
PULLMAN EINDHOVEN COCAGNEPULLMAN EINDHOVEN COCAGNEPULLMAN EINDHOVEN COCAGNE   

www.facebook.com/cvdebolhoedjes www.facebook.com/cvdebolhoedjes www.facebook.com/cvdebolhoedjes 

WWW.BOLHOEDJES.NLWWW.BOLHOEDJES.NLWWW.BOLHOEDJES.NL   



 2 

COLOFON: 

Coördinator :   Commissie PR    Druk:     Drukkerij van Laarhoven 

Redactie:  Commissie PR    Foto’s :   Ralph Buisman  

Adv. Werving:   Commissie PR                     Roland Mol 

Opmaak:   Monique Lamers 



 

WOORDJE VOORAF  
VAN DE VOORZITTER 

    3 

                                       Beste Bolhoeden en Bolhoedinnen, 

 

                                                “Nie knieze nie zeure “ een liedje dat je regelmatig                                                   

                                                  kan horen in het carnavaleskeLampegat.                        

                                                  Dat is precies wat wij al meer dan 60 jaar doen  

                bij de Bolhoedjes gewoon elk jaar 

     weer een prachtig mooi feest neer zetten voor  

                heel Lampegat en ver daar buiten. 

 

Op 11 november 2017 werden wij verrast door de opkomst van onze 60e prins , 

Prins Paloma Gris en wat zag hij er mooi en enthousiast uit , evenals zijn gevolg 

hofdames Bianca en Marina en adjudant Roy. Roy weet uit ervaring hoe hij een 

feest neer moet zetten als oud Prins en coördinator van de muziekcommissie.  

Samen hebben zij , met dat enthousiasme, er met carnaval voor gezorgd dat het 

eenonvergetelijk feest is geworden. 

 Uit naam van alle Gasten, Bolhoeden, Bolhoedinnen bedank ik hen voor hun 

inzet. Zij hebben het gehele carnavalsseizoen gezorgd voor de geslaagde bezoe-

ken aan verenigingen en het grandioze feest elke dag weer met carnaval. 

Carnaval bij de Bolhoedjes begint op zaterdagmiddag. 

We zetten onze club 222 leden in het zonnetje, die ons financieel ondersteu-

nen,dank daarvoor. 

De kinderinstuif is een groot succes elk jaar weer en ’s avonds is de aftrap voor 

een meer dan gezellige avond met veel bekende artiesten. Wat was het gezellig 

druk, zo druk dat er al snel een lange rij voor de deur stond. 

Van de garderobe werd goed gebruik gemaakt, ja eigenlijk een beetje te goed. 

Maar we mogen niet klagen en ik zeker niet zeure.  

Met steun van onze leden is het allemaal goed gekomen om de jassen ordente-

lijk aan onze gasten terug te geven. 

Hartelijk dank daarvoor, zonder jullie inzet was het niet gelukt. 

De commissies binnen onze vereniging zorgen, samen met de  

leden, dat alles mogelijk is 
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De commissie Versiering begint al vroeg in het jaar om de  

versiering in orde te maken. Samen met leden dragen zij de zorg  

dat onze residentie met Salon Carnavalesk er feestelijk uitziet  

en dat onze gasten zich thuis voelen. 

De commissie Kindercarnaval zorgt op zondagmiddag voor de ontvangst van onze 

jongste gasten. Ze worden onderscheiden met het welbekende bolhoedje , daar-

na gaan ze helemaal los in ons speelpaleis met allerlei activiteiten. 

Op maandag middag zorgt de commissie Pulle Vulle voor een geweldig mooi feest 

met ondersteuning de van beste kappellen . Wat een druk bezocht feest is het elk 

jaar weer dat op dinsdagmiddag in kleinere vorm herhaald wordt in de winter-

tuin. 

Op maandagavond werd , onder grote belangstelling, burgemeester Jorritsma 

geïnstalleerd als ere-bolhoed , het was ons een eer hem in ons midden te mogen 

begroeten. 

Carnaval werd afgesloten met een gezellige afterparty , samen met de Stadsprins 

Positivo en zijn gezelschap. 

We kijken terug op een geweldig feest en een grandioos mooi carnavalsjaar. 

Trots zijn en blijven we , dat we de mooiste residentie mogen gebruiken in het 

Lampegat. Met dank aan Hotel Pullman Cocagne Eindhoven , Marieke Lamberts, 

Jurriaan van der Valk en alle medewerkers . Zij zorgen ervoor dat alles professio-

neel en op een relaxte wijze verloopt. De fijne samenwerking draagt bij om er het 

mooiste feest van te maken. 

Op de achtergrond zorgen natuurlijk veel van onze leden, dat het gehele jaar, 

carnaval met onze vereniging goed kan verlopen. Nog niet genoemd zijn de com-

missie Optocht die zorgt dat wij eigenlijk toch wel de mooiste wagen hebben, vol 

met snoep en speelgoed om tijdens de optocht uit te delen. Zij geven hiermee 

publiciteit aan onze vereniging samen met de Prins en zijn gevolg die prominent 

aanwezig zijn. 

De commissie Internet en Facebook, door hen zijn wij als vereniging over de ge-

helewereld bekend met onze activiteiten. De mooi verzorgde site kunt u vinden 

onder www.bolhoedjes.nl en op Facebook onder C.V. de Bolhoedjes. 

De commissie ComCom, zij werven de sponsoren en adverteerders, stellen dit 

mooie boekje samen en zorgen dat er de nodige financiën binnenkomen. Bij hen 

kunt u terecht voor de financiële ondersteuning in welke vorm dan ook ,                                               

zij adviseren u graag. Het muziek                      programma wordt                               

samengesteld door onze                                            muziekcommissie.  



 

Zij dragen samen met Hotel Pullman  

Eindhoven Cocagne zorg voor de muzikale invulling tijdens  

het gehele carnaval . 

Binnen onze vereniging mogen wij de ondersteuning van  

Club 222 niet vergeten, 

Aart van Ooijen is de kartrekker hierbij. Club 222 leden vieren niet alleen carna-

val met ons zij zorgen ook voor de financiële ondersteuning. Elk jaar sluiten 

steeds meer bezoekers van ons carnaval zich hierbij aan. 

Allemaal hartelijk dank, zonder jullie inzet en ondersteuning kunnen wij er niet 

zo een geweldig feest van maken. 

Dank aan de adverteerders en sponsoren voor de steun in welke vorm dan ook. 

Onze Bolbloazers zijn en blijven de beste kapel van Lampegat en wij zijn trots dat 

zij een onlosmakelijk deel zijn van onze vereniging. Zij zorgen voor de vrolijke 

noten bij het inhalen van onze Prins , bij de bezoeken aan verenigingen, de car-

navalsdagen en op veel meer plaatsen. Elk jaar zorgen zij, dat het Pulle Vulle 

vlekkeloos verloopt, waarvan zij de organisatoren zijn. Bolbloazers bedankt. 

Een andere belangrijke geleding binnen onze vereniging is de Raad van Elf onder 

leiding van de Vorst Dirk. Zij zorgen er mede voor dat alle feesten perfect verlo-

pen. Zij zijn de uitstraling van de vereniging samen met de Bolbloazers. Het is 

een hechte en gezellige club. Heren ook dank aan jullie voortreffelijk optreden 

telkens weer. 

Met de carnaval krijgen we ondersteuning van beveiligers ,stewards , verenigin-

gen voor de garderobe, medewerkers van het Rode Kruis, vereniging voor het 

schoonhouden van de toiletten en stichting Manus et Manus . Zij allen zijn mede 

mogelijkmakers , waarvoor onze dank. 

Op 10 november gaan we van start met het nieuwe carnavalsjaar. We gaan zien 

wie ons nieuw Prins of Prinses wordt en wie zijn of haar gevolg zal zijn. We laten 

ons verrassen, want wie o wie zal dit jaar de scepter dragen. Ik ben ervan over-

tuigd dat het een mooi stel zal zijn. 

We krijgen er weer zin in en we gaan er als carnavalsvereniging de Bolhoedjes 

een geweldig feest van maken. Samen met onze gasten en onder leiding van on-

ze Prins en zijn gevolg, ondersteund door de Bolbloazers, de raad van Elf, de 

commissies en alle leden Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje, 

in onze residentie: Pullman Cocagne Eindhoven. 

Met carnavaleske groet Alaaf 

Frank van der Linden                              Voorzitter / penningmeester 
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 Een woordje van onze 61e prins 

 Prins Xtra Forte. 
Beste Bolhoeden en Bolhoedinnekes, 

 
Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen.  
Ik ben Wilbert Verbruggen, 54 jaar geleden 
geboren in Tongelre op de Hobbemastraat en 
woon sinds 3 jaar in Asten. Ik heb een relatie 
met Carin en ben vader van twee geweldige 
dochters, Lisanne en Janine.  
Ik ben 30 jaar werkzaam bij DAF in Eindho-
ven. Daar heb ik op diverse afdelingen en in 
verschillende functies mijn ervaring en kennis 
opgedaan. De laatste jaren als Technisch Spe-
cialist binnen de Motorenfabriek. Een uitda-

gende baan waarin ik, samen met vele collega’s, een steentje bij mag 
dragen aan het produceren van motordelen voor de vrachtwagens. 
Ik ben er trots op dat we met zijn allen de titel “Truck of the Year” 
verdient hebben in het jaar dat DAF 90 jaar bestaat. 

                 Als hobby pak ik graag de motor om even uit te waaien, heb ik dit 
jaar mijn club PSV weer kampioen van Nederland zien worden en 
vind ik auto- en motorsport zeer interessant. Jaarlijks naar de TT van 
Assen is ook al zo’n geweldig fijn feestje. 

                Hoe kom ik dan terecht bij het geweldige Carnavalsfeest van de Bol-
hoedjes? Daarvoor moeten we een jaar of 32 terug in de tijd. De va-
der van mijn vriendin destijds speelde in een blaaskapel. En die 
mochten optreden tijdens het Pulle Vulle in de Wintertuin. En dat is 
me zo goed bevallen dat ik sindsdien elk jaar ben terug gekomen om 
het carnaval mee te beleven in een schitterende Residentie Pullman 
Eindhoven Cocagne. Wat een feest !!! En dat feest krijgt dit jaar voor 
mij een hele andere indeling. Zomaar een krabbeltje op een bierviltje 
bij de Stadsprinsreceptie (en dankjewel Hans en Aart…ik wilde alleen 
maar lid worden van Club 222) is uitgegroeid tot een groots avon-
tuur. Ik ben enorm vereerd dat ik dit jaar jullie Prins mag zijn. En dan 
mag ik dat ook nog eens samen met mijn 2 goede vrienden René en 
Laurens doen, die spontaan “JA” zeiden toen ik ze vroeg of ze adju-
dant wilden worden. 
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               Wij gaan ons uiterste best doen om er samen met jullie een 
“Groots Feest met een dikke F” van te maken. Natuurlijk wil ik 
daarvoor de mensen die dit mede mogelijk maken super bedan-
ken: onze sponsoren, Dirk, Roy, Frank en Yvonne, de geweldige 
en vele vrijwilligers en Leanne(voor het toveren met naald en 
draad).  

                
                Als Prins en Gevolg zullen we samen, met de Bolbloazers  
                voorop, Bolhoeden, Bolhoedinnekes en de vele bezoekers onze  
                Residentie op de grondvesten laten schudden.  
 
                 Salaai, 
 
                  Prins Xtra Forte 
                  61ste Prins der Bolhoedjes 
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PRINS XTRA FORTE EN GEVOLG DANKEN 
ALLE SPONSORS 
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PROCLAMATIE 
Ik, Prins Xtra Forte, 61ste Prins der Bolhoedjes,  
Baron van een klein stukske Brabant, 
Hertog van DAF Trucks, 
Regent van Pullman Eindhoven Cocagne, 
Proclameer samen met mijn adjudanten Laurens en René  

Ten Eerste  Dat wij als carnavals vrienden al vele jaren naar de 
                             Bolhoedjes gaan,  
 
Ten Tweede       Dat de kleur van de Bolhoedjes dit jaar blauw zal zijn. 
 
Ten Derde          Dat wij drieën het carnavalsfeest niet uit kunnen leggen 
                             hoe je dit moet vieren, maar met serpentine, confetti en een       

                     stralende lach weten we anderen te plezieren. 
 
Ten Vierde   Dat het begint te kriebelen als de Bolbloazers hun genre   
                             beginnen te spelen   
 
Ten Vijfde       Dat je het goud gele gerstenat extra lang moet tappen, 
                             om het feestje maar enigszins een beetje te kunnen 
                             snappen! 
 
Ten Zesde          Dat wij drieën verbaasd zijn dat we nu in een nieuw pekske staan. 
 
Ten Zevende      Dat het onze verplichting is om bij elk feestje aanwezig te zijn. 
 
Ten Achtste       Dat wij gevraagd zijn om als carnavals ere gasten hier te zijn. 
 
Ten Negende Dat wij zullen dansen, in de polonaise, proosten en drinken met   
                              vrienden, vriendinnen, kennissen en derden heel gedwee. 
 
Ten Tiende      Dat wij onze sponsors en Leanne, Frank en Yvonne, Roy,  
   Dirk, eeuwig  dankbaar zullen zijn voor hun bijdrage. 
 
Ten Elfde            Dat het nu de hoogste tijd is vur un pilske!! 

 
Aldus soort van nuchter opgemaakt en geproclameerd samen met mijn gevolg op 
zaterdag 10 november 2018 in onze Residentie Pullman Eindhoven Cocagne. 
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PRINS XTRA FORTE EN GEVOLG DANKEN 
ALLE SPONSORS 
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Hallo gezellige, plezierige  
lachende Carnavalsvrienden  
van het Lampegat. 
 
Voor diegenen die mij nog niet kennen Ik 
ben Laurens van Mol, 
58 jaar en 34 jaar getrouwd met Sylvia, mijn 
lieve en trouwe maatje. 
In het dagelijkse leven werk ik als Mechatro-
nics Engineer met veel plezier, bij Philips 
Healthcare in Best. 
 
Ik had dit Nooit verwacht... maar nu 
Staan we samen hier in ons nieuwe ontwor-
pen pakske……… 
Prins XtraForte  
Adjudant: Laurens & Rene 

 
Wat een verrassing was dat: XtraForte wilde wat vragen ?  
Kan ik je de komende week even bellen in de avond, hij aarzelde nog even….  
Ik zei, hoeft niet meer, ik weet het al wat hij wilde vragen “Adjudant worden.” 
Mijn antwoordt is ”JA’’ wat een manneke is het toch ‘’ ik danste meteen van 
plezier door de kamer……. 
Als kleine jongen ging ik samen met mijn Vader vroeg op pad, om ballonnen op 
te blazen voor de Carnavalsvereniging de Monti in Tongelre waar mijn vader lid 
van was, daar is het mee begonnen en nu gaat het er niet meer uit! 
Ik ben ermee opgegroeid, het feesten zit in mijn bloed, ik kan er niets aan ver-
anderen, ik kan het ook niet uitleggen, het Feest der Feesten is niet te snap-
pen, “je hebt het in je, of je hebt het niet’’, maar niet getreurd als je de mu-
ziekskes van de Blaosorkestjes heurt dan lopen wij de polonaise en drinken we 
BIER, we dansen en genieten van iedereen, en maken plezier. 
Ik ga ervoor: Om samen met de Raad van 11, De Bolbloazers, De Hoge Raad, De 
Senatoren en Ex-prinsen een geweldig plezierig en dansend jaar van te maken. 
Salaai  
 
Adjudant Laurens 

ADJUDANT LAURENS 
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ADJUDANT RENE 

Hoi Bolhoeden en Bolhoedinnekes                                                                               
En alle andere carnavalsvrienden  
van Lampegat en omgeving 
 
Laat ik mezelf eerst even voorstellen voor 
degenen die mij nog niet kennen :     ik ben 
René Lagarde, 62 jaar, weduwnaar, en kom 
uit Eindhoven maar sinds 1982 woonachtig in 
Lappegat, Geldrop dus.  I 
k heb een zoon, onze Marco,die in Breda 
woont,  en een dochter, onze Esther, zij 
woont (nog) in Eindhoven. 
Ik ben sinds 2 jaar met vervroegd pensioen, 
na bijna 42 jaar hard gezwoegd te hebben 
voor ’s Rijksschatkist, hier aan de Karel de 
Grotelaan in Eindhoven, de belastingdienst 
dus !  
Héél vroeger, toen ik nog in Gestel woonde, 

ging ik, samen met mijn vrouw Irma, naar zaal De Harmonie aan de Hoogstraat 
om daar bij de Blauwbuiken carnaval te vieren. Maar na mijn verhuizing naar 
Geldrop werd Cocagne en de Bolhoedjes mijn thuishaven met carnaval, samen 
met mijn ex-buurman Wilbert en m’n maatje Laurens. Gedrieën vieren we al ja-
renlang carnaval hier in het Pullmanhotel. En daarbij hebben we sinds jaar en dag 
hetzelfde pekske aan (met petje!) . En velen zeiden elk jaar : doe eens iets anders 
aan !  Maar dat wilden we niet : het zat lekker en we waren héél herkenbaar voor 
iedereen ! Maar eindelijk, na al die jaren, hebben we ons ouwe pekske ingeruild, 
en nog wel voor een prinsenpak en adjudantenpak !! 
 En we maken het carnaval eens “van de andere kant” mee. Alle voorbereidin-
gen, van onderscheiding tot kostuum, we hebben het allemaal van dichtbij mo-
gen meemaken. Een hele ervaring, heel spannend, veel stress en regelen, maar 
ook heel mooi ! En duur haha ! Dus alle sponsoren : bedankt !     
En ook zonder de hulp van Dirk, Roy en Leanne, de kostuummaakster, zouden we 
hier niet staan. Heel hartelijk bedankt !  
 
Nou carnavalsvrienden, genoeg geleuterd, we gaan carnaval vieren en maken er 
een mooi jaar van !     
Alaaf ! 
 
Adjudant René  
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TERUGBLIK PRINS PALOMA GRIS 
Beste Bolhoeden en Bolhoederinnekes, 

 

Ik wil graag even terugblikken op het afgelopen car-

navalsjaar 2017-2018. 

Daar mocht ik met mijn gevolg (Bianca, Marina en 

Roy) de 60ste prins zijn. 

Nou mensen ik kan je zeggen je wordt heerlijk ge-

leefd, van links naar rechts geroepen. 

Maar daarom was het juist een hele beleving en een 

bijzonder jaar met veel enthousiaste mensen om ons 

heen.  

 

Het maakt zoveel indruk op je, als je op het podium 

staat en iedereen in een volle zaal ziet bewegen, feesten en lachen. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder mijn geweldige sponsoren. 

Ook de individuele sponsoren zoals hulp bij de onderscheidingen, het aanpassen 

van kleding van de kleinkinderen, het aanpassen van mijn steek, het opmaken van 

mijn hofdames en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook jullie allemaal super be-

dankt! 

Toch ook even een apart bedankje voor onze Roy die de dubbele taak had om 

adjudant te zijn en prinsenbegeleider( je moet het maar kunnen). Maar zoals ik 

gewend ben van onze Roy, ging hem dat prima af. 

Zo kom ik bij mijn gevolg, ze hebben alles gegeven wat ze hadden, zowel op het 

podium als tussen het publiek. 

Meiden en Roy, super bedankt! Ik hou van jullie!  

Ik kan het niet genoeg zeggen, bedankt bedankt bedankt. 

Om dan het rijtje af te gaan, komen we bij onze Raad van Elf die zich weer goed 

hebben laten gelden, ook zij zorgden voor een goede organisatie, jongens be-

dankt. 

Onze Bolbloazers: ja daar kan ik een hele pagina over volschrijven maar dat zal 

niet de bedoeling zijn denk ik.  

Jongens het was me een waar genoegen om voor jullie te staan en met jullie op 

alle uitbals te mogen schitteren. 
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 En dan de organisatie van het  

geheel, daar wil ik het  

Pullman Cocagne Eindhoven Hotel  

wel een dikke tien voor geven. 

 Zij staan ieder jaar, vierkant achter ons, zodat 

we het weer top  kunnen vieren. 

Marieke, Saskia, Jurriaan en Jan Stassen niet 

te vergeten, het was top dank je wel. 

 

Dan blijft er nog eentje over, een bijzonder mens die met zijn achterban zich de 

naad uit zijn broek werkt: Frank v/d Linden. 

Deze man is alle dagen en alle dagen ervoor, dag en nacht in de weer om alles 

met iedereen in goede banen te leiden. 

Frank je bent geweldig! Ook Yvonne mag in het zonnetje gezet worden, zij is de 

drijvende kracht achter onze Frank. 

Helaas hebben we dit jaar ook een zeer treurig bericht ontvangen, Prinses 

Madre van CV de Lichtstadnarren is komen te overlijden.  

Wij, Prins en gevolg hadden een bijzondere band met haar. 

En wensen sterkte aan al haar dierbaren. 

Mensen het was een uitermate geweldig en gezellig prinsenjaar, alle medewer-

kers, personeel,  sponsoren, familieleden, vrienden en kennissen, nogmaals ie-

dereen bedankt! 

Ik heb enorm genoten van het jaar, maar nu is het tijd om plaats te maken voor 

een nieuw prins. 

Succes, nieuwe! 

  

Prins Paloma Gris 

(nu weer gewoon Arie) 

P.s. 

Bianca, Marina en Roy Jullie waren geweldig, dikke 

zoen van mij. 
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TERUGBLIK ADJUDANT ROY 

Terug Blik Ex-adjudant Roy  
 
Beste Bolhoedjes, 
 
Ze hebben me gevraagd om een stukje 
te schrijven over hoe ik het heb gehad. 
Maar ja, waar moet je dan beginnen hé. 
 
 

Ach weet je wat, we beginnen gewoon vooraan. 
De opkomst: ja daar sta je dan, het is inmiddels 23.00uur en de muziek begint, 
wij staan achter het gordijn nog even en dan gaat het allemaal beginnen! 
Zo, nadat iedereen ons heeft kunnen bewonderen hebben we er een mooi, gran-
dioos feest van gemaakt. Op naar de volgende dag  
De Brunch: eerst even lekker wakker worden met een borrel, daarna alle bol-
hoedjes, club 222 leden, bolbloazers en familie een moment van felicitatie waar 
natuurlijk een onderscheiding bij hoort. 
Ach ja en dan begint het leuke circus, alle voorbals echt super gezellig gehad, ge-
feest, gefeest en nog eens gefeest. 
Dan komt de carnaval, je gaat van hot naar her, van links naar Rechts, maar wat 
was het super! 
Het programma was weer top, de artiesten super, van Django tot René Schuur-
mans en vele andere, wat hebben we genoten. 
En ja, dan zit het er weer op en komt het moeilijkste van alles, het bedanken….. 
Ik wil iedereen, maar dan ook echt iedereen bedanken voor het geweldige jaar! 
Sommige wil ik toch wel even speciaal benoemen. 
Als eerst natuurlijk Marina, kei bedankt dat je dit avontuur met ons hebt mee 
gedaan, wat heb ik ervan genoten om dit samen met jou te doen en wat hebben 
we gelachen, schatje hou van jou. 
Dan me zus, ons Bianc wat hebben we gelachen en wat hebben we weer gekke 
foto’s geknipt, kei bedankt voor het leuke jaar! 
Ja, en dan de laatste van het kwartet, ons Pap….. 
Grijze Duif, wat ben ik trots op jou hoe je het hebt gedaan. 
Wat ben ik blij dat ik naast jou heb mogen staan als jou adjudant. 
Lieve Pap, kei bedankt voor een geweldige carnaval. 
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Dan verder de raad, de hoge raad en de senatoren bedankt voor jullie  
ondersteuning, het was één groot feest. 
En natuurlijk niet te vergeten me eigen Bolbloazers,  
mannen wat waren jullie trouw overal bij. 
Het was weer één feest, mannen bedankt! 
Verder voor wie ik ben vergeten, bedankt voor alles. 
 
Ons jaar zit er weer op en ik wens Prins Xtra Forte, Adjudant Laurens en 
Adjudant René een geweldig jaar toe en geniet ervan want het is voorbij 
voor je er erg in hebt. 
 
Salaai, 
 
Ex-adjudant Roy 
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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 
          EINDHOVEN 

http://www.rozenknop.nl
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TERUGBLIK HOFDAME BIANCA 
 

Beste lezers van ons mooie boekje, 

 

Wat heb ik het leuk gehad! 

Zo, dat is eigenlijk alles kort samengevat. 

Maar dat is natuurlijk iets tekort door de 

bocht! 

Maar echt ik heb het super leuk gehad, sa-

men met ons pap, onze Roy en ons Marina. 

Veel gelachen, maar ook hard gewerkt. 

Ieder onze eigen taak. 

Ja ik kan nu wel verklappen hoe onze geoliede machine eruit zag…. 

Pap natuurlijk iedereen onderscheiden en op de foto met jan en alleman, Roy 

deed de steek van pap  en de onderscheidingen aangeven, Ik , jawel ik had 

ook een taak, gaf de geknoopte bolhoedjes en een pin aan Roy en Marina 

hield AL ons drinken vast(en geloof me dat waren er vaak meer dan 2 handen 

konden dragen) maar ook zorgden zij ervoor dat niemand de scepter in han-

den kreeg. 

Ja ja mensen nu lezen jullie pas hoe goed die machine moet lopen, want an-

ders stond de prins daar mooi te wezen zonder onderscheidingen, hahahah! 

Dit is natuurlijk maar één klein dingetje van alle leuke momenten die we heb-

ben meegemaakt. 

Altijd de prins in de gaten houden en volgen……want die prins van ons kon zo 

maar ff gaan “roken” 

En hup dan ging 1 van ons altijd even mee. 

De uitbals voor de carnaval zijn toch ook altijd een groot feest. 

Lekker dansen, beetje kletsen en af en toe een glaasje drinken, heerlijk! 

En toen kwamen de 4 dagen carnaval…… 

Tja,  die zijn voorbij gevlogen….. 

Van het bruin café gingen we hop naar de tent,  waar we  heerlijk op het podi-

um hebben mogen staan met Django Wagner, Rene Schuurmans en vele an-

dere. 

. 
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Ook de optocht was weer een happening en lekker weer dit jaar. Niks 

geen 5 lange onderbroeken en 6 jassen aan. Gewoon 1 thermo onder-

broekje, een dekentje en klaar! 

Wat waren de mensen blij met al die knuffels die we van de wagen gooi-

de. Altijd leuk om blije gezichtjes aan de kant te zien. 

Wat ik zelf het aller leukste vond? Eigenlijk heel veel momenten,  maar 

als ik moet kiezen, dan denk ik toch het moment van opkomst, toen we 

achter het scherm stonden om onszelf te laten zien aan jullie! De zenu-

wen gieren door je lijf en de adrenaline……heerlijk! 

En daar is het motto van de hofdames geboren, hé Marina……..;) 

Want iemand moest het zeggen, dus ik dacht, dan doe ik dat maar. 

Marina, we zijn(waren) fucking knap!! 

Pap, Roy en Marina, super bedankt voor de leuke tijd! 

 

Mensen bedankt voor dit jaar en we zien elkaar vast weer, maar dan 

weer gewoon in mijn kieleke! 

 

Groetjes   

Ex-Hofdame Bianca 

En als we van het podium af kwamen, trapje af en door naar de 

wintertuin, waar je met de “jeugd” ff los gaat op Snollebollekes. 

Zeg nou zelf, dat is toch super vet en gaaf om mee te maken 
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TERUGBLIK MARINA 
Terugblik Ex Hofdame Marina 
 
Pfff, tja waar moet ik beginnen…… 
Er valt zoveel te vertellen en over te praten. 
Allereerst wil ik ex-Adjudant Roy bedanken voor 
het gezellige carnavalsjaar dat we gehad hebben. 
Ook natuurlijk ex-Hofdame Bianca, kei bedankt 
voor het gezellige en leuke jaar. 
En dan natuurlijk niet te vergeten ex-prins Paloma 
Gris zonder hem hadden we natuurlijk geen feest. 
Wat heeft hij het goed gedaan en wat zag hij er ge-
weldig uit. 
Buiten dat om, wil ik ook alle carnavalsvrienden en 
natuurlijk de pruimentuin, de Bolbloazers en de 
raad heel erg bedanken zonder jullie waren we niet       

     compleet. 
Hoe ik terug kijk, is met veel plezier! 
Een goed en fijn carnavalsjaar te mogen hebben gehad. 
Als ex-Deurzetter heb ik echt genoten van het geweldige jaar en de vele mooie 
herinneringen die ik er aan over heb gehouden. 
Ik heb veel opgestoken van het bestaan bij de Bolhoedjes en ben daar ook erg 
dankbaar voor. 
Het was voor mij een totaal andere club en ben super blij dat ik daar deel van 
heb uit mogen maken. 
Wat is het een grote, leuke en gezellige club. 
Tja daar is het tenslotte ook carnaval voor. 
Ik heb mijn carnavals jaar met de afspraken ervoor en met de kleding passen, 
de uitbals, en de carnaval zelf  ook echt genoten van iedereen en er alles er om 
heen. 
Ik kan wel uren doorschrijven, lullen, brabbelen maar mijn carnavalsjaar is ge-
ëindigd. 
Het was GEWELDIG! 
Bedankt allemaal! 
 
Salaai 
Ex Hofdame Marina  
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PROGRAMMA CARNAVAL 2019 

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 
 

ALEX 
FERRY DE LITS 

JEFFREY 

HEESEN 

LAURA ROSS 

JAN VAN EST 
WESLEY KLEIN 

Iedere avond kunnen we ook weer genieten  
van onze eigen blaaskapel,  
DE BOLBLOAZERS 

FEESTZANGER 
ROYKUH 

COVERBAND THE USUAL SUSPECTS 

COVERBAND ACT ON DEMAND 

SJORS EN SJIMMIE 
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Elk jaar is het weer een geregel van jewelste.  
Maar dit jaar was het extra moeilijk daar mijn chef commissie  
kindercarnaval een jaartje vrij had . 
Gelukkig kreeg ik hulp van onze vorst Dirk Zondag en samen zijn we aan de slag 
gegaan met het regelen van Speeltoestellen, dranghekken, schminkers , Ballon-
nenvouwers , enz. enz. 
Welwillende raadsleden om een handje te helpen en niet te vergeten: de vrij-
willigers  die ons willen helpen om de kindermiddag weer tot een geslaagd eve-
nement te maken kunnen natuurlijk ook niet ontbreken , wij zijn ze dan ook elk 
jaar weer zeer dankbaar voor hun hulp want zonder hun wordt het een stuk 
moeilijker voor ons . 
Als alles goed gaat en staat (wat tot nu toe altijd het geval is geweest) kunnen 
we beginnen . Bij binnenkomst krijgt elke bezoeker al het wereldberoemde Bol-
hoedje ( in de kleur van de prins van dat jaar )om de nek gehangen waarna de 
kinderen in een afgezette en veilige omgeving ( max. 1 ouder mee naar binnen ) 
heerlijk kunnen spelen en ravotten. Wij als organisatie kijken pas met een te-
vreden gevoel terug als we al die blije kindergezichtjes zien nadat ze een fantas-
tische middag hebben gehad! 
 
Nou zie ik jullie denken: kunnen wij nog iets doen om deze middag nog beter te 
Maken? Ja dat kan. Mocht je nou net als vele anderen denken, ik wil een mid-
dagje glimlachjes op kindergezichtjes toveren: Meld je aan als vrijwilliger! 
Misschien denk je zelfs wel, zo’n middag, die wil ik graag financieel ondersteu-
nen: 
ook dat kan.  
Adverteren/ sponsoren kan al 
vanaf €22,- (!). 
Schiet iemand van de raad aan, 
stuur een privéberichtje op 
onze facebookpagina 
of mail naar  
comcom@bolhoedjes.nl! 
 
Groetjes, namens de commissie 
kindercarnaval, 
 
Jos Gerrits & Erik Wernaart. 

PROGRAMMA KINDERCARNAVAL 
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APRES-SKI 2019 

APRES –SKI PARTY MET  

DJ DOMINIC GRAAT 

(VANAF 20.00 UUR ) 

ARTIESTEN: 

LAURA ROSS 

ALEX 

JAN VAN EST 
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WOORDJE VAN DE COMCOM 
 
O jee, de prinswissel van de Bolhoedjes komt  
snel dichterbij dus wij moeten als ComCom  
het boekje gereed hebben.  
En natuurlijk dienen de strijkhoedjes met de  
correcte kleur worden  
bestelt. Het bestellen en de verkoop hiervan wordt 
door John Nielen gedaan. Het is leuk om te zien hoe 
diverse carnavalskleren worden versierd met de op-
strijkhoedjes. 

Diverse leden van de vereniging (kunnen er nooit ge-
noeg van zijn), Bianca van Hest en Monique Lamers 
gaan aan de slag met het benaderen van de sponsors. 
Giften van sponsors is vooral een gunningsfactor van de 
sponsor naar de vereniging toe. En dus een oproep voor 
alle leden om ons te blijven ondersteunen bij het bena-
deren van bestaande en nieuwe sponsors. 
Diverse leden worden benaderd om een stukje voor het 
boekje te schrijven. Het is altijd leuk om de ingezonden 
stukken te lezen en de foto’s van de neie te zien. Het is 
altijd spannend of de stukjes op tijd binnen zijn. 
Monique gaat vervolgens al het ingezonden materiaal 
in de nieuwe lay-out zetten. Vroeger werd dit gedaan 
door Paul Kemper maar die is helaas een paar geleden 
mee gestopt. 
Ralph Buisman en ondergetekende zorgen voor de gra-
fische ondersteuning. Wij zorgen ervoor dat de advertenties up to date zijn. En 
daar waar nodig is bewerken wij het ontvangen beeldmateriaal. 
De fotografen Ralph en Roland Mol verzorgen de foto’s voor het boekje. Paul 
Aerts is eindverantwoordelijk van de ComCom, hij is verantwoordelijk dat de ge-
zellige gestoorde enthousiaste ComCom-leden de diverse deadlines halen. De 
aansturing van Paul gaat natuurlijk op zijn Pollekes. 
 
Gelukkig hebben we de eerste deadline gehaald, nu moeten we alleen nog maar: 

Banner ontwerpen; 
Dia presentatie voor de beamer maken; 
Advertentie voor de lampengater ontwerpen; 
Advertentie voor de bolhoed of fame maken. 

 
Veel lees plezier. 
Groetjes van Jan-Willem  
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Een woordje van de Vorst 

Beste Bolhoed en Boelhoedinnekes,   
 
Zomaar een doordeweekse donderdagvond,  
rond de klok van twaalven, sigaartje en Duveltje bij de 
hand, het ideale moment om weer een stukje te schrij-
ven voor het prachtige Boelhoedboekje. 
Normaal begin ik dan over het afgelopen jaar, de mooie 
dingen die we samen weer hebben mogen meemaken 
en de vele hoogtepunten tijdens de carnaval en het 
fraaie voortraject. 
Maar dat gaan we vandaag eens anders doen; ik ga niet 
1 jaar terug, maar zomaar een jaar of 10. 
Dit jaar is een jaar waar we 10 jaar geleden niet eens aan 
dachten. 
Als je 10 jaar geleden zou zeggen dat ik nu alweer voor 
de tiende keer een stukje zou schrijven voor ons boekje 
dan, had ik je waarschijnlijk voor gek uitgemaakt. 

Zo`n 11 jaar geleden moesten er keuzes worden gemaakt: gaan we ons voor de 
club hard maken of blijven we (iets waar we heel er goed in zijn) meedrinkend 
lid van de Bolhoedjes. 
Goed, het laat zich raden welke keuze er toen is gemaakt. 
Samen met mijn (drink)broeders Henk en Wolfgang besloten we op carnavalsza-
terdag dat we dan misschien toch maar een jaartje de schouders onder de ver-
eniging moesten zetten. 
Maar waar gaan we dan beginnen? Hoe gaan we dat doen? Bovenal gaat ons dit 
wel lukken? 
Waar we moesten beginnen was niet zo moeilijk: de vloer, de mensen die al ja-
ren vaste bezoekers waren van deze prachtige vereniging, die moesten we zover 
zien te krijgen om met ons mee te doen. 
Een aantal leden van de voormalige Raad die al gestopt was, daar moesten we 
maar eens mee gaan praten. 
Hoe? Hoe gaan we deze mensen allemaal uitleggen dat carnaval dan niet meer 
alleen 4 dagen zal zijn ergens in februari, maar dat we in november al aan de 
gang zullen moeten. 
Hoe ga je vertellen dat er dan ook tijdens de carnaval verplichtingen zijn, ver-
plichtingen waar we zelf ook niet echt op zaten te wachten; die heb je het hele 
jaar al. 
Goed, na de carnaval hadden we een stapeltje bierviltjes met namen en tele-
foonnummers, volgens mij alleen maar gegeven om van ons af te zijn die avond. 
Maar ja, dan kennen ze me nog niet,                want vanaf dat moment is het stal-
ken begonnen. 
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Op een zomerse zondagmiddag het hele zooitje uitgenodigd  
bij mij thuis  om te kijken of er toekomst in zou zitten en om te kijken  
of deze mannen nuchter nog wisten wat ze onder invloed aan ons  
hadden beloofd. 
Bovenal, gaat ons dit wel lukken is dus beantwoord !!!! 
10 jaar later zijn we nog steeds springlevend en groeiende in jawel,  
onze eigen raad van elf. 
Mijn helden, zo noem ik ze vaak, mannen waar ik echt op kan bouwen. 
De mooiste dag in mijn carnavalsleven was de dag waarop we voor het eerst op 
bezoek gingen bij een andere vereniging. 
Op een winterse zondagmiddag naar de Leute met een club mannen die (op een 
paar na dan) geen enkel idee hadden wat we moesten gaan doen, geen Bolhoed-
jes want die hadden we nog niet, dus in allerijl opgehaalde steken dor Frank van 
der Linden op de kop en naar binnen gaan. 
Ik heb de hele dag met een lach van oor tot oor rondgelopen, want 11 mannen 
voor de Prins uit, kapel voorop en gaan met die banaan, man man wat een prach-
tig gezicht. 
En zo mag je tijdens de jaarlijkse brunch deze mannen met grote trots een onder-
scheiding omhangen voor 10 jaar trouwe dienst, ik voel alweer een lach van oor 
tot oor opkomen. 
We hebben in de jaren daarna nog enkele klasbakken mogen ontvangen in onze 
raad van elf, mannen die ik voor geen goud zou willen missen, maar 11/11 2018 is 
voor mij wel de dag dat onze raad 10 jaar oud is geworden( nog 8 jaar wachten en 
dan mogen we er een biertje op drinken). 
Goed, dit wilde ik even kwijt voordat ik over het prachtige afgelopen jaar wil pra-
ten. 
Paloma Gris, wat een man, een Bolhoed in hart en nieren, een man die carnaval 
ademt en dan ook nog een gevolg waar je u tegen mag zeggen. 
Ons gevolg is afgelopen jaar voorop in de strijd gegaan en volgens mij hebben ze 
bij alle verenigingen het licht uit gedaan, hulde !! 
Hij vond het nog wel even nodig om vlak voor de carnaval niet meer te kunnen 
lopen, maar dat tekent een man met karakter, geen gelul, biertje erin en lopen 
maar. 
Uitgeroepen tot trotse pauw van het Lampegat, maar bovenal ( en dat is toch wel 
belangrijker) een geweldige Prins van en voor  de Bolhoedjes. 
 
Arie, Roy, Marina en Bianca ik wil jullie bedanken voor een prachtig jaar, het was 
een eer om jullie Vorst te mogen zijn. 
Het was wederom een jaar dat voorbij is gevlogen, druk, druk en nog drukker in 
onze residentie, soms vraag ik me af of het niet gekker kan en dan blijkt het een 
jaar later inderdaad nog gekker te kunnen. 



 34 

Samen met onze gastheer Pullman-Cocagne-Eindhoven zijn we een 
 twee eenheid die weten hoe je gasten kan vermaken  
en ze een carnaval te geven waar gezelligheid en  
sfeer de boventoon voeren. 
We moeten en mogen niet arrogant zijn, we zullen altijd moeten  
blijven werken om het onze gasten naar het zin te maken zodat 
 carnaval bij de Bolhoedjes tot in lengte van jaren gevierd kan worden. 
Ik ben trots op ons clupke, onze noeste arbeiders in het groen die elke maandag 
door weer en wind in het dorpshuis in Acht de spreekwoordelijke puntjes op de i 
zetten, onze raad van 11 die doen waar ze echt goed in zijn( bier drinken en .. roe-
pen), de hoge raad die, zij het op de achtergrond een belangrijke rol spelen en het 
geweten van de vereniging zijn. 
Wat er in de toekomst ook mag gebeuren,we kunnen tenminste altijd zeggen dat 
we ooit lid zijn geweest van de mooiste en beste carnavalsclub van Nederland en 
Limburg. 
En nu? ,nu gaan we er weer een mooi jaar van maken, een jaar dat voor velen een 
verrassing zal zijn, een jaar met een splinternieuw trio op het podium. 
Drie mannen die weten hoe het feetje gevierd moet worden, vaste gasten van de 
Bolhoedjes, mannen van de vloer, kerels met een groot carnavalshart. 
Dus wij gaan dit jaar als Bolhoedjes laten zien hoe gastvrij wij zijn aan onze drie 
nieuwe gasten. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat deze kerels er een prachtige carnaval van gaan 
maken en het mooiste van alles is, wij mogen daar gewoon bij zijn!!! 
 
Lieve mensen, genoeg geluld, mijn Duvel is op, ik ga er nog eentje soldaat maken. 
Dus al 10 jaar traditioneel sluit ik af met  
Carnavallen doe je met zijn allen !!  
 
Houdoe 
De immer dorstige 
(nacht) Vorst 
Dirk   



 35 



 36 

Programma Carnaval 2018 
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Beste bolhoeden en  
bolhoederinnekes. 
 
John bedankt voor het doorgeven van de 
pen. 
Zal me even kort voorstellen: 
Han van Kessel 
Woon samen met Ilona 
Beroep: Inkoper 
Hobby’s: Carnaval, m’n Buick Riviera,  
MTB-en, verre vakanties en tussendoor nog 
een beetje van het leven proberen te genie-
ten ;-) 
 

Tjee wat vliegt de tijd, alweer 10 jaar bij de Raad van 11, en dan te bedenken dat 
ik dit maar 1, hooguit 2 jaar zou gaan doen..... 
Weet nog dat ik ergens in 2008 bij de Baron zat te eten en dat ik tegen Dirk ver-
telde dat Hans van de Sommen mij had overgehaald om me op te geven voor de 
Rv11. Waarop Dirk zei, weet je het zeker? Dan neem ik vandeweek nog effe con-
tact met je op, en zo is het allemaal gekomen...... 
En gezellig was het, het was zelfs zo gezellig dat we een paar jaar later besloten 
om Cafe Vereniging de Bolbuiken op te richten. Hoe moesten we anders die 
enorm lange zomerperiode doorkomen. Dus onder het motto van “we gaan iets 
actiefs doen”, konden we ook ‘s zomers  doen waar we enorm goed in zijn nl. 
bier drinken en slap ouwehoeren.  
Maar het beste moet nog komen. Ben ik 2 jaar geleden op carnavalszaterdag 
bolhoedjes aan het uitdelen in de grote zaal was daar toch een dame die er geen 
wilde, althans niet van mij, alleen van Dirk want ze was bevriend met Astrid, de 
vrouw van Dirk. Om een lang verhaal kort te maken met deze dame woon ik nu 
alweer een jaar samen, mijn moppie Ilona. 
 
Maar, genoeg over mij, ik ga nu bekend maken aan wie ik de pen door ga geven 
voor het volgend jaar. Rapapaaa ja……….. 
 

Rene van Winkelhof  ( Bolbloazer ) 
 
Rene veel succes en we drinken er nog inne samen ( of 2 ) 
Iedereen een hele fijne carnaval en tot ziens bij het Pullman Eindhoven Cocagne. 
Groetjes Han 

GEEF DE PEN DOOR 



Galerij der ex-prinsen 
Sezoen  Prins      Naam        Kleur bolhoedje 
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*    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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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 

 

*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! 
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1992-1993 

PRINS JACK  I 

EN ADJUDANT 
JOOP 
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De Feestwinkel van  

Eindhoven 

Grote Berg 123 

5611 KJ Eindhoven 

040-2441450 

info@hetsnabbeltje.nl 

www.hetsnabbeltje.nl 

Nu ook op Facebook: 

www.facebook.com/

snabbeltje 
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NIE LULLE, PULLE VULLE 

 

Beste carnavalsvrienden, 
 

Allereerst wil ik graag een ieder bedanken die zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen aan het Pulle Vulle 2018! Wat was het weer een grandioos 
feest! En uiteraard niet te vergeten alle kapellen die hun muzikale kwali-
teiten 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 2019, wat zal plaatsvinden op maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019. 
En ik kan jullie al verklappen; het wordt weer een mooi spektakel! En 
mocht je nog een leuke kapel weten die interesse heeft om te komen 
spelen, stuur dan even een mailtje naar pullevulle@bolbloazers.nl . 
 
Graag wil ik onze 60ste prins der Bolhoedjes, Paloma Gris en zijn gevolg 
bedanken voor een geweldig seizoen, wat hebben we genoten! En uiter-
aard heet ik de 61ste prins der Bolhoedjes 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 
 

mailto:pullevulle@bolbloazers.nl
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DE BOLBLOAZERS.. 

 

De Bolbloazers 
Daar zijn we weer, vorig jaar schreef ik  
de tijd gaat snel! 
Het is waar, of nie??  Voor je het weet is een nieu-
we prins en gevolg al weer Ex-prins, 
en Ex gevolg. Mooi om op terug te kijken hoe onze 
Bolbloazers Arie en Roy, als Prins Paloma Gris  
en Adjudant Roy het  afgelopen jaar met hun hof-
dames Bianca en Marina hebben mogen beleven.  
Super gedaan!! 
Onze noodkreet vorig jaar om invallers te krijgen 
om toch met voldoende muzikanten het jaar door 

te komen is zeer positief uitgevallen!  Rein v Hest, Rene v.d. Boogaard, Hans 
Bleeker, Joop Sliphorst,  
Willie Dekkers harstikke bedankt hiervoor.  
Nog mooier is dat Rene en Joop besloten hebben om gewoon Bolbloazers te 
blijven.  
Daarnaast is de schuif-sectie uitgebreid met Hans Raymakers. Met het gegeven 
dat Arie en Roy terug zijn, na hun prinsenjaar zijn we als kapel weer aardig op 
sterkte. Neemt niet weg dat muzikanten altijd welkom zijn!!  Trompet, Bariton, 
schuiftrombone, tenorsax en klarinet speler(s ) neem gerust contact op met een 
van de Bolbloazers! 
 
Helaas is ons Huubke, al vele jaren het tenor-gezicht van onze kapel langdurig 
door ziekte niet onder ons om zijn deuntje mee te kunnen blazen.  
Huubke namens ons alle beterschap en veel sterkte gewenst!!! 
Inmiddels is het zover, een nieuwe hoogheid met gevolg hebben hun opwach-
ting gemaakt in onze mooie residentie Pullman Cocagne Eindhoven. Ik ben be-
nieuwd….. Maar wij zouden de Bolhoedjes niet zijn om ook van het 61e jaar 
weer een Enorm succes vol jaar te maken. Ik wens natuurlijk namens alle Bol-
bloazers het nieuw gezelschap heel veel plezier komend carnavalsjaar!  
Met de Bolbloazers, Raad van elf en alle Bolhoeden, Bolhoedinnekes gaat dat 
zeker lukken!! 
Vele uitwedstrijden staan alweer gepland in aanloop naar Carnaval 2019, ik 
hoop dat we zoveel mogelijk met de complete Bolhoed familie aanwezig zullen 
zijn!!   
John Nielen 

Voorzitter Bolbloazers 



 

LEDEN BOLBLAOZERS 
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Arie de Groot  Trompet/ medium hard/of de weg kwijt  
Chris Mandigers  Trompet/medium/soms een kraai  
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/of toch een taxi  
Erik van de heuvel  bekkens /Druk menneke 
Rene v/d Boogaard  Trompet speelt bij ons en ook nog bij de Kaaijen 
Joop Sliphorst   Trompet/ repeteert in zijn vrachtwagen 
Hans Raymakers   Schuiftrombone, oogt rustig maar...  
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LEDEN VAN DE HOGE RAAD 

 Wim van Belkum 
 Jack Bierens 
 Geert van Ganzewinkel 
 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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 Zeelsterstraat 120  Eindhoven 



     47 

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 
 
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. 
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CLUB 222 

 Club 222`ers in carnavaleske betovering  
Carnaval is een feest waar het wringende, de kans 
krijgt te ontsnappen. Niet in de, door de buiten-
wacht, zo vaak gedachte roes van verdringing. 
Maar in de feestelijke wending, dat je mag zijn wie 
je bent.  
In die trilling kreeg het afgelopen carnaval voor 
ons een heel bijzonder tintje.  Voor ons Club 
222`ers werd het: een feest waarin tijd en ruimte 
leken samen te vallen.   
In een soort versmelting, waarin nabijheid een 
nieuwe, feestelijke dimensie kreeg.   
Als vanouds vertrokken we als Club 222`ers via 

Prinswissel en Brunch richting D`n Aftrap, als start van ons carnaval. Een middag 
van ontmoeting en weerzien, met dit keer om 11 over vier een wel heel bijzon-
der moment. Als Club 222`ers stonden even stil bij hen die ons ontvielen én 
brachten een toost uit op én met onze zieke vrienden. Het werd een onvergete-
lijk, verstild moment. Een moment waarin afstanden vervaagden en waarin tijd 
en ruimte in ons leken opgetild.  Een bijzondere Aftrap, mede dankzij de bekwa-
me regie van Els en Ellie.  
Zoals altijd werd D`n Aftrap afgesloten door onze Prins met als vast onderdeel 
dat hij de nieuwe leden  met de “ketting” als Bolhoedje verankert. En daar 
gloorde een ware tragedie. In het Dionysische gedruis ontsteeg ons: het Apollini-
sche “aan de ketting”. Geheel in lijn met een Griekse tragedie heeft Prins Palo-
ma Gris, op zijn onnavolgbare wijze, voor ons het tij doen keren. Met zo`n en-
thousiasme, dat toeschouwers spontaan hetzelfde lot wilde ondergaan.  
Na deze onvergetelijke ceremonie heeft onze Prins, met hetzelfde carnavaleske 
charisma, voor ons de deuren geopend van het Lampegatse Cultuurpaleis Pull-
man Eindhoven Cocagne. Voor vier onvergetelijke dagen feest!  Met het beken-
de ritme voor de onverbeterlijke onder ons: een heerlijk ontwaken tijdens het 
haringhappen.  Waar we nogmaals door de dames werden onderwezen: dat ons 
carnavaleske zigzag bestaan, wel degelijk vruchtbaar kan verkleven.   
Vier onvergetelijke dagen! Namens alle Club 222`ers willen we Prins Paloma 
Gris, Adjudant Roy, de Hofdames Bianca en Marina, Bolbloazers, Raad, Hoge 
Raad, Senatoren en alle medewerkers van Pullman Eindhoven Cocagne bedan-
ken voor een geweldig feest! Een feest met die fantastische wending: het voor 
even samenvallen met de tijd die jezelf bent geweest.     
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Een echte carnavaleske wending uit het hart van ons moderne bestaan. Een mo-

dern bestaan wat zich spiegelt in de diepe  verwachting dat we  

onszelf zullen vinden door het uitslaan van de vleugels.  

Een voor ons uit: worden wie we zijn.  

Maar ook aan deze zucht vooruit, gaat een rimpeling vooraf.  

Een rimpeling die aanstoot en beweging maakt. Een grond waarin het wortelt en 

waaruit het ontspruit.  

En daar nu, in dat alledaagse: breekt carnaval door. Carnaval wat het gewone 

opdiept en naar de oppervlakte brengt. Waar het mag worden gezien en ge-

hoord. Een carnaval wat altijd wortelt!  

Ook in de cultuur van morgen. Als het eigentijdse tegendraadse: dat je mag zijn 

wie je bent.  

Als  Club 222`ers  kijken  we uit naar het nieuwe seizoen.  Waarin we ons carna-

valeske bestaan kunnen dompelen in de feestelijke entourage van de Bolhoed-

jes en Bolbloazers. Een seizoen  waarin  we ons weer  moeiteloos  zullen  voegen 

in nieuwe carnavaleske sporen. Niet vreemd daar er vanaf Prinswissel en Brunch 

richting D`n Aftrap voor ons een route oplicht waarin het kleine en nabije z`n 

carnavaleske betovering krijgt.  Als rustgevende transformatie, onder ons immer  

voortbewegende bestaan. En waar komt al die scheppende aandrang, beter tot 

zijn recht dan in het Lampegatse Cultuurpaleis Pullman Eindhoven Cocagne?   

 

Aart van Ooyen.  
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LEDENLIJST CLUB 222 
  
 
Assurantie-Adviesbureau van Leuken                             Eindhoven 
Autobedrijf van Deursen & Zn    Geldrop 
Hr H Beekman      Veldhoven 
Dhr. C.T. Bel       Eindhoven  
Mw. E Bobeldijk      Eindhoven 
W.F.H. Boom  Eindhoven    Eindhoven 
Dhr J. Clemens      Eindhoven 
Dhr. J Coterlet      Bunschoten   
Dhr. J.J.M. Couteaux     Eindhoven                           
Dhr./mw. A. Van Dijk      Hilversum 
Doorewaard Vakantieverblijven Domburg   Domburg 
Dhr. T.Evers      Eindhoven 
Firma Allers       Eindhoven 
Mw. M.L.Gast      Eindhvoen 
Dhr/Mevr van Geffen     Eindhoven 
Dhr. J van Gorp     Eindhoven 
Dhr. G. Hartogs      Eindhoven 
Dhr. T.A.A. Heeman      Nieuwersluis 
Dhr. C Heijmans     Veldhoven 
Dhr. R Helmich      Den Haag 
Dhr. K. Hendriks     Eindhoven 
Mw. A.E.P.J. Hoeijmans     Eindhoven 
Dhr. J.P.W.V. Hopmans     Nijmegen 
Dhr. G Horemans     Kasterlee. 
Mw. A.E.P.J. Ijzendoorn    Eindhoven 
Dhr. H, van Hoof      Eindhoven 
Dhr. R. van Hoof     Eindhoven 
Dhr. H van de Kerkhof     Eindhoven 
Dhr. M.M. van de Kerkhof     Eindhoven 
Mw. M. Lamberts     Eindhoven 
Dhr. P. de Leest     Eindhoven 
Dhr. A.C.H. de Lepper      Eindhoven 
Dhr H.van Leuken     Eindhoven 
Mw. D. Mandigers      Eindhoven 
Dhr. R. Marchand      Eindhoven 
Mw. S. Mevissen     Zandvoort 
Dhr J. Minnaard     Den Haag 
My Connection     Veldhoven 
Dhr. C. Nel      Bunschoten 
Dhr. A.van Ooyen      Eindhoven 
Dhr. P. Paulusma     Harlingen 
Mw. J.M.S. Pennings-Pereira     Eindhoven 
Dhr. R. Peters       Nuenen 
Pullman Eindhoven Cocagne     Eindhoven 
Dhr. R.JS. Pieneman     Poeldijk 
Mw. I.F.M. Rathje      Eindhoven 
Mw. M.H.M. Rathje      Eindhoven 
Dhr. M. van Rijswijk      Zandvoort 
Dhr. M.Rijnhout     Eindhoven 
Rogier Kapper-Lifestyle    Eindhoven 
Dhr N. Roest      Leiderdorp 
Dhr.M. Rotering      Kasterlee. 
Dhr. J. Saffrie       Eindhoven 
Mw. S Schepers     Balen 
Dhr. A. Schramm      Geldrop 
Dhr. P.Schuur      Waalre 
Dhr./ Mw Schuurman        Barendrecht 
Dhr. F.J.M. van de Sommen       Veldhoven 
Dhr. H. van de Sommen    Eindhoven 
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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 Bol-
hoed-shawl, uitnodigingen alle  officiële activiteiten uitnodiging voor het borrel-
uurtje 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 2437235 
 
 

LID WORDEN VAN CLUB 222 

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

of e-mail naar: 

Club 222@bolhoedjes.nl 



 52 



 53 

DIT BOEKJE IS MEDE MOGELIJK 

GEMAAKT DOOR: 

Pullman Eindhoven Cocagne    Eindhoven 
Valere tekst & Communicatie    Eindhoven 
Van der Linden administratie en assurantiekantoor Eindhoven 
Het Stadspaviljoen      Eindhoven 
Zoet en Zout       Eindhoven 
Nikita Discoshow      Nuenen 
Tattoo Pig       Helmond 
Bakkerij  Renders      Eindhoven 
Drukkerij van Laarhoven     Eindhoven 
Labro verpakkingen      Eindhoven 
Tenback Projecten      Eindhoven 
De Gestelse feestwinkel     Eindhoven 
Cafe het Rozenknopje     Eindhoven 
Stadsbrouwerij      Eindhoven 
Alligator Plastics      Son 
TDN Textieldruk      Nuenen 
Kusters Bedrijven      Eindhoven 
Tuincentrum Soontiëns     Eindhoven 
´T Snabbeltje       Eindhoven 
Electro Eindhoven      Eindhoven 
EM sanitair en loodgieterswerk    Eindhoven 
Bloemenhuis Bouman     Eindhoven 
De Kempen BV Parket vloeren    Eindhoven 
Cafe de Strijpse Ketel     Eindhoven 
Bavaria       Lieshout 
Cibatax       Eindhoven 
Leeuwerik       Eindhoven 
JND        Eindhoven 
Cafe Stacey’s .      Eindhoven 
BBB Catering       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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