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WOORDJE VOORAF
VAN DE VOORZITTER
Beste Bolhoeden en Bolhoedinnekes
Het was weer een mooi carnavalsseizoen.
Na het afscheid van onze 60e Prins “Paloma Gris”
een Bolhoed in hart en nieren en zijn gevolg
Bianca, Marina en Roy, keek iedereen vol
verwachting uit naar de neie 61e Prins der
Bolhoedjes.
Wie o wie zou het zijn. ?
Prins Extra Forte en zijn adjudanten Laurens en
René, wat stonden zij er mooi op.
Vol enthousiasme zijn zij onze vereniging voor gegaan, met de carnavalsdagen
bij bezoeken aan andere verenigingen , telkens stonden zij onvermoeibaar en
vol energie op het podium.
Wilbert , Laurens en René bedankt, jullie hebben er mede voor gezorgd dat het
een geweldig feest is geworden. Want dat was het !
De jaarlijkse brunch was een gezellige happening met als hoogtepunt de uitreiking van de onderscheiding aan Dirk Zondag die 10 of 11 jaar geleden de moed
had om samen met een paar andere onze vereniging nieuw leven in te blazen,
Dirk we zijn trots op jou.
De onderscheiding was voor 10 jaar lidmaatschap en bijna de gehele raad van
11 hadden ook de 10 jarige onderscheiding verdient. Heren allemaal bedankt
voor jullie inzet gedurende de afgelopen 10 jaar.
Op carnavalszaterdag het begin , de vereniging op de “platte kar” met in top
onze Prins en gevolg, toegejuicht door een grote menigte langs de optocht , wat
een feest.
S ’middags werden onze club 222 leden en andere donateurs ontvangen in het
Bruincafé, wachtend onder het genot van een drankje op onze Prins die hen een
persoonlijke onderscheiding uitreikte. Donateurs, adverteerders en club 222
leden bedankt voor jullie financiële ondersteuning.
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Wat een geweldig feest is het toch carnaval bij de Bolhoedjes,
te beginnen op zaterdag middag met een instuif voor de
kinderen met ouders.
Zaterdagavond de opening van carnaval door onze Prins met de
sleutel overdracht door Jurriaan van der Valk van onze residentie
Pullman Eindhoven Cocagne. Nu kan het feest echt los gaan met bekende
en zeer goede artiesten in een drukke residentie.
Op zondag middag heeft onze commissie Kindercarnaval weer voor
prachtige activiteiten voor de kinderen gezorgd , zodat zij een onvergetelijke carnavalsmiddag hebben.
Zondagavond hadden wij als vereniging het genoegen om Jan Vromans jr.
te installeren als ere-bolhoed. Jan heeft zich jaren actief ingezet voor het
Eindhovense carnaval met in het bijzonder het Federatiebal.
Maandagmiddag is het de middag voor onze Bolbloazers, na een jaar
oefenen en het muzikaal begeleiden van onze vereniging , mogen zij hun
feest organiseren “Pulle Vulle” een begrip in Lampegat. Dit jaar ook weer
een van de hoogtepunten tijdens carnaval.
Op dinsdagmiddag kreeg het “Pulle Vulle “ een geslaagd vervolg met
geweldige kapellen die op deze middag het dak van de wintertuin eraf
speelden.
Dinsdagavond het traditioneel sluiten van het carnavalsfeest, met het
bezoek van de stadsprins Rogério en later op de avond de afterparty met
onze Prins Xtra Forte en de stadsprins Rogério.
We kunnen weer terugkijken op een geweldig carnavalsjaar met alle
mooie momenten .
We vieren dit grootse feest natuurlijk in onze mooie residentie
hotel Pullman Eindhoven Cocagne , waar alles tot in de puntjes geregeld
is .
Met dank aan al hun medewerkers,
Jurriaan van der Valk en Marieke Lamberts.
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Dank aan al onze leden, die zich inspannen voor een
onvergetelijk carnavalsjaar.
Zij doen dit in de diverse commissies en door
hand en span diensten te verlenen daar waar het nodig is.
Dank aan de beveiligers en stewards die toezien dat alles
ordentelijk verloopt.
Dank aan de vrijwilligers in de garderobe, de vrijwilligers van het Rode
Kruis en de vereniging die de toiletten schoonhoudt.
We staan aan het begin van een nieuw carnavalsjaar, dat begint met het
bekend maken van onze nieuwe 62e Prins en zijn gevolg.
Iedereen zal verrast worden door dit geweldige gezelschap die dit jaar
ons voor zal gaan in het carnavals gedruis. Ze gaan dit doen samen
met de Bolbloazers, en de raad van Elf onder toeziend oog van
onze vorst Dirk.
We gaan er weer een mooi carnavalsjaar van maken, samen met onze
leden en hotel Pullman Cocagne Eindhoven, onder muzikale begeleiding
van onze jubilerende 44 jarige hofkapel De Bolbloazers.

Met carnavaleske groet Salaai….

Frank van der Linden
Voorzitter/penningmeester
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Een woordje van onze 62e prins
Prins El Classico
Beste Bolhoedvrienden,
Zoals het hoort zal ik me eerst even voorstellen: In het dagelijks leven ben ik Jos Gerrits,
60 lentes jong en bijzonder knap met een
steek op(al zeg ik het zelf).
Ik ben inmiddels 37 jaar gelukkig getrouwd
met Marijke en woon in de mooiste wijk van
het Lampegat: Strijp.
Voor de kost verkoop ik wasmachines, drogers, koelkasten en inbouw apparaten
(oftewel: witgoed).
Inmiddels doe ik dit de laatste 6 jaar bij Verhagen witgoed in Valkenswaard.
Nu ik dit stukje moet schrijven dacht ik: laat ik de Bolhoedjes om mijn nek
eens tellen en ik merk dat ik al zeker 28 jaar de weg naar de Bolhoedjes en
dus het Pullman Eindhoven Cocagne weet te vinden. De laatste 11 jaar hiervan zit ik in de raad van ons mooie clubje. Op het podium staan als de 62e
Prins der Bolhoedjes is iets wat al een tijdje in de pijplijn zat, ik wou dit heel
graag een keer meemaken nadat ik een jaar als adjudant van de 55e Prins,
Mimitoe La Haute Cuisine al een keer geproefd had aan het beleven van het
feestje vanuit deze hoek.
Al menig jaar organiseer/regel ik samen met Erik de kindermiddag op de zondagmiddag, want wat is er mooier dan al die jonge snoetjes te zien genieten.
Oke, je wilt graag een keer Prins worden, je hebt wat gesprekken met de
Prinskeuzecommissie en ondanks wat vertraging krijg je eindelijk groen licht.
En dan? Waar begin je? Als eerste een gevolg kiezen, want alleen kan niemand het, vandaar ook ons lijflied: Ik kan het niet alleen. Mijn adjudanten
hebben ervaring genoeg, beide zijn ze eerder Prins geweest en toevallig zijn
het ook nog eens goede vrienden van me: Arie en Alexander Weeren.
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We zouden het in eerste instantie met zijn drietjes doen,
tot vorig jaar na de opkomst van Xtra-Forte en gevolg.
Toen vroeg een knappe dame, die tevens al jaren de hof
coupeuse van de raad is of ze mijn hofdame mocht/kon worden.
Dat ze toevallig ook nog familie van me is maakt het verhaal natuurlijk
nog leuker, zo met 2 families op een podium. Nou, een naam kiezen,
onderscheidingen en pakken bedenken/ontwerpen en de grote lijnen
zijn compleet.
Uiteraard horen bedankjes erbij want zoals gezegd: Ik kan het niet alleen. Heel cliche, maar om niemand te vergeten wil ik IEDEREEN die geholpen heeft in de voorbereiding alsmede mijn sponsoren van harte bedanken!
Iedereen een fantastische carnaval gewenst, aan ons zou het niet liggen.
Prins El Classico, 62e Prins der Bolhoedjes. (alias Joske!)
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PRINS CLASSICO FORTE EN GEVOLG DANKEN ALLE SPONSORS
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PROCLAMATIE
Wij…. Prins El Classico, 62e Prins der Bolhoedjes
Regent van het Pullman Eindhoven Cocagne,
Jonkheer van het gerstenat
Deken van het witgoed, erfheer van een stukje Strijp
Ondersteund door de beschermheer van de muziek, de majesteit van de
elektronica en de jonkvrouw van de naald en draad,
Proclameren dat:
Ten 1e: Dat de kleur van het hoedje dit jaar zal zijn zilver-grijs zal zijn.
Ten 2e: Dat ons lijflied van De Dijk , je kunt het niet alleen is.
Ten 3e: Dat we ook dit jaar weer door de raad en de kapel worden
ondersteunt
Ten 4e: Dat het voor jong en oud weer een groot feest moet zijn
Ten 5e: Dat de verkoop van witgoed vier dagen stil zal liggen.
Ten 6e: Dat we voorop in het feestgedruis zullen gaan.
Ten 7e: Als je ons mist, kijk even buiten waar we waarschijnlijk staan te
roken, roep je echter bier zijn we zo weer binnen.
Ten 8e: Het pas echt een feest is geweest als wij met de Raad en Kapel zijn
geweest.
Ten 9e: Dat we zullen proberen iedereen een hoedje te geven.
Ten 10e: We bedanken iedereen die ons geholpen heeft dit mogelijk te
maken.
Ten 11e: Tot slot wensen wij als Prins en gevolg iedereen een geweldig
carnaval toe.
Aldus opgemaakt en geproclameerd, 3 minuten voor de opkomst op
09-11-2019 in onze residentie, Pullman Eindhoven Cocagne te Lampegat.
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PRINS EL CLASSICO EN GEVOLG DANKEN
ALLE SPONSORS
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ADJUDANT ELECTRICO
Salaai carnavalsvrienden,
Voor de meeste Bolhoeden ben ik geen onbekende, maar voor diegene die me nog
niet kent, ik ben Alexander. 42 jaar jong en
gelukkig getrouwd met Karin.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
productspecialist elektrische meetdiensten
en voorzieningen bij de firma Kenter BV in
Duiven.
Daarnaast ben ik bezig met een bacheloropleiding Elektrotechniek aan de Fontys.
Mijn loopbaan bij de Bolhoedjes begon eenentwintig jaar geleden bij de raad van elf.
Hier ben ik elf jaar geleden vertrokken, om
als prins te mogen rond paraderen.
Inmiddels ben ik alweer tien jaar bij de kapel af en aan geschoven. Telkens als
ik weer een smoes heb om te stoppen, vind ik kort daarna de weg weer terug
naar de groene jassen. Dit jaar heb ik geen excuus om terug te gaan, want ik
heb mijn smoking weer uit de mottenballen gehaald. Hier ben ik aangenaam
verrast doordat hij te groot is. Reden te meer om flink te beest uit te hangen,
zodat hij weer passen gaat. Het schuiven zal ik zeker missen, Misschien dat
sommige mensen mijn geschuif niet missen, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat het zware werk het ook zonder mij gaat redden.
El Classico heeft me al jaren geleden gevraagd, om samen met Streep, zijn adjudant te worden. Ik heb hem meteen, zonder te aarzelen, gezegd dit graag te
doen. Vorig jaar had hij het idee om ook een hofdame aan te laten sluiten. Ik
ben blij dat het Cerise is geworden. Vol enthousiasme en goede moed, ga ik er
weer voor om bij elk bal onder leiding van EL Classico met iedereen de deuren
te sluiten.
Vol spanning en energie,
Adjudant Electrico
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ADJUDANT STREEP

Om maar meteen deze prangende vraag te
beantwoorden: lijkt me niet nodig.
Er schijnt een zekere regelmaat te zijn waarin
gebeurtenissen terugkeren.
Als ik zo terugkijk is mijn periode ongeveer 10 jaar: zo’n 20
jaar geleden was ik de 43ste prins der bolhoedjes: Prins
Mathematicus. Iets meer dan 10 jaar geleden ben ik opnieuw in het voetlicht getreden als Adjudant Arie bij mijn
broer (en huidig mede-samenzweerder) in de rol van Prins
Alexander I. Dit legendarische duo stond al snel bekend als
Prins Pils en Adjudant Bavaria. Ik denk dat Prins Pils komt
vanwege zijn naam (Alexander), het feit dat hij een (Nissan)
Maxima reed en bovendien kort daarop koning werd (van
de Guld), uiteraard nooit vanwege enige consumptieve
voorkeur. Adjudant Bavaria, evenzeer uiteraard, omdat we
onze sponsors graag ter wille zijn.
Maar genoeg over het verleden, wederom een jaar of 10 jaar later zijn we er klaar
voor. Heel wat water is onder de brug gepasseerd, maar het is eindelijk zo ver. Jos is
onze volgende Prins en wij gaan een nieuw carnaval in als het gevolg van Jos. Ik wens
hem hierbij vast veel succes (of sterkte?), maar hij moet maar denken dat het zijn
eigen keuze was. Met Monique, Alexander en mijzelf heeft hij in ieder geval een gevolg dat hem moreel ondersteunt en vol voor een onvergetelijk carnaval gaat. Ik had
eens een baas die vond dat je alleen maar voor het beste kan en mag gaan, dus bij
deze. Hij vond overigens wel meer, maar dat is helaas de moeite van het herhalen
niet waard.
Dus tenslotte maar de meest prangende vraag beantwoorden: vanwaar Adjudant
Streep? Is dat vanwege de rechte lijnen die mij als wiskundige wel moeten aanspreken? Wel nee: rechte lijnen zijn mij te saai, ik denk regelmatig ook om een bochtje.
Loop ik dan zo snel dat ik voorbijsnel als een “streep”? Zou ik wel willen, maar die tijd
is echt geweest… Nee, de verklaring ligt in een heel andere richting. Door mijn professionele werkzaamheden moet ik heel voorzichtig zijn met mijn aanwezigheid in social
media. Mijn lieve vriendin Sonja daarentegen houdt ervan om via Facebook veel te
delen over alle leuke uitjes die wij regelmatig ondernemen. Zo waren wij, voor de
derde keer, in korte tijd wederom te gast in het IBIS hotel in Antwerpen (net als Pullman onderdeel van de ACCOR groep, krijg ik nu korting?????). Toen wij op onze kamer arriveerden lag er een briefje klaar met daarop “Welkom ….., fijn dat u wederom
gekozen hebt voor ons hotel”. (vul voor ….. mijn echte naam in). Sonja vond dit zo
aardig, dat ze dit wilde delen met haar volgers, maar omdat ze mijn gevoeligheden
met social media kende had ze mijn naam (de puntjes van hiervoor) doorgestreept
met een zwarte balk. In de reacties op dit bericht was snel mijn bijnaam geboren:
meneer Streep. (Vele volgers weten nog steeds mijn naam niet). Dus als een soort
van “coming out”: bij deze mijn
bekentenis: ik ben meneer Streep
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Salaai,

Adjudant Streep
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HOFDAME CERISE
Lieve Bolhoedjes en Bolhoederinnekes
Dit jaar zal ik als Hofdame Cerise bij de
Bolhoedjes vertoeven.
Cerise is zoals wel bekend is de vertaling van kers,
die in mijn leven toch wel een grote rol heeft
gespeeld.
Opgegroeid in Mierlo, het Kersendorp, carnaval gevierd als tiener bij CV de Stillekes en
CV de Kersenpitten. En de Cherry Chop barbers de
barbershop van mijn broer Ruud.
En wie ben ik dan? Monique Gerrits 53 jaar jong,
getrouwd met José, Trotse mama van 4 kinderen
( Serena – Tim – Anicia en Naomi ) en oma van een
kleinzoon Noah.
Onze ouders hebben ons al op jonge leeftijd leren genieten van alles wat met
carnaval te maken had.
Wij wisten dat alle carnavals activiteiten vanaf 11 – 11 tot aswoensdag belangrijk
waren in ons huishouden.
Jarenlang in Lampegat carnaval gevierd en na een verhuizing naar Mierlo bij de
Mierlose carnavalsverenigingen totdat mijn ouders bij de bolhoedjes terecht
kwamen.
Papa is Prins geweest in 94-95 en Ruud in 95-96 . De jaren daarna ben ik altijd op
de kindermiddag en Pulle Vulle nog in Lampegat geweest met de kinderen, door
mijn verhuizing naar Lommel { B ) was carnaval vieren beperkt tot die
evenementen.
Toch was ik niet zo bekend bij de bolhoedjes wat wel bleek toen ik een jaar of 10
geleden binnenkwam en aan Jos vroeg weet je toevallig waar mijn ouders zijn,
waarop hij antwoorde als ik nu wist wie je ouders zijn dan kan ik je dat misschien
vertellen. Wel Henny en Gusty Gerrits waarop Jos zei “ die hebben toch alleen
een zoon “ ?
Intussen is dit wel verandert na het overlijden van mijn mama heb ik de taak van
haar overgenomen om elk jaar te zorgen dat de bolhoedjes voorzien zijn van strikken en pochetten met bijpassende veren in kleur van de Prins. Ik doe dit nu al een
aantal jaren met heel veel plezier en elk jaar ben ik weer benieuwd met welke
kleur ik weer mag knutselen.
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Voor het overlijden van mijn vader heeft hij tegen mij gezegd:
“hey Monique, wat zou het leuk zijn als je hofdame zou worden
als Jos Gerrits ooit Prins van de Bolhoedjes zou worden.”
En dit jaar is het zover.
De kleur was al snel bekend dus stof voor de strikken en pochetten waren snel
gekozen als ook de veren. De stof voor mijn kleding had ik naar de naaister
gebracht, en intussen is mijn kleding ook klaar en nu is het afwachten naar wat
komen gaan.
Wat ik natuurlijk niet vergeten is om een aantal mensen te bedanken.
Mijn man en kinderen voor hun steun vanaf het begin en in wat er nog komen
gaat.
Mijn broertje en zijn Simpel Zat. Jos , Arie en Alexander die mij in hun driespan
hebben opgenomen. Birgit die mijn kleding heeft gemaakt. En alle andere die
rechtstreeks of onrechtstreeks er voor zorgen dat Carnaval 2020 een
onvergetelijk feestje gaat worden.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat ik vele van jullie tegen ga komen in het
Bolhoedpaleis Pullman Eindhoven Cocagne en dat we er samen een geweldig
feest van gaan maken.
Salaai!
Hofdame Cerise

19

20

TERUGBLIK PRINS Xtra FORTE
Beste Bolhoeden en Bolhoedinnekes,
Wat was dit een fantastisch jaar!!!
In de aanloop naar de aanstaande prinswissel
wil ik graag even terugblikken op de
onvergetelijke en ontelbare mooie momenten
die ik heb mogen beleven.
En dat begint al meteen op de avond van mijn
installatie als 61ste Prins der Bolhoedjes.
Een volle Wintertuin in het Pullman Eindhoven
Cocagne waar velen samen zijn gekomen in
afwachting van de Neie. Langzaam bouwt de
spanning zich op naar het moment dat het gordijn opzij schuift en ik met adjudanten Laurens
en René op het podium sta.
Mijn prinsenbegeleiders Dirk en Roy hadden al
gezegd dat dit “best wel een momentje om van
te genieten” zou zijn. Vele van deze momenten zouden nog volgen. Dan is het tijd
voor die grote ontlading van vreugde en plezier en aansluitend een feest tot in de
vroege uurtjes. De brunch op zondag is een mooie en gezellige traditie waar tijd is
voor een hapje en een drankje met Bolhoedjes, Bolbloazers en Club 222 leden.
Fijn om ze dan allemaal persoonlijke aandacht te kunnen geven bij het uitreiken
van de onderscheidingen.
Daarna mag ik me gaan verheugen op de vele uitbals die op de agenda staan.
Samen met de Raad en de Bolbloazers zijn we bij bevriende verenigingen geweest
waar we ontzettend veel van hebben genoten. De hartelijkheid, vriendschap en
oprechte interesse die ik tijdens de bezoeken als prins mocht ervaren is buitengewoon fantastisch geweest.
Zo langzaamaan gaat het dan uiteindelijk richting Carnaval. Dan wordt het pas
écht feest in onze eigen residentie en probeer ik me voorzichtig een voorstelling
te maken van wat er zal gaan gebeuren. Zo ongeveer alles wat ik dacht is
uitgekomen maar dan 100x beter….. Het begint met de optocht op zaterdag. Uitgerekend die dag werkte het weer goed mee, pas op het einde een drupje water
gevallen. De hele rit was een geweldig hoogtepunt van start tot einde. Geen voetbal, knuffel of snuupke is er achter gebleven op de wagen. Er stonden zo ontzettend veel enthousiaste mensen langs de route. Ook hier weer ontzettend van
genoten. De avond en de daaropvolgende dagen waren een aaneenschakeling
van verrassingen en onvergetelijke
momenten maar bovenal
21
een ongelofelijk groot feest.

De bands, artiesten en DJ’s waren super!!!
De dagen vlogen voorbij en veel te snel is de laatste avond gekomen.
Als dan de rozen zijn uitgedeeld en het licht weer aangaat krijg ik pas
wat tijd om te beseffen wat er allemaal gebeurd is.
Het moge duidelijk zijn het afgelopen jaar heel bijzonder is geweest.
Dit is alleen maar mogelijk geweest door de grote inzet en betrokkenheid van
velen die ik van harte wil bedanken. Het boekske is niet dik genoeg om iedereen
te vernoemen, maar een aantal (zónder anderen tekort te willen doen) wil ik toch
even doen.
Als eerste mijn adjudanten Laurens en René, jullie enthousiasme en energie heeft
vanaf de eerste dag een stevig fundament gelegd onder “ons” feestje. Wat hebben we gelachen en genoten, super bedankt voor dit fantastische jaar.
Mijn prinsenbegeleiders Roy en Dirk, kei bedankt voor de hulp en steun. Nooit
gehoord dat er iets niet mocht of geregeld kon worden, niks was te veel. Nog een
keer??
Onze sponsoren, zonder jullie is het niet mogelijk om deze festiviteiten te organiseren. Ontzettend bedankt voor alles.
Dan de Raad, Hoge Raad en Senatoren, een dikke dankjewel voor jullie steun en
niet nalatende oplettendheid als ik weer eens “goed bezig” was.
De commissies van de vereniging, zonder jullie geen Pulle Vulle, Kindercarnaval,
Bolboekje en ga zo maar door.
Management en personeel van het Pullman Eindhoven Cocagne, ontzettend bedankt voor de goede zorgen. Het was geweldig.
Frank en Yvonne van der Linden, al jaren maken jullie er voor ons iets speciaals
van. Dit jaar overtreft het onze stoutste dromen. Wauw !!
De pruimentuin, zoals ze zichzelf noemen. Hartelijk dank voor de knuffels, hapjes,
aanwezigheid bij de uitbals, steun en voorbeeld voor onze partners en nog zo
veel meer. Heel bijzonder, echt waar.
Ralph en Roland, ontzettend bedankt voor het vastleggen van ons fantastische
jaar. Opvallend onopvallend met z’n twee maar jullie hebben het gepresteerd om
ons precies op de juiste momenten vast te leggen. Vakwerk van de bovenste
plank!
En als laatste de mannen die mijn lijflied “Ik moet zuipen” van Eindhoven tot in
Hasselt ten gehore hebben gebracht: de Bolbloazers. Machtig mooi setje, altijd en
overal voorop, dorstig en onvermoeibaar. Ontzettend bedankt voor de manier
waarop jullie ons hebben verwend met muzikale klanken en de belachelijke hoeveelheid lol en plezier.
Het is voorbij voor je er erg in hebt maar ik heb ontzettend genoten. Nu is het de
hoogste tijd om de scepter door te geven aan de nieuwe prins en hem, en zijn
gevolg, een geweldig jaar toe te wensen.
Bedankt allemaal!!
Prins Xtra Forte
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TERUGBLIK EX ADJUDANT LAURENS
Nadorst… emotioneel geraakt en nog veel
meer. Het was en is een genot om samen met
Prins Xtra Forte Wilbert en Adjudant René
dit prachtige feest in de kern mee te mogen maken.
Dank aan allen die ons hebben bijgestaan: Carin, Josta,
Kim, Janette, Leanne, en natuurlijk mijn allerliefste
maatje Sylvia voor de vele weekenden dat ze mij moest
missen. “Bedankt lieve schat” veel meer kan ik niet zeggen. Het was supergaaf, erg verrassend, energiek en erg
plezierig in een prachtig Prins- en Adjudanten pakske.
Bedankt! Toppie Bolblaozers, voor de muziek, en uhhh
“ik moet z…” deed het fantastisch tijdens het optreden,
heb ik gezien in WOORD EN DAAD.
Gewoonweg geweldig!!
De opkomst, de brunch, de trektocht door de binnenstad, t’fruithapje bij
Staceys, Carnaval in het Pullman Wintertuin & de Salon tijdens de Carnaval d’n
Optocht door het Lampegat bovenop de Prachtige Pizza Praalwagen van de De
Bolhoedjes, een voorpagina in de krant, een geweldige ervaring.
Super grandioos was dat!!
Tijdens de opkomst van ons drieën op de vele podia bij de diverse
‘’Carnavalsverenigingen’’, FEC, de Wintertuin of in de Salon, het heeft bij ons
bijzondere indrukken achter gelaten van het afgelopen Carnavals-seizoen dat
wij samen mochten beleven. Toppie. Super.
‘’De confettie’’ vinden we nog steeds in elke schoen. Wij wensen “D’n Neie en
zijn gevolg’’ veel succes in het nieuwe Carnavals-seizoen.
Een bijzonder damesclubje, “De Pruimentuin’’ waarvan wij genoten tijdens de
vele uitbals; deze dames weten precies hoe ze dit feestje moeten vieren. Ze hebben altijd even tijd voor een gezellige plezierige babbel en een biertje op z’n tijd.
Ze zijn prachtig verkleed, geven je een stevige knuffel en ze geven je het gevoel:
je hoort erbij. Een line-dansje op het eind en dan is er weer een avond voorbij.
Bedankt dames, Supergezellig!!
Beste Frank van der Linden, alle Sponsoren, de Raad van 11, de Hoge Raad, de
Senatoren, de beveiliging, vrijwilligers, medewerkers van het Pullman Hotel en
alle mensen achter de schermen: hartelijke dank voor de vele goede zorgen en
het respect dat wij van jullie mochten ontvangen. Niets was te veel en natuurlijk
de prachtige versiering in de juiste Bolhoedkleuren in de Residentie Pullman
Wintertuin.
Roy, Dirk bedankt voor de fantastische ondersteuning tijdens ons optreden.
Het was Gewoon weg Top !!
Salaai Adjudant Laurens
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CAFE ’T ROZENKNOPJE

HOOGSTRAAT 59
EINDHOVEN

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
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TERUGBLIK EX ADJUDANT RENE
Beste Bolhoedjes en Bolhoedinnekes,
De vereniging heeft mij gevraagd om een
terugblik te schrijven over het afgelopen
carnavalsjaar, over mijn belevenissen en hoe ik het een
en ander ervaren heb. Nou, dat is in één woord te omschrijven : FANTASTISCH !
Samen met prins XtraForte en mede-adjudant Laurens
hebben we geprobeerd er een leuk feestje van te
maken en volgens mij is dat aardig gelukt .
Overal waar we op het podium verschenen spatte het enthousiasme er van af
en was het één groot feest ! Maar even terug in de tijd, naar 10 november
vorig jaar, onze opkomst. Wat was dat spannend, ik krijg er nog koude rillingen van . Één groot avontuur waar we indoken, en vanaf die avond
opgenomen werden in de Bolhoedfamilie, want zo voelde het.
Daarna de brunch en receptie, meer dan honderd handen schudden, en onderscheidingen, pins en bolhoedjes uitreiken, geweldig ! En ´s middags de
stad in, in de stromende regen, naar de 11-11 bals in diverse gelegenheden.
Vele buitenlanders maakten foto´s van ons want ze dachten dat we bij de
GLOW hoorden ivm de lampjes in onze hoeden ! Lachen haha !
Alle prinswisselingen van bevriende carnavalsverenigingen hebben we bezocht (en dat waren er heel wat ) , en overal maakten we er een gezellig feestje van, samen met de Vorst, de Bolbloazers en de Raad van Elf. Al die blije
gezichten die plezier hadden, prachtig.
En dan, begin maart, waar we allemaal naartoe hebben geleefd : carnaval !
Een week lang in het Pullman Hotel verblijven, Pekske Pronken, 3 Uurkes
Vurraf, de optocht, Omroep Brabant en SBS6, onderscheidingen en pins uitreiken, op het podium met alle artiesten, de kindercarnaval……….allemaal hoogtepunten. Jammer dat carnaval maar 4 dagen duurt ! Maar aan alles komt een
eind. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor een geweldig carnavalsjaar, in het
bijzonder Dirk en Roy, onze begeleiders, en Frank, de regelaar achter de
schermen, de Bolbloazers en de Raad van Elf. Ook de dames Carin en Sylvia en
mijn vriendin Josta, die ons op allerlei gebieden hebben gesteund. Bedankt!
En natuurlijk wil ik Wilbert en Laurens bedanken voor een bijzondere carnaval, onvergetelijk! Bedankt jongens!
Tenslotte wil ik ‘de Neie’ en zijn gevolg veel succes wensen en heel veel plezier. Maak er iets van, en vooral , GENIETEN !
Houdoe,
Ex-adjudant René
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LEDEN VAN DE HOGE RAAD











Wim van Belkum
Jack Bierens
Jan de Natris
Rörd Peters
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
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PROGRAMMA CARNAVAL 2020

Nelis
Leeman

Jeroen
van Zelst

Iedere avond kunnen we ook weer genieten
van onze eigen blaaskapel,
DE BOLBLOAZERS
Vanaf zaterdagmiddag iedere dag vanaf 13.00
uur tot 2.00 uur een geweldig feest bij
Carnavalsvereniging de Bolhoedjes
In het Pullman Eindhoven Cocagne,
Vestdijk 47 Eindhoven
GRATIS ENTREE
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PROGRAMMA KINDERCARNAVAL
Beste Bolhoeden en Bolhoedinnekes .
Het is weer die tijd van het jaar dat we terugkijken en voorruit
naar het carnaval .
Afgelopen jaar was het weer een druk en gezellig kindercarnaval en mijn chef
commissie kindercarnaval was weer terug na een jaartje vrijaf. Nu hij zelf als
prins op het podium staat wordt het weer een druk jaar voor me, maar ik hoef
het zeker niet alleen te doen.
Ik wil, namens ons, iedereen bedanken die het vorig jaar weer mogelijk hebben
gemaakt om voor onze kleine Bolhoeden en Bolhoedinnekes er weer een geweldig feest van te maken .
Zeker onze vrijwilligers want zonder hun kunnen wij het niet .
Dan is het weer tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe carnavalsjaar, tijd om
weer te vergaderen en dingen te regelen .
De wereldberoemde bolhoedjes in de kleur van de nieuwe prins zodat iedereen
die naar ons kinderfeest komt er een krijgt , dj’s Sjors & Sjimmie en nog veel
meer maar dat ga ik nu niet verklappen .
Ook gaan we weer onze vrijwilligers vragen om ons komend jaar bij te staan .
Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom, aanmelden kan via een privé
berichtje op onze facebook pagina of schiet een raadslid aan (bij voorkeur mij
of onze Jos, dit jaar prinske)
We gaan er dan samen weer voor zorgen dat de kinderen een onvergetelijke
middag zullen beleven bij de Bolhoedjes .
O ja sponsoren zijn ook altijd welkom , al vanaf € 22,- bent u sponsor of misschien wilt u adverteren
op de beamer.
Stuur een mail naar comcom@bolhoedjes.nl en zij nemen
zo vlug mogelijk contact met u op .
Ik zeg OP NAAR EEN GEWELDIG
KINDERFEEST bij de Bolhoedjes .
Namens de commissie kindercarnaval ,
Jos Gerrits & Erik Wernaart
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WOORDJE VAN DE COMCOM
Chips, is het al weer november ja?
Maar goed dat ons Moontje op de
kalender heeft gekeken, anders hadden jullie dit
boekje nooit gezien.
Ook de inmiddels tot collectorsitem geworden strijkembleempjes in de vorm en kleur van het Bolhoedje van dit jaar waren weer ruim op tijd geregeld door
onze John.
Is er nu het boekje klaar is
dan tijd voor rust?
Uiteraard niet, want een commissie als de onze is bijna
het hele jaar bezig met van alles en nog wat. Zorgen dat
de vereniging op social media goed aanwezig is, contact
met sponsors onderhouden en op het moment dat jullie
dit lezen is ondergetekende al weer druk bezig met de
Banier voor aan de gevel van het hotel en zijn Bianca,
Jan-Willem en onze chef Polleke (en de eerder genoemde 3) weer druk bezig om onze beamer, website en bol
of fame er weer gelikt uit te laten zien zodat al onze
sponsors zo goed mogelijk voor de dag komen. In de
huidige tijden van stijgende kosten mogen wij als vereniging in onze handen knijpen met een trouwe schare
sponsors die ons ondersteunen op allerlei manieren om
alle evenementen die we organiseren mogelijk te maken. Het meest tot de verbeelding sprekende: de kindermiddag. Elk jaar doen we
ons best om de kleinste bolhoedfans een veilige, onvergetelijke middag te bezorgen. Dankbaar zijn we dat we al jaren een goede samenwerking hebben met onze
meugelijkmakers, maar zoals het vaker gaat met dit soort dingen kunnen we altijd meer sponsors/meugelijkmakers gebruiken.
Mocht je interesse hebben om ons als vereniging te ondersteunen en ons daarmee te helpen om al de evenementen te organiseren, neem dan vrijblijvend contact op met ons via comcom@bolhoedjes.nl , stuur een privébericht via de facebookpagina (www.facebook.com/cvdebolhoedjes ) of spreek een van ons aan
onder het genot van een drankje, dan zorgen wij voor de exposure van jouw bedrijf voor een carnavalesk prijsje!
Carnavaleske groet, namens de comcom commissie,
Ralph Buisman
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Een woordje van de Vorst
Beste Bolhoed en Bolhoedinnekes,
Zo, ik heb me maar eens een Duveltje
ngeschonken, want het jaarlijkse
Bolhoedboekstukje (3x woordwaarde) moet weer
geschreven worden.
Ik begin natuurlijk altijd dat we weer een geweldig jaar
achter de rug hebben, trots op alles en iedereen,
prachtige Raad van Elf, grandioze kapel en een
fantastisch Prinsentrio.
Eigenlijk kun je wel copy-paste op mijn verhalen
toepassen; waarschijnlijk niemand die het door heeft.
Goed, dit is natuurlijk gezwets in de ruimte en dan heb ik
nog maar 2 slokken bier op, dus het belooft nog wat te
worden.
Mensen , mensen, wat heb ik dit jaar genoten; genoten
met een Grote G zullen we dan maar zeggen.
Al jaren blinken wij natuurlijk uit in het hebben van goede Prinsen, het begint
zelfs een beetje tegen ons te werken; geen enkele vereniging kan jaar naar jaar
zoveel kwaliteit op het podium hebben wordt er gefluisterd ( overdrijven is en
blijft een vak).
Dit jaar was hierop geen uitzondering kan ik wel zeggen.
De contacten met Wilbert werden twee jaar geleden voorzichtig gelegd tijdens
carnavalsdinsdag.
Een week of drie na de carnaval een gezellig gesprekje gehad achter aan de
keukentafel bij mij thuis en de eerste vragen kon ik goed en duidelijk
beantwoorden.
Weer drie weken later zaten we samen met Roy, Laurens, René en Wilbert aan
diezelfde keukentafel om stiekem spijkers met koppen te slaan.
Een Prins met gezelschap van buiten de vereniging !!!!!!
Het was voor mij een beetje een dejavu, want ook mijn broer en ik waren
“slechts” vaste bezoekers van de Bolhoedjes voor dat we de 48ste Prins werden.
Wat hebben we dit jaar toch allemaal mogen meemaken met deze mannen;
overal waar ze kwamen werd het een feest, vol enthousiasme, nimmer aflatende energie en een tomeloze inzet. Prins Xtraforte, Adjudanten René en Laurens,
jullie waren geweldig !!!
Bedankt voor een top jaar en we gaan elkaar zeker weer zien op de dansvloer of
aan de bar.
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Goed, en dan verder, wat kan ik nou zeggen over de carnaval van dit
jaar?, dat het druk was?, dat het gezellig was?,
dat ik soms ook niet snap waar al die mensen vandaan komen?.
Allee, dit alles is natuurlijk waar, wat een drukte en dat vooral op
zaterdag, ongelooflijk.
We moeten tegenwoordig opboksen tegen alle tenten die ze maar her en der in
de stad neerzetten en we zullen er voor moeten zorgen dat we een programma
presenteren waarmee iedereen uit de voeten kan.
De Bolhoedjes laten elk jaar weer zien dat we er als vereniging staan als het nodig
is en de schouders worden eronder gezet mocht daar om gevraagd worden
Een voorbeeld was dit jaar de dinsdagmiddag; Marco en Chris hebben het voor
elkaar gekregen om zelfs deze middag tot een succes te maken met een vol programma en dat is wonderlijk knap want de dinsdag is een moeilijke dag, en dat
zal alleen nog maar erger worden vrees ik.
Verder zullen wij er als vereniging alles aan moeten doen om meerdere sponsoren te werven om ook in de toekomst carnaval te kunnen blijven vieren op de
manier waarop we dat gewend zijn.
Onze Com-Com commissie werkt zich drie slagen in de rondte om onze vereniging
aan geld te helpen; wij zijn het als leden van de Bolhoedjes aan hen verplicht en
natuurlijk aan onze club dat wij hen daar mee helpen.
Wij zijn als leden allemaal een onderdeel van de com-com; elke hoedje aan de
muur is er weer eentje, elke 20 euro is weer 20 euro, er zijn legio mogelijkheden
om de club vooruit te helpen.
Dus schroom niet om de leden van deze belangrijke commissie eens te vragen
naar de mogelijkheden en wat jij kan doen om onze club aan de gang te houden.
Oke, dat was even een serieus stukje, maar helaas wel een belangrijk onderdeel
van de carnaval.
Verder ben ik dit jaar onderscheiden met de grote federatie onderscheiding,
prachtig, ik was er werkelijk waar even stil van, maar deze onderscheiding is
waardeloos als er geen prachtige vereniging achter staat.
Alles kan alleen maar als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en daarom zie ik
deze onderscheiding dan ook als eentje voor ons allemaal, dus proficiat zal ik dan
maar zeggen.
Goed, nieuw jaar, veel dezelfde koppen natuurlijk, er zal ook net als andere jaren
wel weer op zijn tijd een biertje gedronken worden en er zal stiekem best een
keer een polonaise voorbij komen.
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Maar !!!, we hebben dit jaar wel een nieuwe Prins.
Gepokt en gemazeld in het carnavalsleven net als zijn gevolg,
al met al kan het dus eigenlijk op voorhand al niet meer stuk
en ik heb dan ook alle vertrouwen in het komende seizoen.
Vooruit, even checken. Prins bedankt-check, terugblik-check, even een beetje
zeiken-check, nieuwe Prins succes wensen-check, zie je wel copy-paste had
zomaar gekund.
Rest mij verder niets dan jullie een prachtig carnaval toe te wensen en we gaan
elkaar zeker treffen; is het niet op de dansvloer dan kan de bar ook zomaar een
optie zijn.
Dan sluit ik maar af met de woorden waar ik dit altijd doe.
Carnavallen doe je met zijn allen.
Vele groeten
de immer dorstige
(nacht)vorst
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GEEF DE PEN DOOR
Han bedankt voor het doorgeven van de pen.
Ik zal me even kort voorstellen:
Rene van Winkelhof , getrouwd met Yvonne en samen
zijn wij de gelukkige ouders van 3 grote kinderen.
Beroep: mechanisch engineer bij ASML.
Hobby’s : muziek maken, carnaval en van het bourgondisch leven genieten.
Jeetje`` wat vliegt de tijd``, dat is een uitspraak die je
vaak hoort. Ik heb eens een wekker naar mijn hoofd
gesmeten gekregen, de uitdrukking wat vliegt de tijd
kreeg toen toch een heel andere betekenis…
Maar inderdaad het gaat allemaal razendsnel.
Ik weet nog goed dat ik op een dinsdagavond ergens in het jaar 2002 bij Joop
Lamers op de stoep stond, muziekkoffertje in de hand en daar zijn we aan de
gang gegaan om er een beetje geluid uit te krijgen. Na vele toonladders , gescheld, vloeken en tieren, k… riet en ik maak er bekkens van, heb ik de pijp aan
maarten gegeven, want ik was er toen wel achter dat ik Andre Rieu niet ging halen .
In 2005 ben ik bij de Bolbloazers gegaan en ik moet zeggen dat het zuipen me
beter afgaat dan het muziek maken , zonder drank geen klank. We zijn waarschijnlijk ook de enige kapel die bezopen beter muziek kan maken dan nuchter ,
maar dat maakt allemaal niet uit ,als ge mar leut het. Het blijft een mooi clubke.
Ze hebben me zelfs in 2009 aan mijn vrouw geholpen. Dat was bij de Erpelrooiers , Yvonne kwam binnen en heel de kapel vond dat zij toch wel echt iets voor
mij was. Het is een bijzondere gewaarwording om een vrouw te versieren met 15
groenen jassen om je heen en ondertussen zijn we alweer 10 jaar samen. De tijd
vliegt zullen we maar zeggen.
En nu ga ik de pen doorgeven aan:
Ik wil hem graag geven aan een van de markantste leden van de vereniging , een
goei mens op zijn Brabants…..En het mooiste sikje van de vereniging.

Jan van der Velden (Bolbloazer)
Jan veel succes en plezier met het schrijven van een mooi stukje in ons boekje.
Ik wens iedereen bij deze een fantastisch carnaval en tot ziens bij Hotel Pullman
te Eindhoven .
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Groetjes Rene

Galerij der ex-prinsen
Sezoen

Prins

1958-1959

1ste

Jo

Naam
Jo Versteeg †

Kleur bolhoedje

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*

Hoge Raad

zwart

1965-1966

8ste

Borlettino

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

Wim Lier †

zilver

1979-1980

22ste

Pieter

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

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
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zwart

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

*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!

1994-1995
PRINS HENNY D’N
URSTE
EN ADJUDANT
RUUD
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De Feestwinkel van
Eindhoven
Grote Berg 123
5611 KJ Eindhoven
040-2441450
info@hetsnabbeltje.nl
www.hetsnabbeltje.nl
Facebook:
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www.facebook.com/
snabbeltje

NIE LULLE, PULLE VULLE

Beste carnavalsvrienden,

Ook dit jaar begin ik weer met dezelfde woorden als vorig jaar:

Allereerst wil ik graag een ieder bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het Pulle Vulle 2019! Wat was het weer een grandioos feest! En
uiteraard niet te vergeten alle kapellen die hun muzikale kwaliteiten ten gehore hebben gebracht, want zonder al die kapellen heeft Pulle Vulle geen bestaansrecht!
Al sinds september zijn we weer druk bezig met de organisatie voor Pulle Vulle
2020, wat dit jaar zal plaatsvinden op maandag 24 en dinsdag 25 februari
2020. Ook dit jaar gaan we weer proberen om een mooie mix van kapellen
samen te stellen. Mocht je nog een leuke kapel weten die interesse heeft om
te komen spelen, stuur dan even een mailtje naar pullevulle@bolbloazers.nl .
"IK MOET ZUIPEN! BARMAN HEDDE GIJ MIJ NOG NIET GEHEURD. DOE MIJ WAT
BIER, IEDER KWARTIER..."
Graag wil ik onze 61ste prins der Bolhoedjes, Xtra Forte en zijn gevolg bedanken voor een geweldig seizoen, wat hebben we genoten van jullie ENERGIE!
De 62ste prins der Bolhoedjes heet ik een
hartelijk welkom en wens hem en zijn
gevolg een geweldig seizoen toe!
NIE LULLE, MAAR PULLE VULLE!!

Met carnavaleske groet,
Marco van de Ven
Voorzitter Commissie Pulle Vulle
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DE BOLBLOAZERS..
Beste Bolhoed en Bolhoedinnekes,

Tijd vliegt, ik zeg het al een paar jaar op een
rij…. Het is zo hoor!
Weer een carnavalesk jaar voorbij gevlogen,
Gezelligheid kent geen tijd..
En inderdaad voor je het weet zit je weer een
verhaal voor dit mooie boekje te schrijven.
Op 18 april 2020 is het precies 44 jaar geleden
dat de Bolbloazers als Bloaskapel hun eerste
muzikale klanken probeerde te laten horen.
In die tijd hadden de meeste nog nooit van een instrument gehoord, laat staan
dat ze der geluid uit kregen….
Heden ten dage is dat gelukkig anders, en ondertussen hebben ze als hofkapel
van de Bolhoedjes alweer 44 jaar, hun mannetje gestaan om hun muzikale klanken te laten horen,
Deze klanken zijn in de 44 jarige geschiedenis al eens vastgelegd op een eigen
CD “u zult ons wel niet kenne” Helaas uitverkocht…
Voornamelijk blazen we in ons eigen Lampegat maar natuurlijk ook ver daar
buiten, denk aan Half vasten in België zoals Hasselt, Maaseik, Mechelen, WijnBier feesten in Duitsland, Koorenbouter circus en Toeterade op de kade, beide
in Dordrecht, Jeroen Bosch festivals in Den Bosch, Bierfeest in Best, Oerle, Helmond, Aalst, Brouwerij Dommelen etc etc,
Kortom wereld beroemd in Lampegat en ver daar buiten.
Dat dit niet ongemerkt is gebleven is duidelijk! Reeds met ons 33 jarig bestaan
werden ze door de federatie in ons Lampegat beloond met de Gouden Rommelpotter.
Wederom blijkt dat de tijd vliegt, nu zitten we al weer aan de 44 jaar…..
Dit alles moet natuurlijk gevierd worden!
Hoe en op wat voor manier dit gaat gebeuren is op het moment van dit stukje
schrijven nog onbekend. Een aantal Bolbloazers zijn er druk mee bezig, en gaat
zeker goedkomen.
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Voor het zover is, staat er een nieuw seizoen voor de deur!
Het aftredend Prins gezelschap heeft het super gedaan!
Bedankt jongens!
Dat jullie nog lang Bolhoeden mogen blijven!
Voor het nieuwe Prins gezelschap veel succes! Maak er een onvergetelijk jaar
van!
Wij als Bolbloazers zullen ons zoveel mogelijk laten horen bij alle Thuis en Uitwedstrijden!
Natuurlijk onder het genot van een potje gerstenat….
Namens De Bolbloazers, wens ik alle Bolhoed en Bolhoedinnekes, Lampegatters
etc een geweldig mooi Carnavals seizoen 2019 - 2020 !!
John Nielen,
Voorzitter Bolbloazers.
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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
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
Wim Kranen
Bariton/stil/slaapt soms
Huub Evers
Tenorsax/goed/soms k..riet
Alfred Jungerius Kleine trom/goed/soms pissen
Theo v Spreuwel Sousafoon/medium/op zichzelf
John Nielen
(voorzitter) Sousafoon/medium/zwaait met zijn voet
Marco v/d Ven
Grote trom /in stijl/
Erik van de heuvel bekkens /Druk menneke
Rene v/d Boogaard Trompet
Joop Sliphorst
Trompet/ repeteert in zijn vrachtwagen
Hans Raymakers Schuiftrombone, oogt rustig maar...
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Zeelsterstraat 120 Eindhoven
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LIJST EREBOLHOEDEN
De eerste erebolhoed is G.Borrie. Hij ontving de zwarte
bolhoed, de oorkonde en de bolhoedshawl, waarmee later alle erebolhoeden werden onderscheiden.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

G. Borrie
F. Philips
J. Mulder
R. Moussault
B. Cox
A.v. Tuijl
P Koelewijn
F. Banneneberg
W.v.d. Kerkhoff
Th. Sherriff
B. van Veelen
W. Swinkels
T. Peels
W. Martens
R. Welschen
W. Welten
F. Derks
T. Swinkels
P. Schuur
R. Kusters

2000 2001 W. Lier
2002 J. Westerterp
2003 J. Vlemmix
2004 2005 A. Sakkers
2006 P. Paulusma
2007 E. Boselie
2008 S. Swinkels/N.Swinkels
2009 R. Kooistra
2010 R. van Gijzel
2011 J. van der Valk
2012 2013 G. de Brouwer
2014 2015 M. Lamberts
2016 J. van Gorp
2017 H. Bröcheler
2018 J. Jorritsma
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 erebolhoed benoemd. Zij zijn in de jaren 70 met de ’Halve Zwarte Bolhoed met Rode en Witte pluimen’ onderscheiden, onder vermelding van de volgende tekst:
Deze ’koninklijke’ onderscheiding werd bij ’koninklijk’besluit door
de Prins van de Bolhoedjes in Lampegat verleend.
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CLUB 222
Carnaval als in een blauwdruk geschreven
narratief
Als moderne mensen zijn we in alles: gericht op
dat, wat voor ons ligt. In die niet aflatende beweging vooruit, lonkt carnaval als een verkwikkende
afslag. Een afslag die we als Club 222`ers zelden
missen. Meer nog, voor ons is er weinig schoner,
dan het gaan langs ogenschijnlijk parallelle wegen!
Waarbij zich aan het voor ons uit, een horizon ontrolt: waar eigen narratief, met blauwdruk wordt
geschreven. Carnaval als een in ons zelf gelegen vergezicht, met ongekende ruimte. Een tweevoudig losraken, daar het ook ons dagelijkse ontstijgt.
Zoals gebruikelijk bewoog de eerste afslag zich richting Prinswissel en Brunch.
Een afslag met de welriekende metamorfose van schimmig dwarrelende herfstblaadjes, die de zoete geur kregen van de bloeiende meidoorn. Met de betoverende transformatie waarin het Lampegatse Cultuurpaleis de scheppende lentelucht ademde van het nieuwe jaargetijde.
Dit pril ontluikende, ontsloot voor ons een extra bries. Een bries waarin het Club
222 verhaal zich in niets meer of minder ontvouwde, dan in de verschijning van
onze nieuwe Prins. Daardoor opgetild, rolde al het nieuwe zich met nog meer
verwondering voor ons uit. Gelukkig is dat feestelijke: immanent aan ons bestaan. Meer nog, dat kunnen zweven met beide benen op de grond bleek reeds
de volgende dag, tijdens de Brunch. Allereerst werden er een aantal nieuwe leden, als Club 222`er in hun carnavaleske bestaan verbonden. En dat ging niet zonder slag of stoot, ofwel: niet zonder de nuchtere bedrevenheid van Sandra in het
ketting rijgen en een welhaast aristocratische vaardigheid van onze Hoogheid om
al dat druistige vooruit, te verankeren. Waarna we met de van ons gekende bedrevenheid: het hartige smaakvol tot ons lieten komen.
Zo trokken we als Club 222`ers via Prinswissel en Brunch richting D`n Aftrap, als
start van ons carnaval. Ook dit keer weer een middag van ontmoeting en weerzien onder regie van Els en Ellie.

48

Een ontmoeting van bijpraten, herinneringen ophalen, soms elkaar
een hart onder de riem steken én, vooral, een warmdraaien voor het
grote feest. In dit alles glinsteren er in D`n Aftrap, niet zelden
onvergetelijke momenten. Momenten als pijlers onder de brug van loskomen en
elkaar meenemen naar een carnaval wat glinstert als een feest wat een gezicht
krijgt in de ander.
Geheel in lijn met onze rijke traditie werd D`n Aftrap afgesloten door onze Prins.
Maar niet nadat hij ons had voorzien van zijn hoogwaardige onderscheiding én
ook nu weer de nieuwe leden met de “ketting” als Bolhoedje had verankerd.
Waarna onze Dorstlustige Hoogheid, op zijn onnavolgbare wijze, voor ons de
poorten opende naar het Lampegatse Cultuurpaleis Pullman Eindhoven Cocagne. Waar we samenvielen met ons eigen verhaal, wat zich voor ons uit ontrolde.
Of met andere woorden: vier dagen lang de ambiance om met het ongekende in
onszelf, een eigen vergezicht te schrijven. Om tenslotte, tijdens het traditionele
haringhappen op woensdag, de rijke strofes met een soort imaginaire verwondering te herschouwen.
Bij dit alles gaat de dank van de Club 222`ers uit naar onze Prins Xtra Forte, de
Adjudanten Laurens en René, onze Bolbloazers, Raad, Hoge Raad, Senatoren en
naar alle medewerkers van Pullman Eindhoven Cocagne! Dank voor een belevenis, waarin al het onnavolgbaar in onszelf beschrevene: werd uitgedrukt in vier
onvergetelijke dagen feest!
Als we dit lezen hebben velen van ons weer de zo verkwikkende afslag genomen. Onstuitbaar meegenomen in een soort transformatie, waarin alles om ons
heen naar Lampegat verkleurt. Met voor ons uit een carnaval, waar het kleine,
prachtige van nabije, niet verbleekt maar opfleurt. Meer nog, waaruit het ons
bestaan beschrijft als: louter eigen narratief. Als een gaan langs parallelle
Lampegatse wegen, waar het z`n basis vindt in het carnaval van de Bolhoedjes
en Bolbloazers. Of anders gezegd: waar het in ons geschreven kunstwerk, zichzelf ontdekt in de speelse ambiance van het Lampegatse Cultuurpaleis Pullman
Eindhoven Cocagne.
Aart van Ooyen.
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LEDENLIJST CLUB 222
Autobedrijf van Deursen & Zn
Dhr, W. Arkenstieijn
Hr H Beekman
Dhr. C.T. Bel
Mw. E Bobeldijk
W.F.H. Boom Eindhoven
Dhr J. Clemens
Dhr. J Coterlet
Dhr. J.J.M. Couteaux
Dhr./mw. A. Van Dijk
Doorewaard Vakantieverblijven Domburg
Dhr. T.Evers
Firma Allers
Mw. M van Ganzenwinkel
Mw. M.L.Gast
Dhr/Mevr van Geffen
Dhr. J van Gorp
Dhr. G. Hartogs
Dhr. T.A.A. Heeman
Dhr. C Heijmans
Dhr. R Helmich
Dhr. K. Hendriks
Mw. A.E.P.J. Hoeijmans
Dhr. J.P.W.V. Hopmans
Dhr. G Horemans
Mw. A.E.P.J. Ijzendoorn
Dhr. H, van Hoof
Dhr. R. van Hoof
Dhr. H van de Kerkhof
Dhr. M.M. van de Kerkhof
Mw. M. Lamberts
Dhr. P. de Leest
Dhr. A.C.H. de Lepper
Dhr H.van Leuken
Mw. D. Mandigers
Dhr. R. Marchand
Mw. S. Mevissen
Dhr J. Minnaard
My Connection
Dhr. C. Nel
Dhr. A.van Ooyen
Dhr. P. Paulusma
Mw. J.M.S. Pennings-Pereira
Dhr. R. Peters
Pullman Eindhoven Cocagne
Dhr. R.JS. Pieneman
Mw. I.F.M. Rathje
Dhr. M. van Rijswijk
Dhr. M.Rijnhout
Rogier Kapper-Lifestyle
Dhr N. Roest
Dhr.M. Rotering
Dhr. J. Saffrie
Mw. S Schepers
Dhr. A. Schramm
Dhr. P.Schuur
Dhr./ Mw Schuurman
Dhr. F.J.M. van de Sommen
Dhr. H. van de Sommen
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Geldrop
Eindhoven
Veldhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Bunschoten
Eindhoven
Hilversum
Domburg
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhvoen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nieuwersluis
Veldhoven
Den Haag
Eindhoven
Eindhoven
Nijmegen
Kasterlee.
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Zandvoort
Den Haag
Veldhoven
Bunschoten
Eindhoven
Harlingen
Eindhoven
Nuenen
Eindhoven
Poeldijk
Eindhoven
Zandvoort
Eindhoven
Eindhoven
Leiderdorp
Kasterlee.
Eindhoven
Balen
Geldrop
Waalre
Barendrecht
Veldhoven
Eindhoven

Dhr. G. Span
Dhr. J.C.J. Stapper
Mw. M. Terken
Textieldruk / E.vd Zande
Textieldruk / Y. vd Zande
Dhr A. van Veen
Dhr. W. Verbruggen
Dhr. P.J. Verheijen
Dhr. A.H.J.M. Vermeeren
Dhr. J.G. Vermeulen
Dhr./Mw A en E Visser
Dhr. E. Voets
Dhr L. Vrijken
Van der Windt Holding
Mw. E.H.M. de Wijk- Gerrits
Dhr. K Zevenbergen
Dhr./Mw van Zon
Dhr. Zondag

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Nuenen
Eindhoven
Asten
Best
Eindhoven
Eindhoven
Ameland
Eindhoven
Eindhoven
Dordrecht
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

LID WORDEN VAN CLUB 222
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

of e-mail naar:
Club 222@bolhoedjes.nl

51

52

DIT BOEKJE IS MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
Pullman Eindhoven Cocagne
Valere tekst & Communicatie
Van der Linden administratie en assurantiekantoor
Het Stadspaviljoen
Zoet en Zout
Nikita Discoshow
Bakkerij Renders
Drukkerij van Laarhoven
Labro verpakkingen
Tenback Projecten
De Gestelse feestwinkel
Cafe het Rozenknopje
Stadsbrouwerij
Alligator Plastics
TDN Textieldruk
Kusters Bedrijven
´T Snabbeltje
EM sanitair en loodgieterswerk
Bloemenhuis Bouman
De Kempen BV Parket vloeren
Cafe de Strijpse Ketel
Bavaria
Leeuwerik
JND
Cafe Stacey’s .
BBB Catering
Borduur en naaimachinehandel Baens
‘T Zusje
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Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Son
Nuenen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Lieshout
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
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DE LEDEN VAN DE RAAD VAN 11
Paul Aerts
Marco de Bever
Wolfgang Boom
Ralph Buisman
John van den Dungen
Lex Felz
Jos Gerrits
Han van Kessel
Fabian Klerks
Bert Leo
Jan-Willlem Splinter
Arie Weeren
Bart Wernaart
Erik Wernaart
Dirk Zondag ( vorst)
Henk Zondag
Roland Mol
Matje Herwijnen
Rene Kinderdijk
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