELF BENODIGDHEDEN EN BOUWMATERIALEN.
WIJ VERKOPEN ZOWEL GEBRUIKTE ALS NIEUWE MATERIALEN
OPENINGSTIJDEN MA T/M VRIJ 08.00-18.30 EN ZA VAN 08.00-13.30. TEL. 073-5112630

VOOR AL UW AFVALCONTAINERS AAN HUIS. OOK KUNT U UW AFVAL STORTEN OP ONZE
MILIEUSTRAAT IN HEDIKHUIZEN. OPENINGSTIJDEN MA T/M VRIJ 07.00-17.00 EN ZA VAN
08.00-13.30 UUR

