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WOORDJE VOORAF  

VAN DE VOORZITTER 
 Beste Bolhoeden en Bolhoedinnen, 
 
Wat zag het er hoopvol uit het nieuwe  
carnavalsseizoen, veel leek eigenlijk weer 
mogelijk, te beginnen met de Prinswissel. 
Prins El Classico, Adjudant Electrico, Adjudant 
Streep en Hofdame Cerise zouden 
na twee jaar aftreden en de nieuwe Prins zou 
geïnstalleerd worden. 
 
Maar corona gooide weer roet in het eten en 
de Prinswissel kon helaas niet door gaan.  

 
Na veel overleg hebben we het toch samen opgelost.  
De jaarlijkse brunch mocht wel doorgaan en met medewerking van  
Pullman Eindhoven Cocagne was de brunch op het vertrouwde adres aan 
de Vestdijk. 
Onder dankzegging van Prins El Classico, Adjudant Electrico, Adjudant 
Streep en Hofdame Cerise, konden we daar voor een verrassing zorgen , 
het installeren van onze nieuwe Prins. 
Wij konden welkom heten : Prins Metallo, zijn adjudant Birra en de  
hofdames Bella en Donna. 
De Brunch was een succes en wat waren we blij dat er weer iets mocht. 
 
Het plezier was van korte duur, de meeste activiteiten met carnaval 2022 
mochten door corona geen doorgang vinden.  
Wel mochten er tenten in de binnenstad open zijn. 
Wij als Bolhoedjes hebben een nieuwe locatie gevonden en wij zouden 
ons carnavalsfeest in de Effenaar gaan vieren. Echter, tja u begrijpt het al 
door de maatregelen voor corona was het niet mogelijk om het carnavals-
feest door te laten gaan in de Effenaar. 



      

 

Wel hebben we met medewerking van  CafeCentraal  
op de Markt en Dirk Zondag op maandagmiddag  
PulleVulle kunnen organiseren , wat een gezellige en druk 
bezochte middag is geworden. 
 
Op 12 november gaan we onze Prins en gevolg : Prins Metallo, zijn 
adjudant Birra en de hofdames Bella en Donna voor de tweede 
maal binnen halen . 
 
Wat het komend jaar wordt moeten we afwachten.  
De verwachtingen zijn positief en wij zijn als vereniging met   
de commissies volop bezig met de organisatie van de 
komende activiteiten.  
Wij doen dit samen met de medewerkers van onze nieuwe 
residentie de Effenaar. 
 
Samen met onze carnavalsvrienden en vriendinnen , al onze trouwe 
bezoekers gaan we er in de Effenaar een weergaloos feest van  
maken in een andere omgeving maar op de vertrouwde gezellige 
manier. 
 
 
Met carnavaleske groet Alaaf 
en Salaai 
Frank van der Linden 
Voorzitter / penningmeester 
 
 



  



  

 Een woordje van onze 64e prins 

 Prins Metallo 
 
Allerliefste Bolhoedvrienden, 
 
Mijn naam is Martien Van Herwijnen 
 ( Matje ). 
Ik ben getrouwd met Suzan ( Sus ),  
samen hebben wij 3 kinderen en 2  
kleinkinderen. 
Net als bij de meeste is Carnaval bij mij ook 
een verhaal van de paplepel, mijn vader zat 
vroeger namelijk in de raad van elf van  
C.V. de Porky’s. 
Als klein menneke kon je mij dus al hossend in 
het carnavalsgedruis vinden. 

Wat later gingen ik en Sus carnaval vieren in het Pullman Eindhoven Cocagne 
bij de Bolhoedjes, ook met de kinderen. 
 
Ik heb, voordat ik echt een Bolhoed werd in de rv11 gezeten bij de  
Deurzetters en ik heb daar ook al kunnen oefenen als Prins.  
Echter, ik had het Bolhoedvirus te pakken en na verschillende gesprekken 
met wat heren uit de raad en kapel ben ik tot de conclussie gekomen dat dit 
echt DE club voor me was. Inmiddels ben ik 5 jaar lid van onze mooie club en 
probeer ik mijn steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door het regelen van  
ballen en knuffels voor de optocht of door de drank te halen als Wolfgang,  
onze opperchefdrankhalerdeluxe verhinderd is. 
 
 Ook dit jaar mag ik de scepter zwaaien over de vereniging en mag ik jullie 
allen voorgaan in het feestgedruis waar we ooooohh zo aan toe zijn, 
na een jaar niet, en afgelopen jaar anders carnaval gevierd te hebben. 
Laten we  hopen dat het een mooi feestje gaat worden in onze nieuwe resi-
dentie de Effenaar. 
Aan mij en aan mijn gevolg gaat het niet liggen, wij staan te popelen en ik 
weet zeker dat onze raad en vooral onze groen gejaste helden er ook klaar 
voor zijn! 
Salaai, 
Prins Metallo 
65e Prins der Bolhoedjes 



    



  

 

                                                                      
 
 

      Beste  carnavalsvierders, 

      Hier een klein woordje van jullie  
      adjudant Birra. 

      De hoop is groot voor een mooi  
      carnaval in de Effenaar. 

 

Een nieuw begin ,maar we gaan er iets groots van maken zoals alleen  
de Bolhoedjes het kunnen. 
 
De prinswissel afgelopen jaar was heel leuk, maar in de wintertuin van  Pullman  
is het toch grootser en spannender, maar al met al was het een leuke middag.  

De carnaval in de stad was anders.  
Het voelde heel raar om niet in het Pullman te zijn 
Wel was het mooi te zien dat er zo veel Bolhoeden waren.  
 
Het Pulle Vulle was een groot succes. 
 
Ik ga afsluiten met de hoogopgeleide 
mooie dingen met prins-gevolg en 
kapel. 
Blijf gezond en pas goed op je zelf. 
 

     Hoogachtend, 

      Adjudant Birra. 

ADJUDANT BIRRA 



  

 
 
Hallo lieve carnavalsvrienden, 
 
Ik ben Sus , ik ben al jaren samen met mijn 
Prins op het witte paard. 
Samen hebben wij 3 kinderen en inmiddels 
ook 3 lieve kleinkinderen, wat een geluk! 
 
Ik sta ook dit jaar als hofdame Bella in het 
gevolg van prins Metallo, wat een eer. 
 
Na een jaar geen carnaval en een jaar an-
ders carnaval vieren hebben we er heel veel 
zin in om er met jullie een krankzinnig mooi 
feest van te maken. 
 
 
 

Voor de mensen die mij nog nooit gezien hebben, ik was er wel altijd hoor! 
De laatste jaren heb ik achter het verenigingskraampje gestaan tijdens carna-
val, dit jaar gaan jullie me echter veel prominenter zien. 
 
Voordat ik met Matje bij de Bolhoedjes lid ben geworden hebben we bij de 
Deurzetters gezeten, waar we ook al eens op het podium hebben gestaan. 
 
We komen wel al jaren bij de Bolhoedjes, het voelt altijd als thuiskomen en om 
nu dan als hofdame op het podium te staan is echt een droom die uitkomt! 
 
Tot snel, zodat we er samen een onvergetelijk feest van kunnen maken! 
 
 
Salaai hofdame Bella 

HOFDAME BELLA 



  

HOFDAME DONNA        
 

 
 
  
Lieve bolhoedjes en bolhoederinnekes.  
 
Dit jaar zal ik als hofdame Donna het gevolg van  
Prins Metallo aanvullen in mijn 2de jaar als hofdame!  
 
Voor de mensen die nog geen idee hebben wie ik 
ben....ik ben Serena , woonachtig in Lommel.  
Mama van Noah ( 11) en Aurora (7 maanden) en 
vrouw van Sjors.  
 
Hoe kom ik bij de bolhoedjes zal je je afvragen, ik ben 
al sinds kind bekend met de bolhoedjes door mijn 
oma en opa, Hennie en Gusty Gerrits.  
 
 

Ik werd altijd op sleeptouw meegenomen en vierde regelmatig mijn verjaardag bij  
de Bolhoedjes.  
 
Ik heb de eer om voor de 2de keer Hofdame te zijn, afgelopen jaar hebben we lang in 
dubio gezeten of we wel mochten of niet ivm Covid.  
Uiteindelijk kwam het verlossende nieuws dat we toch een klein feestje mochten 
bouwen, helaas kon ik er toen niet bij zijn omdat onze dochter vroeger kwam als  
verwacht.  
 
Ik ben dan ook blij dat ik het dit jaar weer mag overdoen! We gaan er een knalfeest 
van maken op onze nieuwe locatie!  
 
Ik hoop jullie dan allemaal te zien en samen een drankje te doen!   
 
 
Salaai Hofdame Donna ( Serena) 



  



  

44 JARIG JUBILEUM BOLBOAZERS  

    .  
Het zat er al een tijdje aan te komen. 
De Bolbloazers, opgericht in 1976, waren helemaal klaar voor de  
viering van hun 44-jarig jubileum in 2020.  
Maar ja, Corona kwam en werd een ongewenste spelbreker.  
Toen er allemaal weer wat meer mogelijk was, werd er geen risico genomen.  
Nog voor de zomer moest het er dan eindelijk van komen.  
Na 2 jaar uitstel stond het 44++ jubileum in de startblokken en de uitnodigingen 
werden verstuurd. 
 
18 juni werd D-day. Het was die dag tropisch warm. IJsjes smolten al als je eraan 
dacht maar de Bolbloazers konden het wel aan.  
Die hielden het hoofd en de kelen koel met een lekker koud pilsje.  
Om 2 uur was iedereen aanwezig in het Zalencentrum.  
Zo’n 500 groene en 500 zwarte ballonnen werden opgeblazen.  
Het podium werd helemaal de groen-zwarte stijl aangekleed.  
Buiten geen rode loper maar een groene en om in stijl te blijven, afgeplakt met 
zwarte ducttape zodat de ingang voor de gasten eenvoudig te vinden was.  
Heel de kapel én ondersteuning deed zijn best, liep door elkaar, stond in de weg, 
hielp dan hier en dan weer daar. Ballonen knalden kapot en het was zoals het 
hoort een gezellig zooitje (on)geregeld.  
 
‘S-avonds werden de gasten uitbundig begroet door twee oude Brabantse  
dametjes, Toos en Annie.  
Eenmaal binnen stond de kapel in vol ornaat klaar om iedereen welkom te heten 
en te voorzien van een paar consumptiebonnen. Bovendien kreeg iedere gast een 
mooi pinnetje mee voor op de carnavalsjas. De airco’s en de bars hadden het druk 
en draaiden op volle toeren. Een van de taps raakte er zelfs van over z’n toeren. 
Onze Moon en Roykuh deden de aftrap van het programma. De sfeer zat er al 
meteen goed in. Buiten werd er nog wat gegoocheld en binnen maakten Frank 
Verkooijen, de Alpenzusjes en Ferry de Lits het feest helemaal compleet, zeker 
toen Ferry samen met Roy nog een uitgebreide toegift gaf.  
 
Het bier vloeide rijkelijk, er waren lekkere snacks en er werd volop meegezongen. 
Kortom alles wat je van een feestje verwacht, was er. Het bleef nog lang gezellig 
aan de Hoogstraat.  
Met dank aan de vele grote en kleine sponsoren en de ruim 200 gasten kijken de 
Bolbloazers terug op een geslaagd 44++ jubileum. Op naar de 55! 
 
Hans Gruijters 
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DE BOLBLOAZERS.. 

 

 

Beste Bolhoed- en Bolhoedinnekes, 

 

Goh, ik kreeg het verzoek van de  

Com-Com om een stukje namens  

De Bolbloazers te schrijven, dat betekent 

dat we weer gaan beginnen met de carna-

valsactiviteiten!  

Wie had dat mogen denken/hopen na 

zo’n vervelende periode…er is al genoeg 

over gezegd en geschreven, dus hier laten 

we het bij…  

 

Allereerst een nieuwtje wat ik graag met jullie wil delen.  

John Nielen, wie kent ‘m niet?, heeft eerder aangegeven te willen stoppen als 

Voorzitter van de kapel De Bolbloazers. John is zo’n 25 jaar Voorzitter geweest 

van de kapel (das een heule lange tijd) en heeft veel betekend voor zowel de 

kapel als de Bolhoedjes! Wij zijn John daar zeer dankbaar voor en hopen  

uiteraard dat ie nog lang actief lid blijft van zowel de kapel als De Bolhoedjes. 

Dus John, tis maar da ge het weet! Ge kunt nog niet met pensioen!  

 

John heeft mij gevraagd het Voorzitterschap over te nemen en je raadt het al;  

ik heb JA gezegd   Nu maar hopen dat ik die mannen van De Bolbloazers in het 

gareel kan houden, zal een hele opgave worden… 

 

18 juni 2022 konden wij eindelijk ons 44++ jaar jubileumfeest vieren! Het was 

een grandioos feest waar wij allen naar uit hadden gekeken. Gezellige sfeer, 

leuke artiesten, hapje en drankje; het was geslaagd. Aan alle mogelijkmakers: 

nogmaals DANK JE WEL!!  

 

Wij als kapel zijn al weer druk bezig met de repetities, zodat we beslagen ten ijs 

komen bij de geplande uitbals en niet te vergeten Carnaval 2023! Een bijzonder 

Carnavalsjaar staat ons te wachten, want eindelijk mogen we kennis maken 

met onze nieuwe residentie De Effenaar! Een geweldige locatie, waar vele  

beroemdheden ons voor zijn gegaan! 

 

 
 



  

Dit jaar geen nieuwe Prins, maar ons ‘eigen’ Matje  

die afgelopen jaar heeft kunnen oefenen en dit jaar echt kan gaan  

knallen!  

Prins Metallo, hofdames Bella en Donna en adjudant Bira;  

geniet ervan en laten we er met z’n allen een geweldig spektakel  

van maken! 

 

Inmiddels is de organisatie van Pulle Vulle ook gestart en hebben zich al diverse 

kapellen aangemeld om te komen spelen op maandagmiddag 20 en dinsdag-

middag 21 februari 2023.   

 

Tijdens het typen van dit bericht lijkt het nog ver weg, maar tijdens het lezen 

van het nieuwe Bolhoedboekje 2023 zijn we niet lang meer verwijderd van de 

carnaval, dus: 

 

Namens De Bolbloazers wens ik u allen een goed, gezond en lief 2023!!! 

 

Hopelijk zien we elkaar snel, waar dan ook! 

 

Marco van de Ven 

Voorzitter De Bolbloazers 

  



  

 



 

LEDEN BOLBLAOZERS 

 

Arie de Groot  Trompet/ medium hard/of de weg kwijt  
Chris Mandigers  Trompet/medium/ 
Hans Gruijters  (penningmeester) Saxofoon/hard/eigenzinnig  
Rene v Winkelhof   Saxofoon/medium/soms er neffe /belt wel ff 
Alexander Weeren Schuiftrombone/medium/altijd in beweging  
Roy de Groot   (muzikaal leider) Trompet/oorverdovend/behalve in 
     de Stacey`s  
Jan v/d Velden   Schuiftrombone /medium/gekleurd /mééé 
Wim Kranen   Bariton/stil/slaapt soms  
Huub Evers    Tenorsax/goed/soms k..riet  
Alfred Jungerius   Kleine trom/goed/soms pissen /vergeet af en toe  
     wat  
Theo v Spreuwel   Sousafoon/medium/op zichzelf  
John Nielen    Sousafoon/medium/zwaait met zijn voet /fijne vent 
Marco v/d Ven    (Voorzitter) Grote trom /in stijl/ 
Erik van de heuvel  bekkens /Druk menneke 
Rene v/d Boogaard  Trompet  
Hans Raymakers   Schuiftrombone, oogt rustig maar...  



  

CLUB 222  

 Vakantieliefde 

   

  

Wij Club 222’ers zijn bevoorrechte mensen daar 

we, de komende maanden vol verandering,  

een beroep kunnen doen op de veerkracht van 

onze diep verzonken, gekoesterde herinnering.  

 

Wat voor alles en iedereen verborgen blijft, tilt 

óns op en voelt gewoon vertrouwd, als adem uit 

onszelf.  

In een veilige geborgenheid, verlost het zich van alle franje. Als gestileerde  

eenvoud ligt het beschermend diep in ons verscholen. Voor ons is het steeds 

weer het snuiven aan bekende geur. Het blijft nabij, juist omdat het ons deed 

gaan. Het vormt ons thuis, wat we stilaan koesterend dragen. Als een verzonken 

narratief, wat onze woorden tussen regels schrijft.  

 

Ook ons carnavaleske narratief steunt niet zelden in verzonken herinnering.  

Diep verscholen, vertellen ze voor eenieder van ons hun een eigen verhaal. Het is 

onze story die we soms zelfs, door alle proeven heen, nog kunnen ruiken. Het zijn 

die gouden eigen momenten, gedragen door ontmoeting, muziek of wellicht die 

onverwachte blik. Ze glinsteren als carnavaleske diamantjes, diep verscholen in 

onszelf. Het is dat speelse carnavaleske, waaraan we zo moeilijk woorden kun-

nen geven. Eigenlijk kunnen we het alleen maar delen in het onbestemd  

feestelijke met elkaar.  

 

Dat feestelijk delen geeft hoop nu we andere wegen gaan. Nu we het vertrouwde 

thuis van Pullman verlaten. Een thuis wat zo lang onze feestelijke gang bepaalde 

en waar zoveel herinnering verscholen ligt. Met carnavaleske dankbaarheid kij-

ken we terug op hoe het ons heeft gevormd. Hoe het ons heeft geleerd het eigen 

carnavaleske te snuiven. Die glinsterende nabijheid nemen we mee, juist nu we 

moeten gaan.  



 

 

  

 Blijft dat onbestemde gevoel.  

In een diepe herinnering voert het terug naar onze  

eerste vakantie alleen.  

We leken er helemaal klaar voor, maar toen de grote dag aanbrak begon het wel 

te knagen. Stoer als we waren trokken we de deur achter ons dicht. Wat kleven 

er vele pareltjes herinnering aan die eerste vakantie alleen?  

Wat soms nog een extra lading kreeg. Dat begon toen die schone andere, op ons 

netvlies verscheen. Wat hebben we niet gedaan om zo dicht mogelijk in de 

buurt te komen! Om uiteindelijk in elkaars ogen te verdrinken. Het bracht alles 

onder stroom en in niets dachten we meer aan thuis. Nog steeds kleven ze in 

momenten, die eindeloos mogen duren!  

 

En weer staan we klaar om een deur achter ons te sluiten en voor op weg te 

gaan, nu richting Effenaar.  

In alles voorbereid en feestelijk uitgedost in onze carnavaleske outfit.  

Ook nu laten we, stoer als we zijn, niet merken dat er wat knaagt. Al liggen er 

voor ons wel twee zekerheden als we onze nieuwe ruimte betreden!  

De eerste is dat we zullen worden voorgegaan door onze Dorstlustige Hoogheid 

Prins Metallo en zijn gevolg.  

De tweede is dat we onder zijn leiding het feestelijke in onszelf kunnen delen 

met elkaar.  

Als dát vuur ontbrandt en ons meeneemt ontstaat er een ongekend  

carnavaleske lading. 

Een lading waarin alle momenten versmelten tot eindeloos vergeten!  

 

Aart van Ooyen  

 



      

LEDENLIJST CLUB 222 
  
 
 Autobedrijf van Deursen    Geldrop  
Dhr. W. Arkesteijn     Eindhoven  
Dhr. C.T. Bel      Eindhoven  
Mw. E. Bobeldijk     Eindhoven  
Dhr. W.F.H.Boom    Eindhoven  
Dhr. P Buenen    Eindhoven  
Dhr. J. Coterlet     Bunschoten  
Dhr. J.J.M.Couteaux    Eindhoven  
Doorewaard Vakantieverblijven   Domburg  
Dhr./Mw. Van Dijk     Hilversum  
Dhr. T. Evers      Eindhoven 
Mw. S.Everstijn     Eindhoven  
Firma Allers      Eindhoven  
Mw. M. van Ganzenwinkel    Eindhoven  
Dhr./Mw. Van Geffen    Eindhoven  
Mevr. M Gerrits    Eindhoven 
Dhr. J. van Gorp     Eindhoven  
Dhr. G. Hartogs     Eindhoven  
Dhr. T.A.A. Heeman     Nieuwersluis  
Dhr. C.Heijmans     Veldhoven  
Dhr. J. Heijen     Eindhoven 
Dhr. R. Helmich     Den Haag  
Dhr. K.Hendriks     Eindhoven  
Mw. A.E.P.J. Hoeijmans    Eindhoven  
Dhr. S . Hoes     Eindhoven 
Dhr. H. van Hoof     Eindhoven  
Dhr. R. van Hoof     Eindhoven  
Dhr. P.J.Hopmans     Nijmegen  
Dhr. G. Horemans     Kasterlee  
Mw. P. Ijzendoorn     Eindhoven 
Dhr. Th. Kaathoven      Beek en Donk  
Dhr. H. van de Kerkhof    Eindhoven  
Dhr. M.M.v.d. Kerkhof    Eindhoven  
Mw. C. Kramer     Eindhoven  
Dhr. T . Kroes     Eindhoven 
Dhr K. van  Lanen    Eindhoven 
Dhr. P. de Leest     Eindhoven  
Dhr. A.C.H. de Lepper    Eindhoven  
Dhr. M. Leo      Eindhoven  
Dhr. A. Lieberwirth    Eindhoven 
Mw. D. Mandigers     Eindhoven  
Dhr. R. Marchand     Eindhoven  
Mw. S. Mevissen     Zandvoort  
Dhr. J. Minnaard     Den Haag     
 
 



      

LEDENLIJST CLUB 222  
    
 
Myconnection     Veldhoven  
Dhr. C. Nel      Bunschoten  
Dhr. A. van Ooyen     Eindhoven  
Mw. J.M.S. Pereira     Eindhoven  
Pullman Eindhoven Cocagne   Eindhoven  
Dhr. R.J.S. Pieneman    Poeldijk  
Mw. I.F.M. Rathje     Eindhoven 
Dhr. M. Retera    Eindhoven  
Dhr. M van Rijswijk     Zandvoort  
Rogier Kapper-Lifestyle    Eindhoven  
Dhr. N. Roest     Leiderdorp  
Dhr. P. Rombouts    Eindhoven 
Dhr. M. Rotering    Kasterlee  
Dhr.C.J. Saffrie     Eindhoven  
Mw. S. Schepers     Balen  
Dhr. P. Schuur     Waalre  
Dhr./Mw. Schuurman    Barendrecht  
Dhr. H.v.d.Sommen     Eindhoven 
Dhr. F.J.M.v.d.Sommen    Veldhoven 
Dhr. G. Span      Eindhoven 
Dhr. J.C.J. Stapper     Eindhoven 
Dhr. R van Straten    Eindhoven 
Mw. M. Terken     Eindhoven 
Dhr. H Thijssen    Eindhoven 
Dhr. P.J. Thijssens    Eindhoven 
Textieldruk / E.v.d. Zande   Nuenen 
Textieldruk / Y.v.d. Zande    Nuenen 
Dhr. A. van Veen    Eindhoven 
Dhr. W. Verbruggen    Asten 
Dhr. P.J. Verheijen     Eindhoven 
Dhr. A.H.J.M. Vermeeren    Eindhoven 
Dhr. J.G. Vermeulen    Eindhoven 
Dhr./Mw. Visser    Ballum 
Dhr. R. Voets     Eindhoven 
Dhr. L. Vrijken     Eindhoven 
Dhr. P. v.d. Voort    Eindhoven 
Van der Windt Holding    Dordrecht 
Mw. E.H.M. de Wijk- Gerrits   Eindhoven 
Dhr. K. Zevenbergen    Eindhoven 
Dhr. Zondag     Eindhoven 
 



 

donatie: 44,- euro per jaar 
 
 
Wat krijgt u ervoor? 
 
Speciale Club 222-onderscheiding (eenmalig en wordt uitgereikt door de Prins), 
Jaarplaatje voor deze onderscheiding (elk volgend jaar),  
Jaarboekje Club 222 waarin onder meer vermelding alle leden, informatie alle 
activiteiten voor, tijdens en na carnaval, mogelijkheid tot aanschaf van de  
Bolhoed-shawl, uitnodigingen alle  officiële activiteiten uitnodiging voor het  
borreluurtje tijdens carnaval en haringhappen. 
 
Geïnteresseerd? Vul dan onderstaande gegevens in! 
 
 
Naam : Dhr./Mevr.*____________________________________________ 
Adres :               ____________________________________________ 
Postcode : Plaats :   ____________________________________________- 
Geboortedatum :     ____________________________________________ 
Telefoonnummer :  ____________________________________________ 
E-mail adres :           ____________________________________________- 
(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
s.v.p. opsturen naar: 
 
 
Club 222 
Eckartseweg zuid 330 
5623 PC Eindhoven 

040-8432270  
 

LID WORDEN VAN CLUB 222 

of e-mail naar: 

Club 222@bolhoedjes.nl 

 



  

Muziek * Eten * Film * Drinken  
* Gezelligheid  

www.rozenknopje.nl  
Elke dag open  

van 12.00 tot 02.00  
Lunch vanaf 12.00  
Diner vanaf 17.00 

     CAFE  ’T ROZENKNOPJE 

                HOOGSTRAAT  59 

http://www.rozenknop.nl


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  



          

 
 

BOLHOED OF FAME 

 

 

 



  



  



  

WOORDJE VAN DE COMCOM 
 
  
,Beste lezers van ons prachtige boekje, 
 
 
Hier weer een berichtje van  onze ComCom.  
 
Wij van de ComCom, bestaande uit 5 mensen met liefde voor carnaval, maar 
vooral liefde voor CV de bolhoedjes.  
 
Wij willen graag dat onze vereniging een lang en mooi 
bestaan kan voortzetten.  
Door middel van sponsoren en adverteerders te   
zoeken, is het jaar in jaar uit mogelijk om dit prachtige 
boekje, wat jullie nu lezen, te maken. 
Zonder al deze adverteerders en sponsoren zou er geen 
boekje zijn.  
En zonder ons ook niet, want het moet natuurlijk ook in 
elkaar gezet worden.  
Maar niet alleen dit prachtige boekje valt onder onze 
verantwoordelijkheid, ook de Boll of Fame en de  
beamer maken wij in orde tijdens de carnaval . 
En natuurlijk ook onze felbegeerde strijkembleempjes. 
 
Tegenwoordig ben je als vereniging nergens meer zon-
der social media.  
Vandaar dat wij ook onze facebook pagina mooi up to date houden, zodat we 
jullie helemaal op de hoogte kunnen houden van al ons nieuws. 
 
Mochten jullie dit nu lezen en denken, ik  wil de Bolhoedjes graag helpen en mijn 
bedrijf onder de aandacht brengen bij een groter publiek, zoek een van ons op of 
neem contact met ons op en we bespreken graag alle mogelijkheden met jullie. 
 
Iedereen een prachtige carnaval gewenst in onze nieuwe residentie De Effenaar, 
want feesten bij de Bolhoedjes, mooier zijn ze er niet… 
 
 
 
De ComCom 



  



  



  

 

 



  

 
 

 
 
 
Ik ben Erik., (Druk menneke)      
Ik speel bekkens bij de Bolblaozers. 
  
Ik heb een relatie met Mia . 
Wij houden heel erg van carnaval. 
 
Met Mia 's verjaardag werd mij gevraagd  door 
Arie of het  iets was voor mij om bij de  
Bolblaozers te komen.  
 
Ik ben toen een keer naar de repetitie gegaan en 
meegespeeld. 
Het klikte goed met iedereen en ik vond het ook 
heel erg gezellig. 

 
 
Die zondag  in September van 2017 ben ik mee naar Den Bosch geweest,  
dat was voor de eerste keer dus ik werd meteen voor de leeuwen gegooid . 
Maar lekker muziek gemaakt . 
Mijn favoriete nummer blijft voor mijn Spanjo ,dan ga ik helemaal los. 
 
Ik ben nu 5 jaar bij de kapel en heb het prima naar mijn zin. 
Ik hoop nog heel lang bij deze geweldige kapel te mogen spelen en mooie muziek 
met hun te maken. 
 
 Zo, dit is genoeg over mij nu. 
 
 Graag geef ik de pen door aan : 
 

Hans Raymakers.                    
 
 
Groetjes Erik.     

GEEF DE PEN DOOR 



  

De Feestwinkel van  

Eindhoven 

Grote Berg 123 

5611 KJ Eindhoven 

040-2441450 

info@hetsnabbeltje.nl 

www.hetsnabbeltje.nl 

Facebook: 

www.facebook.com/

snabbeltje 



  

LEDEN VAN DE HOGE RAAD 

 Wim van Belkum 
 Jack Bierens 
 Jan de Natris 
 Frans van der Sommen 
 Hans van der Sommen 
 Frans Bierlaagh 
 Ton van Zwam 
 Wim Martens 
 Frank v/d Linden 
 
 

LEDEN VAN DE SENATOREN 
 Corné Gabriëls 
 Louis Hagen 
 Fred Krosse 
 Hans Bleeker 
 Jacques van den Nieuwenhoff 
 Bert Leo 
 Fabian Klerks 
 Marco de Bever 
 Lex Felz 
 Han van Kessel 



Galerij der ex-prinsen 
Sezoen  Prins      Naam        Kleur bol-

hoedje 

1958-1959      1ste   Jo     Jo Versteeg  †         zwart 

1959-1960  2de   Jo     Jo Versteeg  †       zwart 

1960-1961  3de   Paul    Paul Holscher               zwart 

1961-1962  4de   Dontolino   A. Pennock                      zwart 

1962-1963  5de   Dontolino   A. Pennock        zwart 

1963-1964  6de   Dontolino   A. Pennock                zwart 

1964-1965  7de   Stadsprins*   Leo Stover †         zwart 

1966-1967  9de   Borlettino   Leo Stover †           zwart 

1967-1968  10de  Frans d’n Urste  Frans van der Sommen          Lichtblauw 

1968-1969  11de  Jo    Jo versteeg †           wit 

 

1969-1970  12de  Teharkianus     Louis Maarschalkerwaard  groen 

1970-1971  13de  Graficus           Thieu Korenman    oranje 

1971-1972  14de  Rord           Rord Peters †    geel 

1972-1973  15de  Rord    Rord Peters †    zwart 

1973-1974  16de  Konklavius   Jan Driedonks     grijs 

1974-1975  17de  Konklavius   Jan Driedonks     rose 

1975-1976  18de  Vitanus    Martin Deelen     groen 

1976-1977  19de  Guillaume   Giel Meijer     oranje 

1977-1978  20de  Inaska    Joop Wijnands     blauw 

1978-1979  21ste  Ludovicus  Pieter Coolen     goud 

 

1980-1981  23ste  Jemarius   Frans Bijnen     appelgroen 

1981-1982  24ste  Boldanius   Ton van Zwam     zwart 

1982-1983  25ste  Oval    Aad Lammers     wit 

1983-1984  26ste  Jovaro    Jos van Rooij     paars 

1984-1985  27ste  Scherbandius   Hans Everstijn     bruin 

1985-1986  28ste  Electronicus   Harry Verweij †    blauw 

1986-1987  29ste  Garibaldi   Ben Groenheide    geel 

1987-1988  30ste  Frans d’n Twidde  Frans van der Sommen   rood 

1988-1989  31ste  Walter d’n Urste  Walter Stappers    grijs 

1989-1990  32ste  Wim I    Wim van Belkum    wijnrood 

1990-1991  33ste  Prolongarius   Wim van Belkum    goud 

 

1991-1992  34ste  Illumenaris   Henk Hoogenkamp    zwart 

1992-1993  35ste  Jack d’n Urste  Jack Bierens    groen 

1993-1994  36ste  Chapeau   Henk Hoogenkamp    wit 

1994-1995  37ste  Henny d’n Urste  Henny Gerrits†    rood 

38 
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1995-1996  38ste  Ruud d’n Urste   Ruud Gerrits    groen 

1996-1997  39ste  Jensenius   Henny Janssen †  geel 

1997-1998  40ste  Franc d’n Urste  Franc de Natris   koningsblauw 

1998-1999  41ste  Baueregard   Karel Rensen    oranje 

1999-2000  42ste  Securius    Frank Hertogs    turquoise 

2000-2001  43ste  Mathematicus   Arie Weeren    appelgroen 

2001-2002  44ste  Charismaticus   Gerard Wolthuizen       robijn 

 

2002-2003  45ste  Piĕtradorus           Wim Beekwilder   fuchsia 

2003-2004  46ste  John d’n Urste   John Pereira    paars 

2004-2005  47ste  Boulanger   Fabian Klerks    rood 

2005-2006  48ste  Bacchus    Dirk Zondag    bolbloazersgroen 

2006-2007  49ste  Tappedorius   Evert Zwartjens   geel 

2007-2008  50ste  Bon Vivant   Frans Bierlaagh   blauw 

2008-2009  51ste  Alexander 1              Alexander Weeren   wit 

2009-2010  52ste  Malt     Henk Zondag    groen 

2010-2011  53ste  Disaronno   Roy de Groot    blauw/paars 

2011-2012  54ste  Collectorius              Paul Aerts    oranje 

2012-2013  55ste  Mimitoe le Haute Cuisine  Wim Kranen   groen 

 

2013-2014  56ste  John Sousa   John Nielen    blauw 

2014-2015  57ste  Bulcapelo    Ralph Buisman    lila/paars 

2015-2016  58ste Tripel   Paul Aerts    zwart 

2016-2017  59ste Dwers   Dirk Zondag   rood 

2017-2018    60ste    Paloma Gris  Arie de Groot   bruin 

2018-2019  61ste   Xtra Forte   Wilbert Verbruggen  blauw 

2019-2020  62ste   El Classico  Jos Gerrits   grijs 

2020-2021  63ste   El Classico  Jos  Gerrits ( ivm Corona) doorzichtig 

2021-2022  64ste Metallo   Martien van Herwijnen lichtblauw 

 

*In het seizoen 1964 – 1965 hebben de Bolhoedjes een daad gesteld 

Eén Prins in het Lampegat, daarom geen eigen Prins. Dit voorbeeld is niet meteen gevolgd! 

 



  

 



  



 

LIJST EREBOLHOEDEN 
De eerste erebolhoed is G.Borrie. Hij ontving de zwarte 
bolhoed, de oorkonde en de bolhoedshawl, waarmee la-
ter alle erebolhoeden werden onderscheiden. 

1980  G. Borrie     2000 - 
1981  F. Philips     2001 W. Lier  
1982  J. Mulder     2002 J. Westerterp 
1983  R. Moussault    2003 J. Vlemmix 
1984  B. Cox     2004 - 
1985  A.v. Tuijl     2005 A. Sakkers  
1986  P Koelewijn     2006 P. Paulusma 
1987  F. Banneneberg    2007 E. Boselie 
1988  W.v.d. Kerkhoff    2008 S. Swinkels/N.Swinkels 
1989  Th. Sherriff     2009 R. Kooistra 
1990  B. van Veelen    2010 R. van Gijzel 
1991  W. Swinkels     2011 J. van der Valk  
1992  T. Peels     2012 - 
1993  W. Martens     2013 G. de Brouwer 
1994  R. Welschen     2014 -     
1995  W. Welten     2015  M. Lamberts 
1996  F. Derks     2016 J. van Gorp 
1997 T. Swinkels     2017  H. Bröcheler  
1998  P. Schuur     2018  J. Jorritsma 
1999 R. Kusters     2019  J.Vromans  Jr. 
 
De heren L. v.d. Meer (directeur Grand Hotel Cocagne), J. v.d. Lee 
(Burgemeester van Eindhoven) en pastor C. Vermelis (pastor van 
de Thomasparochie in de Oude Gracht) zijn in feite nooit tot ere-
bolhoed benoemd. Zij zijn in de jaren 70 met de ’Halve Zwarte Bol-
hoed met Rode en Witte pluimen’ onderscheiden, onder vermel-
ding van de volgende tekst: 
 
Deze ’koninklijke’ onderscheiding werd bij ’koninklijk’besluit door 

de Prins van de Bolhoedjes in Lampegat verleend. 



  



  

 

PRINS METALLO EN GEVOLG 



  



 

DE LEDEN VAN DE RAAD VAN 11 
Paul Aerts 
Wolfgang Boom 
John van den Dungen 
Jos Gerrits 
Jan-Willlem Splinter 
Arie Weeren 
Bart Wernaart 
Erik Wernaart 
Dirk Zondag ( vorst) 
Henk Zondag 
Roland Mol 
Matje Herwijnen 
Rene Kinderdijk 
John Clemens 
Wilbert Verbruggen 
Kaj Smits 
Bas Zondag 
Kevin Zevenbergen 
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