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Horeca in Ulvenhout,
Gulle Uilen. Alle adverterende
bedrijven en andere sponsoren.
Zonder jullie is er geen
Uilenroep mogelijk!!
2200 exemplaren
Gratis verspreiding huis aan huis
in het Bosuilendorp.
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Wat vliegt de tijd toch snel. Het lijkt of het vorige week was dat ik een stukje zat te typen voor de Uilenroep
2015. Nu alweer voor de Uilenroep 2016. Een bijzonder deze keer, want de redactie van de Uilenroep heeft
deze keer getracht de Uilenroep volledig full-color aan u te presenteren en dat allemaal voor niets. De reden
hiervoor is dat Stichting Ulvenhouts Carnaval dit jaar haar VIJFTIGSTE jaar met jullie gaat vieren. We gaon
veur GOUD.
Voor ons als Stichting Ulvenhouts Carnaval is de kop er alweer een aantal weken af. Na de zomervakantie een
nieuwe Prins benaderen en deze voorbereiden op de taak die hem staat te wachten. Gelukkig was het bij Prins
Ad XVI niet zoveel werk, want hij heeft hiervoor al ruim 10 jaar kennis en ervaring opgedaan van het
Bosuilse Carnaval. Na zijn Raadsperiode heeft hij voor maar liefst twee Prinsen de nobele taak van Adjedant
vervuld. Wat wil je nog meer als ervaring? Nu     
onvervalste Ulvenhoutse tongval.
Voordat we het feest op 11-11 konden beginnen, was er eerst nog een
drukbezochte sponsoravond in de Boerderij de Pekhoeve. Deze avond is
voor u en ons heel belangrijk, want door de verschillende Gulle giften van
onze sponsoren, kunnen wij u wederom verschillende feesten aanbieden en
natuurlijk een optocht op carnavalszondag. Wij zijn dan ook zeer blij met
de nieuwe Gulle Gouwe Uil (hoofdsponsor van het Ulvenhoutse carnaval),
De Smaakspecialist. Naast de Gulle Gouwe Uil zijn wij natuurlijk ook
bijzonder dank verschuldigd aan alle overige sponsoren. Voor een
complete lijst kunt u onze website raadplegen (www.bosuilendorp.nl)
Op het geweldige openingsfeest in de Pekhoeve waarbij Jeugdprinses
Lynn en haar voltallige gevolg gepresenteerd werden, volgde wederom het
       
omgetoverd voor het Bal Masque. Om 23.11 uur werd daar onze Prins Ad
XVI gepresenteerd aan de Bosuilen en Bosuilinnen en werd het feest tot in
de late uurtjes doorgezet. Een week later werd de Prins getrakteerd op een
Prinsenreceptie in zalencomplex Marie (voorheen Christianen).
Als deze Uilenroep door u gelezen wordt heeft onze Hoogheid al verschillende feesten en partijen bijgewoond
in de regio. Ik kan u verzekeren dat hij en zijn gevolg er helemaal klaar voor zijn om het feestgedruis in
Bosuilendorp los te laten barsten. Verderop in deze Uilenroep vindt u het volledige programma van de
verschillende feesten en partijen in ons Bosuilendorp.
Rest mij niet anders dan u uit te nodigen op een van de vele gezellige feesten in ons Bosuilendorp en ik hoop
jullie hierbij in grote getalen aanwezig zullen zijn, want we gaon tenslotte veur GOUD.



 

   






Strijbeekseweg 8a, 4851 SL Ulvenhout
Tel.: 076 - 565 47 58, Mob.: 06 - 482 19 423
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06 11196926
www.mphf.nl
marieke@mphf.nl
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Beste Bosuilen en Bosuillinnekes,
Hier is ie dan, jullie nieuwe prins van het bosuilendorp.
Het is mij een eer om dit jaar het bosuils carnaval voor te mogen gaan, samen met mijn page, adjudant
ron, boswachter en raad.Ik heb begrepen dat het voor sommige mensen best wel een verassing is. De
wonderen zijn de wereld nog niet uit, zie je wel.Er is natuurlijk met het interview, wat in het nieuw
ginnekes weekblad was geplaatst, wel wat verwarring ontstaan. Buitenland, binnenland, woont pas in
Ulvenhout, Delfzijl, allemaal kreten die roet in het eten gooide. De geruchten bleven niet uit en niemand
wist het nog op het laatst. Tijdens het bal masque, wat weer een leuk feest was, met een aantal
hoogheden als gast, werd langzaam maar zeker de spanning een beetje opgevoerd. Na de geweldige act
tijdens de presentatie kwam ik onder de pruik, snor en sik vandaan. De oud prinsen hadden de eer om
mij de versierselen om te hangen. Een mooi moment !! Het ontvangst en de vele felicitaties waren
overweldigend. Nogmaals dank daarvoor, het overtrof mijn stoutste verwachtingen. Voor diegene die
me nog niet zo goed kennen, ik ben een rasechte bosuil, meer als vijftig jaar geleden geboren letterlijk
onder de troeteleik van de A58. Nog steeds woon ik op `t gatbroek
samen met mijn gezin, tot volle tevredenheid, moet ik zeggen.
Werkzaam in de groene sector, in mijn geval: de boomkwekerij. En
hobby, hoe kan het ook anders, carnaval onder andere. En carnaval, dat
gaan we vieren dit jaar! De SUC bestaat vijftig jaar, weliswaar geen
carnavalesk jubileum, maar dat wil niet zeggen dat dit onopgemerkt
voorbij zal gaan. Het motto is niet voor niets: We gaon veur goud.
Goud zal veelvuldig terugkeren op allerlei momenten, met name in
onze mooie bosuilse optocht. Ook dit jaar is de raad van elf compleet.
Ik ben trots op onze nieuwe leden. Nieuwe gezichten brengen ook weer
nieuwe ideeen mee, en dat is alleen maar goed. Mijn adjudant Ron heeft
zijn taak super opgepakt, ook daar, nieuwe mensen, nieuwe ideeen. En
niet te vergeten heb ik een geweldige dame naast me staan als page,
Amy. Beste carnavalsvierders, rest mij nog om iedereen een goed en
leutig carnaval te wensen en nog succes met alle voorbereidingen.
Tot snel!!

Met carnavaleske groet,
Ad van Gurp
Prins Ad XVI

Hallo allemaal,
Mijn naam is Amy Ribbens, ik ben 19 jaar oud.
In het dagelijks leven ben ik een 3e jaars kapster en ik kom uit Breda.
Komende carnaval ben ik de page van prins Ad.
Ik verwacht dit jaar een hele leuke en gezellige carnaval!
Ik heb er heel veel zin in! Jullie ook??
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Beste Bosuilen, Bosuilinnekes en Bosuilskuikens,
We goan veur goud! Ik ben alvast begonnen en dit jaar heb ik de eer om als
Adjudant aan de zijde van onze kersverse Prins Ad XVI te mogen staan. Met Prins,
Pages en Raad, kijk ik uit naar veel gouden momenten samen met de inwoners van
ons eigen Bosuilendorp. In deze Uilenroep staan alle feestjes vermeld, die in de
kroegen en de Pekhoeve georganiseerd worden en reeds op ons loopbriefje (het
balboekje van de Raad) gezet zijn en waar we jullie graag tegenkomen. We gaan
voor een gouden feestje met zijn allen!
Tussen de nieuwe leden van Protocol en Raad zitten dit jaar ook jonge Bosuilen,
waardoor we een mooie mix zijn van verschillende leeftijden. Dat lijkt me een
gouden combinatie!
Net als vorig jaar hebben we in de Raad ook weer een speciaal plekje ingeruimd
voor een wissel-lid. Iedere dag kan er iemand mee met de Raad om Carnaval eens
vanaf deze kant te beleven. Als het je leuk lijkt ook een keertje in Raadspak met
ons mee te gaan, dan kun je je daarvoor aanmelden. Het maakt daarbij niet uit of je een Bosuil of een Bosuilinneke
bent, iedereen boven de 18 jaar kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar ons secretariaat
(secretariaat@bosuilendorp.nl).
Tenslotte wil ik jullie aandacht vragen voor de mooie foto die ook dit jaar weer in het teken staat van ons motto. Het
is een leuk zoekplaatje geworden voor onze Bosuilskuikens: welke spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden
kunnen jullie vinden?

Gouden groet,
Adjudant Ron.


6

7

8



Hoi allemaal,
Ik ben      , !"#   $ !!%  
coachen van de D3 van UVV, mountainbiken, feest vieren, en draaien (DJ). Dit is mijn
eerste jaar in de raad van elf. Van kinds af aan wilde ik al in de raad van elf. Dit jaar is het
dan eindelijk zover! Ik houd van feestjes vieren en de raad sluit hier dus goed bij aan. Ad
van Gurp belde mij op en zei dat ze nog mensen zochten voor in de raad. Ik mocht de eerste
twee raadsvergaderingen bijwonen en trad voltrots toe in de raad. Ik hoop dat dit jaar, een
speciaal jaar wordt. Dit omdat we voor goud gaan. Er zit een gouden randje om dit jaar
heen, wat het voor mij ook speciaal maakt als nieuw raadslid. Ik zie dus ook vol vreugde en trots toe naar mijn
eerste carnaval in de raad. Ik heb er zin in! Ik hoop jullie allemaal te zien met de carnaval en dat we er een groot
feest van gaan maken!
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De presentatie van de raadsleden en prins.
Na onze (iets wat enge) opkomst, een geslaagde opkomst trouwens, kwamen plots twee jongemannen achter
twee willekeurige maskers vandaan. Laat ik nou net even een van die twee jongemannen zijn!
Sommigen van jullie kennen mij al. Of dat nou positief of negatief is, dat laat ik graag in het midden .
Voor anderen heb ik een iets minder bekend gezichtje. Ik zal jullie dan ook niet langer in het ongewisse laten en
mijzelf even voorstellen:
,  ! -   . "/         '  0       
Hoogsteen, naast de familie Verkooijen. Leuk om te weten is dat mijn broertje Stijn in de jeugdraad zit. In het
   !  11'2, 3 )
Hiernaast studeer ik nog aan het Stedelijk Gymnasium Breda, de school waarop ik midden Juni mijn diploma
hoop te halen. Ik kan natuurlijk nog veel meer over mezelf te vertellen, maargoed. Spreek me tijdens de carnaval
gerust aan voor babbeltje.
Een feit is dat dit mijn eerste jaar wordt bij de SUC . Aan Silvian en mezelf werd door de voormalige adjudant
gevraagd om het ontstane gat binnen de raad van elf op te vullen. Het leek ons een leuke uitdaging. Na
inmiddels twee feestelijkheden te hebben bijgewoond, is dat een juiste gedachte
geweest. Het is fijn om te merken hoe de zittende raadsleden ons helpen met al
onze vragen en dat wij daarnaast geaccepteerd worden binnen dit gezelschap, een
gezelschap waarvan wij sinds kort deel mogen maken. Zeker net zo mooi om te
merken is dat de oudgedienden (lees niet: ouwe mensen) ook openstaan voor de
input van ons jeugdig enthousiasme.
Ik weet daarom wel zeker dat het een zeer geslaagde carnaval gaat worden.
4   (2"5 *60    &       
gezien het feit dat we het EK in Frankrijk missen, maar wel gedegen door het 50
jarig bestaan van het bosuilendorp.
Ik wil dan ook oproepen om gezellig met zun allen feest te vieren in het
bosuilendorp tijdens de carnaval en een drankje te komen doen. Er zijn zoveel fijne
  6 7            !   .  
waardering blijken door jullie massale opkomst!
Tot de eerst volgende keer maar weer!
8*6 

 
"  

 !  


9

Beste bosuilen en bosuillinnen,
Een duo baan in de raad van elf, hoe ga je daarmee om.Aangezien het om
de carnavalsactiviteiten ook druk is met een sociaal en werkzaam leven
ben ik toch met Karlijn deze uitdaging van duo baan aangegaan in de rad
van Elf van het Bosuilendorp.Als bestuurslid voor commercie ben ik ook
reeds verscheidene keren mee geweest bij diverse uittredens en dat is me
goed bevallen.Met een baan waarbij ik ook veel in het buitenland ben
vond ik het wel zo wenselijk voor raad en mij om dit te doen in een duo
baan bij de raad.We hebben er veel zin in dit jaar en zijn al op de foto
gegaan, veel leuke activiteiten met de raad komen eraan,
prinsgeburenbal, verbroederingsfeest, Oelemis voordat we naar de
sauwelavonden gaan!Nadat we op zondag na het sauwelen de worst naar
Clara gaan brengen met onze Prins Ad d’n XVI zijn we gereed voor
Carnaval, we hebben er zin in!
Groet en alaaf, Joep

Al buurtend in de kroeg, kregen Joep en ik het top idee om een duo raadslid te worden. Bij deze
hebben we daad bij woord gevoegd, dus hier zijn we dan!Afgelopen jaar ben ik als inval raadslid
een keer mee op pad geweest naar het Prinsgeburenbal. Het pakske stond me wel, dus dit jaar
trek ik de cape wat vaker aan.Het belooft een leuk programma te worden, zowel voor als tijdens
carnaval, dus hopelijk komen we jullie vaak tegen!
Alaaf, Karlijn
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Hallo allemaal
Ik ben Lynn, en dit jaar jullie jeugd prinses. Ik vind het super leuk dat ik dit
jaar jullie jeugd prinses mag zijn. Ik ben 12 jaar oud en zit op het Onze Lieve
Vrouwelyceum Breda (OLV) in de brugklas. Ik voetbal bij baronie in de MC2.
En ik tennis bij UTV. Dit is al weer mijn 4de jaar in de jeugdraad helaas ook mijn
laatste. Ik heb al weer veel zin in carnaval vooral in de optocht, dan kan ik jullie
mooie wagens weer zien want we gaan voor goud. Ik heb gelukkig een top raad
die me daarbij vergezeld. Ik hoop dat ik jullie allemaal zie bij carnaval.
Groetjes jeugd prinses Lynn

Hallo,
Ik ben Olivier Valkenburg en ik ben 12 jaar oud. Ik zit al voor het 5e
jaar in de Jeugdraad. Vorig jaar was ik adjudant en ik vind het leuk om dat dit

                

zich om . Ik vind het feest van carnaval top. Alles is gewoon super leuk.
Olivier Valkenburg

Hallo, ik ben Pepijn Heemskerk. Ik ben 8 jaar en zit op de Klokkebei. Ik
vind het leuk om in de jeugdraad te zitten, dit is mijn eerste jaar. Ik kom uit een echte
carnavalsfamilie. Mama Simone zit bij CV de Kauwe Kant. En Papa Freek zit bij de
S.U.C. En heeft zelf in de grote raad gezeten. Ook ben ik bezig met het bouwen van
mijn eigen carnavalskar met mijn vrienden voor de schooloptocht en misschien ook
voor de kinderoptocht. Naast carnaval speel ik hockey, gitaar en op de Ipad doe ik
       

Hoi ik ben Isa van Gils
Ik ben 10 jaar en zit in groep zeven op de
Klokkebei. Mijn hobbies zijn hockey en musicalles. Dit is al mijn tweede jaar
in de jeugdraad en we gaan er net als vorig jaar een groot feest van maken, ik
heb er al veel zin in!!

Hoi ik ben Sophie.
Ik ben 10 jaar en ik zit op de Klokkebei. Ik zit voor het 2e jaar in de jeugdraad want
vorig jaar was ik Uilientje maar dit jaar wou ik dat niet meer omdat iedereen mij zo
schattig vond. Ik vind het leuk om in de jeugdraad te zitten omdat ik van gezelligheid
hou en omdat ik van feesten hou maar ook omdat mijn vriendinnen Janne & Isa er ook
in zitten.
Ik heb ook een carnavalsgroep en die heet de CV Kippen en de Hanen en daar maken
wij elk jaar een kar mee.
Groeten, Sophie
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Hoi, ik ben Mirte Goosen, 10 jaar en zit in groep 6 van bs de Rosmolen.
  "#  $ %      ' 
Ik vind het erg leuk dat ik dit jaar Uilientje mag zijn.
Ik hoop jullie met Carnaval allemaal tegen te komen, heb er zin in!

Hallo iedereen! Ik ben Bas van den maagdenberg en ben 12 jaar.
Deze carnaval zit ik met veel plezier voor het derde jaar in de jeugdraad
vanUlvenhout.
Mijn school is de Rosmolen maar wel het laatste jaar, want ik zit in groep 8.
Mijn hobby’s zijn voetbal, saxofoon spelen, golf en muziek luisteren.
Saxofoon speel ik bij de harmonie en met carnaval ook met de Boskuikens.
Tot carnaval! Ik heb er zin in ik hoop julie ook!
Groetjes, Bas van den Maagdenberg

Hallo allemaal!
Ik ben Bloeme Burgers en ik ben 10 jaar. Ik zit op de school de Rosmolen in groep 7. Elk jaar vind ik carnaval een superleuk feest en ik kan
niet wachten tot het weer begint. Superleuk dat ik bij de Jeugdraad zit!
Groetjes Bloeme Burgers

Hallo BOSUILEN Ik ben Victor Huijben, dit is mijn 2de jaar in de Jeugdraad. Ik vind het hartstikke leuk om bij de Jeugdraad te zitten! Ik zit in de leukste groep van De Rosmolen dus groep 8 en ook Joost Bas en Stijn uit mijn klas
zitten bij de Jeugdraad. Mijn hobby’s zijn : Schaatsen, Voetballen, Tennis en
Mountainbike! Ik zit ook nog bij carnavals vereniging De Boereknuppels samen
met mijn ouders en broertje Floris! Het is super leuk om elk jaar een carnavals
wagen te bouwen met mijn vrienden! En dit jaar rij ik mee met de prinsenwagen. Ik zal er een leuke Carnaval van maken! Wij komen elkaar vast wel tegen
Veel plezier met carnaval 2016 ALAAF

Hallo
Ik ben Janne
Ik ben nu 10 jaar En dit is nu de tweede keer dat ik in de jeugdraad
Ik vond het vorig jaar erg leuk Dus ik hoop dat het dit jaar weer zo leuk word
Ik heb er heel veel zin in
doei
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Hoi allemaal,
Ik ben Maaike en ik zit in de brugklas van het OLV. Mijn hobby’s zijn
saxofoon en badminton.
Dit is mijn 3de en ook alweer laatste jaar. Ik hoop dat het dit jaar weer heel gezellig
wordt, want dat was het de vorige jaren ook. Fijne Carnaval allemaal!
Groetjes, Maaike

Hoi, ik ben Evelyn en dit is mijn 2de jaar in de jeugdraad.
Ik ben 10 jaar oud en ik zit weer in de jeugdraad omdat ik het vorig jaar super
leuk vond want we deden heel leuke dingen.
Ik zit op de rosmolen in groep 6.
En het leuke aan carnaval vind ik de gezelligheid.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en tennis.
Groetjes Evelyn

Ik ben Stijn van Dongen, Ik ben 12 jaar (groep 8 Rosmolen)
en ik zit dit jaar weer in de jeugdraad zoals jullie wellicht al gezien
hebben op de 11de van de 11de viering. Mijn hobby’ s zijn karate,
drummen en voetballen. Voetballen doe ik op UVV. Dit is voor mij het
laatste jaar in de jeugdraad dus laten we het dit jaar nog leuker maken!
Nog een prettige carnaval! Alaaf!
Ik ben Thijs van Opstal, ik ben 12 jaar en ik zit op De
Nassau. Mijn grootste hobby is voetbal. Bij de jeugdraad ben ik
hofheer en ik vind dat heel erg leuk om te doen. We hebben dit jaar
weer een hele leuke jeugdraad. Het is helaas wel mijn laatste jaar
bij de jeugdraad, maar ik ga het laatste jaartje heel erg genieten.
Ik wens iedereen een hele leuke carnaval!

Hallo, ik ben Joost Rops. Ik zit in groep 8 van de Rosmolen. Ik ben elf jaar.
Dit is mijn derde jaar bij de Jeugdraad. Ik vind het heel erg leuk, want we doen
heel veel activiteiten. Laatst hadden we foto’s gemaakt bij …….. Het resultaat
kun je zien. Mijn sport is skateboarden en voetballen bij UVV. Verder doe ik ook
aan drummen bij de Harmonie en zit met Carnaval af en toe bij De Bosuilen. Dit
jaar gaan we ook zelf optreden. Mijn broer en zussen en neven en nichten doen
altijd mee als ‘CV De Beestenbende’ met de optocht. Het is grappig om ze vanaf
de prinsenwagen te zien voorbijkomen. Vorig jaar werden ze na vijf jaar een keer
eerste! Een andere hobby van mij is lol maken met mijn vrienden. Dat gaan we
zeker doen met carnaval!
13
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Het carnavalsseizoen is weer van start
gegaan! De 11de van de 11de is weer
geweest en dat betekent dat Carnaval in
aantocht is.
Maar eerst maar eens terugkijken op die
gezellige grote bende (2":. Het
sauwelen in de Pekhoeve, de onthulling van
de branduilen en de Klokkebei-optocht met
de zelfgemaakte karren. En natuurlijk niet te
vergeten het bezoek van de Prins en zijn gevolg en lekker hossen in de hal.
Het dak knalde eraf.
Samen met de inzet van de SUC en de ouderraad
van de Klokkebei gaan we ook dit jaar er weer een
feestje van maken en:
WE GAON VEUR GOUD dit jaar.
Wij hebben er weer zin in!
Alaaf! Alaaf!

 $  
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Casehulp

Persoonlijke kantoor-assistentie

Carina Verpaalen - Verkerk
Annevillelaan 11
4851 CA Ulvenhout
06-21660897

www.casehulp.nl
info@casehulp.nl
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De eerste voorbereidingen voor het grootste leutfeest
van het jaar zijn al getroffen. Een mooi moment voor
een korte terugblik. Want carnaval op de Rosmolen
leeft! Voor het carnavalsfeest op de Rosmolen echt
losbarst organiseert de SUC tal van activiteiten om
alvast in de stemming te komen. Ulvenhouts Got
Talent, bezoeken aan de bouwschuren van de
Bosuilse bouwers, Sauwellessen van
Sauwelkampioenen gevolgd door een Sauwelmiddag voor de Bosuilse schooljeugd in de Pekhoeve en een
lessenserie over Carnaval. Allemaal tot in de puntjes geregeld, waarvoor onze grote dank! Als grote afsluiter
van al deze activiteiten natuurlijk het Carnavalsfeest op de vrijdag voor de vakantie. Een dag met enkel en
alleen hoogtepunten. Te beginnen met een megapolonaise op het schoolplein. Ouders, kinderen en leerkrachten
sluiten aan om na een klein half uur zich op te gaan maken voor het Open Podium in de grote hal van de school.
Optredens en acts van alle klassen, met muzikale begeleiding van Francois Timmermans (bedankt!) worden
afgesloten met een optreden van een echt dweilorkest op
het schoolplein. Na de lunch, waarbij de ouderraad van de
Rosmolen zich ieder jaar weer van haar beste kant laat
zien (ook bedankt!), zijn we met de hele school gaan
kijken naar de onthulling van de prachtig ontworpen
branduilen. De officiële opening van het Bosuilse
Carnaval, samen met de Raad, Prins en alle kinderen van
de Rosmolen op het plein voor de AH en het feest in de
hal van de school besluit een fantastisch Carnavalsfeest.
Komend jaar jubileert het Bosuilse Carnaval. Een reden
voor een feestje!

 ' *  
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Photography · Retouching
CGI · Film · Animation

Nieuwbouw Onderhoud
Renovatie Installatie
Utiliteitsbouw Retail Woningen
Smalle Reep 17, Breda
T +31 (0)76-5 710 476
I www.lymbouw.nl
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S.U.C: -Un grote ben-de!1
Vrijdagmiddag 6 februari mochten acht koppels uit de groepen 8 van de Ulvenhoutse basisscholen Sauwelen in
de ton in De Pekhoeve: vier van De Klokkebei en vier van De Rosmolen. Margo en Manuela van De Rosmolen
werden uitgeroepen tot Opperjeugdsauwelaars. Als wijkzusters Willemijn en Presilla kregen ze de lachers in
de zaal én de jury op hun hand. Hun winnende sauwel was de openingsact van het Sauwelen voor volwassenen
op 6 en 7 februari.

S.U.C SCHOLENPROGRAMMA
Er was veel aandacht voor het evenement .         88;!  
avonds zelfs een item in Brabant Nieuws. De S.U.C is met het Jeugdsauwelen, als onderdeel van haar
scholenprogramma, dan ook baanbrekend bezig. Thom van Aert, Jos Schetters en Eric van der Westerlaken hebben
alle drie hun sporen in de ton ruimschoots verdiend. Hun kennis, ervaring en enthousiasme hebben zij met plezier
ingezet om de kunst van het Sauwelen over te dragen op de jeugd.
De jury, bestaand uit Jeugdprins Jasper, S.U.C erelid en oud-Prins
Piet Nuijten en Raadslid Wil Schets, was vol lof over de kwaliteit
van de sauwels. Terecht ontvingen aan het einde van de optredens
alle Jeugdsauwelaars een medaille.

ACTS 1 T/M 4
Marlinde van Twist en Silvian Diepstraten presenteerden
geroutineerd het Bosuilse Jeugdsauwelen. Als eersten kondigden zij
Beau en Sjanneke aan, die als Betsie en Diana plaatsnamen in de
ton. Het is natuurlijk altijd extra spannend om het spits af te moeten bijten, maar dat was niet aan de dames te merken.
De jury vond het een goede openingsact, met leuke typetjes en een aantal nieuwe grappen. Met de tekstbeheersing zat
het ook wel goed! Vervolgens namen Joost en Hein als de zwervers Bertha en Ingrid het podium. Na hun
 !! <E   77   7 =. !  
tocht door het Bosuilendorp. Dit deden ze volgens de jury zeer tekstvast en met sterke moppen. Ook Omroep Brabant
was onder de indruk; de jongens werden geïnterviewd voor het item in Brabant Nieuws.Sauwel drie was van Lieke en
Feline, als de chique dames Liesbeth en Annebeth die vertelden over hun belevenissen in Ulvenhout het afgelopen
jaar. Hun goede voornemens? Niet meer sporten, niet meer zwemmen en de 400 kilo bereiken. De jury prees het feit
dat de twee zo goed op elkaar waren ingespeeld en de overtuiging waarmee ze sauwelden. Wijkzusters Willemijn
(Margo) en Presilla (Manuela) maken heel wat mee tijdens hun dienst, zo kwamen we in de vierde sauwel te weten.
En ze ontmoeten mensen uit alle lagen van de bevolking. De burgemeester, meneer Michiel, ... zelfs Koning WillemAlexander, met wiens telefoontje de sauwel ten einde kwam: 1 !! 4   maakte dit de
winnende sauwel: goed uitgewerkte typetjes, duidelijk verstaanbaar, tekstvast en passende grappen. De jury had graag
nog meer gehoord.
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ACTS 5 T/M 8
Met de helft van de sauwels achter de rug, vertelden Judith en Annamarie als de twee Bonte
Bertas uit De Donk enthousiast over hun kleinkinderen. De jury vond hun grappen goed bij de
sterk uitgewerkte typetjes passen. Hun opkomst kreeg speciale vermelding. Vervolgens
betraden inbrekers Japie (Jari) en Japie (Rik) het toneel. Eerder waren ze al betrapt toen ze
headsets probeerden te stelen om hun sauwel te oefenen. Inbrekers zijn tegenwoordig blijkbaar
van alle markten thuis, want de jury vond het een zeer
goed optreden. Het onderwerp is in Ulvenhout behoorlijk
actueel en alles klopte. Als een-na-laatsten stonden de
> <6 = Lynn en Floris in de ton.
Zeurpieten (maar wél leuke) met een aantal zeer sterke
woordgrappen. Vooral hun mimiek, stemmetjes, en hun
sterke samenspel vielen de jury op. 4 6n
Weronik; 6d!  >   af met een klassieker, waarbij ze het
publiek actief betrokken. Een mooie afsluiting van het Jeugdsauwelprogramma. Keurig
verzorgd en met mooie outfits, aldus de jury.Onvoorstelbaar dat de sauwels in  ijd
gemaakt zijn. Eric, Jos en Thom zijn dan ook supertrots op hun pupillen. Thom neemt overigens
dit jaar afscheid als Jeugdsauwelcoach kinderen hebben het zo geweldig gedaan! En ze
zeggen altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt...

www.bosuilendorp.nl
twitter.com/bosuilendorp

ALLES VOOR
UW AUTO.
WIJ MAKEN
HET VERSCHIL!

CHAAMSEBAAN 8, ULVENHOUT, TEL: 076 - 561 23 00,
WWW.HOOIJDONK.NL, INFO@HOOIJDONK.NL

Door Ingrid Bothe
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VRIEND VD BOSUIL
Als Vriend belonen wij u met:
 een unieke persoonlijke Vriendenketting
 een Sauwel toegangskaart te verzilveren in de voorverkoop
 tijdens de voorverkoop recht op een extra (betaalde) Sauwelkaart
 een uitnodiging voor de Prinsenbrunch met uw partner
 een gereserveerde plaats bij de Eucharistieviering
 een vrienden vermelding op de site www.bosuilendorp.nl

WAPEN V ULVENHOUT
UL
MANCHETKNOPEN in doosje

PIN

 11,-

 7,50

+ betekenis
bete
van het wapen

11-11 DONATEUR
Voor  11,11 bent u
11-11 donateur en ontvangt u een
schitterende Bosuilen knoop. Ieder
jaar is er een nieuwe kleur zodat u
dat
att
nog even kunt doorsparen voordat
uw outfit vol hangt.

8OIMH
1 muntje met Carnaval!
Met het 8OIMH betaalt u bij
GH3HNKRHYH
GH)ODPLQJR%DU
FDIp&KULVWLDQHQ
FDIp3DXOXVVHQ
/RGHZLMFNen
G¶Q1LSSHO.
Het 8OIMH is geldig tijdens
het Sauwelen en Carnaval.

VLAG
normaal
150 x 100

 12,50

extra groot
225 x 150

 25,-

BOSUIL
BO
MANC
MANCHETKNOPEN
in doo
doosje

BOSUILEN

SHAWL

 10,-

5
5,PIN

Heeft u iets uit de winkel al eerder nodig en/of
heeft u nog vragen neem dan contact op via
secretariaat@bosuilendorp.nl

 3,-
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Sauwelen in het Bosuilendorp: topentertainment in het groot
Zowel vrijdag 6, als zaterdag 7 februari waren de Bosuilse Sauwelavonden volledig uitverkocht. Geen
wonder, want de bezoekers stond een goed en gevarieerd programma te wachten. Thom van Aert werd
avondwinnaar van zowel de vrijdag als de zaterdag en mag zich Oppersauwelaar 2015 noemen.
PAKKENDE ACTS...
Beide avonden begonnen met de winnende Jeugdsauwel van Margo en Manuela als wijkzusters Willemijn en
Presilla. Tevens waren er beide avonden de nodige acts. De Leedies van Leedies Only betraden het podium en lieten
met een videorapportage zien wat het inhoudt als ?!     De Boere-Dobbers toonden het
publiek 3   !   7@BD & ,
waarbij 3 ;     . Met alle gevolgen van dien. Ook de S.U.C. en dn
Mechel en Das Praot verzorgden een act  3E         07 , hetgeen goed
werd opgepakt. Dn Mechel en Das Praot brachten onder andere hun allernieuwste Carnavalskraker ten gehore.
Beide avonden werden prima aan elkaar gepraat door Remco Raats, die met zijn zinspelingen eigenlijk zelf ook al
aan het Sauwelen was. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door Ulvolume en De Bosuilen.
... EN GEVARIEERDE SAUWELS
En dan het Sauwelen zelf... Wie zouden de avondwinnaars en de Oppersauwelaar 2015 worden? Dit jaar betrad een
         irste Sauwelaar, Ton Poets (Freek Heemskerk), liet zien dat het werk als
toneelmeester niet altijd een pretje is. Hij deelde zijn ervaringen tijdens zijn rondje door het dorp niet vanuit de Ton,
7 3   4; <8rloop), die als pompbediende
bij de nieuwe Berkman zijn licht liet schijnen over een aantal dorpsklanten, hetgeen hem goed afging. En dan was
er natuurlijk nog toiletjuffrouw Glorie X (Eric van der Westerlaken). Zij vertelde over haar dagelijkse activiteiten
als toiletjuffrouw bij de Pekhoeve, waarbij de bende steeds groter werd. Of de variatie nog niet groot genoeg was,
kwam ook lingerieverkoper Ben de Groot ( Niek Roovers, Oppersauwelaar 2014) het nodige uit de doeken doen
over zijn ervaringen in de winkel van Van Gestel Lingerie. Een lingerieverkoper die liet zien over de nodige
verkoopervaring te beschikken. Om de keuze voor de avondwinnaar(s) en de Oppersauwelaar nog moeilijker te
maken, waren er nóg twee Sauwelaars die gingen voor de titel in het Bosuilendorp, te weten Jordi van Gils en Thom
van Aert. Sooi, de vaandeldrager van het zot
hermonieke, (Jordi van Gils), liet zien zich niet
alleen op de harmonie te storten, maar ook druk
doende te zijn met allerlei nevenactiviteiten,
waaronder de verbouwing van zijn keuken. Ben
de Klos (Thom van Aert) nam als vrijgezel het
publiek met zijn Sauwel mee op zijn zoektocht
naar de ware Jacoba. Zijn liefdespogingen
strandden daarbij echter voortdurend. Ben was
dus steeds de Klos. Echter niet met het Sauwelen
dit jaar.
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OPPERSAUWELAAR 2015
Thom van Aert werd zowel vrijdag- als zaterdagavond door het publiek gekozen als avondwinnaar, hetgeen
betekent dat hij een jaar lang door het leven mag gaan als Oppersauwelaar van het Bosuilendorp. Een felicitatie
waard; een hele grote natuurlijk!
Ditzelfde geldt overigens voor alle deelnemers aan de Sauwelavonden in het Bosuilendorp. Want ga er maar eens
staan. Of je nu gaat Sauwelen, of een act verzorgt:
je moet het toch maar doen! Niet voor niets gaf
een van de Sauwelaars aan dat hij blij was dat hij
vanwege het licht de mensen in de zaal niet kon
zien, maar zij hem wel, waardoor hij zijn rol als
Sauwelaar prima kon uitvoeren.
Felicitaties ook voor de organisatie van de
Sauwelavonden, in het bijzonder de leden van de
Sauwelcommissie. En natuurlijk voor de vele
vrijwilligers die deze avonden wederom tot een
groot succes hebben gebracht. Chapeau!

EN NU...?
En nu is het nog een paar dagen geduld hebben voor Carnaval in alle hevigheid losbarst in ons Bosuilendorp. Voor
het volledige programma verwijzen wij u naar de artikelen elders in uw weekblad, en natuurlijk onze site. Lees
bijvoorbeeld meer over het 30plus-bal in de Pekhoeve, op zaterdag 14 februari. Speciaal in het kader van de
Valentine edition hebben we de ‘All you need is …’ caravan geregeld. Deze is om 21.00 uur aanwezig voor alle
oproepen, boodschappen, etc. Voor de eerste 100 aanwezigen is er een Valentijnscadeautje. Kom dus op tijd!

www.bosuilendorp.nl
twitter.com/bosuilendorp
(IB)
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Carnaval in De Donk
We gaon veur (g)oud!
Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt zeker ook
voor Carnaval vieren. En als dat ergens
bewezen wordt, is het wel in De Donk hier in
ons eigen Bosuilendorp. Want wie denkt dat de
oudere inwoners van ons mooie dorp met
Carnaval een uiltje zitten te knappen, heeft het
goed mis!

EIGEN MOTTO, PRINS EN HOFDAME
Carnaval is elk jaar een van de hoogtepunten in
De Donk. Een werkgroep bestaand uit medewerkers van de huishoudelijke dienst, activiteitenbegeleiding en
verzorging begint meestal rond november al met de voorbereidingen om er een geweldig feest van te maken.
Daar hoort ook het verzinnen van een carnavalsmotto bij. Dit heeft altijd een link met dat van het Bosuilse
Carnaval, maar er wordt wel degelijk een eigen draai aan gegeven. Dat Carnaval in De Donk een bijzondere status
heeft, blijkt ook wel uit het feit dat de bewoners worden voorgegaan door hun eigen Prins Carnaval. Voor het vierde
jaar op rij zal de nog altijd zeer krasse, ondertussen 84 jarige, Geert Gielen als Prins Geert de 36ste deze schone taak
in 2016 op zich nemen. Hij wordt hierbij natuurlijk weer bijgestaan door zijn persoonlijke Hofdame.
CARNAVALSVRIJDAG
Het carnavalsprogramma in De Donk heeft in de loop der jaren een min of meer vast formaat gekregen. Hier zal ook
dit jaar niet of nauwelijks van worden afgeweken. Op c     47
gepresenteerd. De Donk is dan al helemaal in de carnavalskleren gestoken, evenals natuurlijk de bewoners,
medewerkers en vrijwilligers. En daarbij wordt door sommigen alles uit de kast gehaald; aan creativiteit en
actualiteit geen gebrek. Er wordt een modeshow gehouden en voor de mooist verklede bewoner is er een prijs.
Tussen de middag kunnen de bewoners deelnemen aan een gezamenlijke lunch. Om 14.00 uur begint het
middagprogramma, met onder andere de onthulling van het schilderij met het carnavalsmoto van De Donk. Ook
(klein)kinderen zijn daarbij welkom. Want: hoe meer zielen, hoe meer carnavalsvreugd!

VERBROEDERING
En dan kan het helemaal los in De Donk, onder de bezielende leiding van Prins Geert de 36ste. Hij zal Prins Ad XVI
; .>,;  ,de Baviaonen en
hun gevolgen ontvangen. Een aanzienlijk deel van de bewoners van De Donk is uit deze dorpen afkomstig. En waar
het legendarisch Feest der Verbroedering jaarlijks bij toerbeurt een van deze drie dorpen aandoet, staat Carnaval in
De Donk zo elk jaar garant voor verbroedering.
Een minstens zo belangrijke rol is deze middag
weggelegd voor de respectievelijke Jeugdprins(ess)en en
hun Jeugdraden. De bewoners van De Donk genieten
altijd bijzonder veel van de aanwezigheid van juist deze
jonge hoogheden en hun gezelschap. Naast diverse
plichtplegingen is er natuurlijk ook veel ruimte voor
muziek, waarbij onze eigen Bosuilen en Boskuikens
vanzelfsprekend weer zullen bijdragen aan een optimale
stemming.
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OPTOCHT, CARNAVALSDINSDAG EN HARINGHAPPEN
De route van de optocht op carnavalszondag trekt zoals gebruikelijk weer langs De Donk, zodat Prins Ad XVI
een persoonlijke groet aan de bewoners kan brengen. De kamers van sommige bewoners zullen daarbij opeens
zeer in trek zijn. Ook de carnavalsdinsdag s    E $
optredens van diverse carnavalsorkesten, waaronder dit jaar bijvoorbeeld weer Aogse Bluf. En natuurlijk
ontbreken ook onze Bosuilen niet. Woensdag wordt Carnaval afgesloten met het traditionele haringhappen. En
daarna gaat het leven in De Donk weer zijn gewone gang.

VAN AMBACHTSCHOOLJONGEN TOT PRINS VAN DE DONK
 !     7
was op verzoek van mijn vrouw Annie, die helaas in 2011 overleden is. We woonden toen in het Heuvelkwartier en
  !
(1931) , heeft hij zichzelf na het doorlopen van de ambachtsschool
op eigen kracht opgewerkt tot jeugdwerkmedewerker bij Stichting
Jeugdrecreatie in Breda. Daar is hij ook 20 jaar lang lid geweest van
de gemeenteraad. Hij vindt het fijn om iets te kunnen betekenen
voor zijn omgeving. Niet voor niets kreeg hij in 1986 de eretitel
Heer van Breda en werd hij in 1999 benoemd als Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.
,  E , 
gezelligheid tijdens Carnaval en de sfeer waarin we dit feest samen
vieren. Wat ik het leukste vind aan Carnaval, is dat ik
onderscheidingen uit kan delen aan mensen die het verdienen. Of ik
het vermoeiende dagen vind? Nee hoor, als ik af en toe maar een
7   

JE LEKKER LATEN GAAN
Bewoonster mevrouw Van Oerle is zeer tevreden over de Prins
van De Donk. En uit haar mond wil dat iets zeggen, want zij is
carnavalsvierster in hart en nieren. Al weken van te voren is ze
aan het nadenken over haar kostuum. Hierbij wordt zij
geholpen door haar zoon, aan wie ze haar liefde voor Carnaval heeft doorgegeven en die met de door tijdgebrek
opgeven carnavalsfamilie Bacchus diverse prijzen heeft gewonnen. Net als zijn moeder, overigens, die vorig
  7  L, E   L>     &   
aanstekelijk; sommige medebewoners herken je niet terug! De vrijdag vind ik altijd het leukst. Het is vreselijk
   7 4 18  !
Carnaval samen. Carnaval brengt samen en verbindt. Het biedt mensen de kans om ongedwongen zichzelf te
zijn en plezier te hebben. En dat het daarbij niet uitmaakt hoe oud je bent, wordt in De Donk elk jaar weer
duidelijk.
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MAAN WENST ULLY
EEN GOUWE CARNAVAL
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voor plezier

www.mflbreda.nl

EST. 1538
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Alles is eindig, behalve het geloof in, de hoop voor en de liefde tot carnaval. Die moet voor een totaal welslagen
wel gevierd worden in Ulvenhout, oftewel Bosuilendorp. Mak Zat is opgericht in 1978. De statuten waren gauw
geschreven en hadden maar twee artikelen.
Artikel 1: wij hebben geen statuten.
Artikel 2: is er niet evenals de volgende artikelen.
Een terugblik op deze woelige, leutige en carnavaleske jaren. We hebben 364 repetities genoten waarvan 322
onder leiding van Kees, 23 onder leiding van Willem en 4 onder leiding van een dame, die niet met haar volledige
naam in deze krant wil. Ze had nogal te veel in huis om de aandacht van de Mak Zatters bij de muziek te houden.
Het consumptie verbruik is in de loop der jaren van veel bier naar nog meer bier gegaan. Zeker twee eigenaren van
café de Harmonie hebben er een aardig optrekje aan over gehouden. En Dymph en Leo konden met een gerust hart
van hun pensioen gaan genieten. Mak Zat is reeds vereeuwigd in de vorm van een notenboom die nog steeds elk
jaar ten volle in bloei staat in huize Kees en Marjes van Etten. Afgelopen maand december is een nieuwe
notenboom geplant bij Dymph en Leo in de tuin van hun pensioenhuis.Naar schatting hebben de Mak Zatters
totaal een bier omzet genoten van ongeveer 1.485.246 glazen bier.Wij hebben 1567 feesten opgeluisterd met onze
muziek. Ons repertoire is gestegen naar 322
nummers waarvan er elk jaar met carnaval 15
werden gespeeld. Wij hebben tijdens onze
optredens 24.000.011 noten gespeeld waaronder
maar 2.000.099 valse. Door vele films en f
zijn wij vereeuwigd in roem en eer. Bij de
oprichting van Mak Zat kreeg Rini de bas
toegewezen, omdat alle andere
muziekinstrumenten al verdeeld waren, hij moest
wel. Tijdens de vele optredens van Mak Zat met
de Bosuilen hoorde ik Atie steevast zeggen
goedenavond      
  7 . Vermeldenswaard is dat
huize Douwes vaak het verzamelpunt was voor de
optocht als opwarmer voor de optocht waarvan
de laatste 10 jaar wij de hoogste eer in ons muzikale gebeuren bereikten door op de wagen van de prins zelf te
mogen musiceren.Een hogere eer voor een carnavalskapel op de canavalsladder is niet te bedenken. In onze meest
krachtige jaren vierden wij zes dagen achtereen carnaval. Te beginnen met het bejaardenbal in huize Overakker
(gedurende 35 jaar). De vrijdag met het Mak Zat feest en de resterende van de carnavalsdagen ondergaan in het
feestgedruis samen met de andere kapellen.Memorabel
is onze trekzakkenist Piet. De oudste van het stel die altijd op het einde van de avonden een sportsigaartje opstak
waarna hij vertok met de mededeling: nous allez. Ook de neuten tijdens de optocht bij huize Pijnenburg gaf ons
nieuwe energie om muziek makend het einde van de optocht te halen.Wij sluiten af met een muzikaal optreden
tijdens het volgende carnaval op het Mak Zat-bal op vrijdagavond in ons stamcafé tegenover de bar. De
organisatie van het Mak Zat-bal zal de komende eeuw voortgezet worden door de Bosuilen. Wij zullen het
volgende Mak Zat-bal onze muzikale bijdragen aan het Ulvenhoutse Bosuilendorp afsluiten door samen met de
;  77*81&M&-8
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2372&+7%268,/(1'253| 79 FEBRUARI
14u

| start Molenstraat (thv de Molen)
route Molenstraat – Boonakker – Slotlaan – Markdal - Dorpstraat

15u

| +276327'RUSVSOHLQ
optocht defilé door Prins Ad XVI
hét beste plekje tijdens de optocht

17u

muziek
soep & bier
gezelligheid

| prijsuitreiking Kinderoptocht | Pekhoeve

20:30u | prijsuitreiking grote optocht | Pekhoeve

ook de VleeschMeesters gaon veur goud

houdt u de optocht route op 9 februari van 9u ‘s ochtends vrij van auto’s en andere opstakels?

hoezo geen slager in Ulvenhout? kijk op onze site voor de bestellijst
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Dolle Dobbertjesbal 2016
Wie: Alweer voor het derde jaar organiseert CV de Dobbers
Wat: kindermiddag op maandag in de Pekhoeve . Dit is een
feestmiddag met name voor kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Maar
ook voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en/of tantes is dit een
zeer gezellige middag die je zeker niet mag missen
Hoe laat: Vanaf 14 uur barst het feest los met gezellige muziek,
schmink en make up, ballonnen, kleurplaten en een lounge hoek for
kids only
Kortom een feest voor jong en oud waar je zeker moet zijn geweest!
Met feestelijke groet,
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Uw grond, onze zorg !
x

Inname / overname van zand, grond, puin, bouw- en sloopafval van 1 tot 100.000 m3
x

leveren van zand, grond, teelaarde, grind, granulaten e.d.
x

x

uitvoeren van bodemonderzoeken, partijkeuringen conform het BBK
x
x

x

plaatsen van containers

ontgraven van bouwputten

laden, transporteren, zeven van grond

ophogen locaties, dempen waterpartijen, bouwen van geluidswallen, golfbanen
x

advies op het gebied van het Besluit Bodemkwaliteit

Grondbank Breda B.V.
Postbus 38, 4850 AA ULVENHOUT
Tel.: 076-5640092 – Mob.: 06-40500061
www.grondbankbreda.nl
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Gold
edition

the place to be
Carnaval Pekhoeve Ulvenhout
zaterdagavond 6 februari aanvang 20u
m.m.v DJs Wim & Pim met feestartiest
33
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VRIJDAG
29 JANUARI
13u
jeugd Sauwelen

ZATERDAG
30 JANUARI
20u
Sauwelen, Pekhoeve

ZONDAG
31 JANUARI
13u
Worst naar Clara
start Café Marie

PEKHOEVE
20u-22:30u
Jeugddisco van
10 t/m 15 jaar

CAFE MARIE
20u
Bosuilen Blaas
{G 

VRIJDAG
5 FEBRUARI

20u
Sauwelen, Pekhoeve
OVERAL
12:30u
( ' 
onthulling Branduilen, Craenlaer
13u
Opening Carnaval,
Bosuilenplein

OVERAL
19u-20u
Carnavalsmis,
(%@ G  

DINSDAG
9 FEBRUARI
WOENSDAG
10 FEBRUARI

lekker dweilen
en overal
betalen met het
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Feest
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10u
Schoonmaken
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Haringhappen
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Schoonmaken

CAFE D’N OT
10u
Schoonmaken
Haringhappen
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We zullen maar meteen mee den deur in huis vallen: Aan alles kom un einde!
Na 15 jaar carnavalswagens bouwen kan ut wel es mooi gewist zijn vur de Nopkes.
We worre ammel kei oud intussen en op een gegeven moment ist wel es welletjes gewist.
Ge kunt dur blijven gaan, mar daar hedde alleen oew eigen mee. Soms motte gewoon weten
wanneer ge mot stoppen, het lasapparaat in de wilgen mot hangen, mee gaas gewoon kiepe mot
gaan houwe, den emmer lijn dur de gootsteen mot kappen, het papier mot opstoken in plek van opplakken. Oftewel, de
pijp aan Maarten... Ownee, daar schieten wij nie zo veel mee op want dan mot Maarten alles alleen doen.
Den helft van den vereniging is al uitgewaaierd naar verre oorden as Struivenlaand, Maerkrattenlaand, Kielegat,
Bonenpikkerslaand en zelfs ene naar Keiespellersdurp. Die leste witte we zelf ok gin eens waar dat ut ligt. Dan hebbe
me nog een paar halve violen die af en toe de kleinzoon van dieje ouwe jagert Bernhard motte dienen. Zo gaat ons
Victor vur het derde jaar op rij mee carnaval naar de noordpool om op eskimo's te rijden en om rendieren te melken.
Tijdens da di stukske geschreven wordt zit er ok nog ene in een klein platske in Zuid-Limburg, Mali ofzo. Hij schijnt
daar vooral veel achter de korenwolf aan te zitten en het stikt daar van het zand, Löss heet da volgens mijn daar. In
ieders geval zit ut vuste ver weg van de bouwschuur.
Naast da we ammel de wereld aant veroveren zen, hebben
we ok al ne stel ZZP'ers onder ons, Zelfstandige Zonder
Polen. Ene draait er heel den dag metaal in mooie
vormkes, een ander zit in de hekwerken maar is eigenlijk
elektrische horeca-ondernemer en dan doet er ok nog ene
af en toe ne koei van abcessen en kalveren verlossen in
Siberië. Zo bleft er weinig tijd over vur ut bouwen van
carnavalswagens. Ge kunt dan mee 2 man in de schuur
gaan staan klootviolen, alleen dan kunde beter mee de
duo's mee gaan doen.
Den helft van de lezers zal nu denken, die mannen gaan
toch nie stoppen he? Den andere helft zal waarschijnlijk
denken: aha, die mannen gaan eindelijk stoppen! Laten we
ut er op houwe da gullie allebei un bietje gelijk hed, maar
wij hebben nog altij ut meeste gelijk! Agge ons dees jaor nie mir ziet as
carnavalsvereniging, dan hedde in ieders geval nie goed opgelet.
Zoas een welbekend lid van ons ooit zee: Aan alles kom een einde en een
worst en een twee. Wattie daarmee bedoelde weten we tot op de dag van
vandaag ok nog nie, maar we sluiten ons himmel bij hem aan.
Daarom gaan we dees jaar vur goud, mar ast ons beter uit komt, dan gaan
we vur hout.

Misschien tot carnaval, misschien ok nie.
&

% "
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café

MARIE

vrijdagavond Bosuilen Blaas Festijn
dinsdag Natte Dinsdagmiddag

As ge na de carnaval nie lekker in oew vel zit
kom naar de Gastronoom dan bende snel wir ﬁt
De Gastronoom staat voor gezondheid en genieten.
Bezoek onze winkel aan de Wilhelminastraat
en ontdek ons ruime assortiment.

neem ook
een kijkje in
onze geheel
vernieuwde
webshop

www.gastronoombreda.nl ~ wilhelminastraat 39 breda ~ (076)-5143359
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Dorpstraat 83 / Ulvenhout / 076 8882663 / cafe-marie.nl / info@cafe-marie.nl

aval gezellig als
n
r
a
C
altij
ej
d!
me


 $+ ###% %




ZZZDXWREHGULMIRSULQVQORSULQV#GDLKDWVXQO

38

 $ ! $ 
:(02*(1:((5
&     +
Maar nu mogen we voor het echie..
En wat mogen we dan?
EenFANTASTISCH EVENEMENT
organiseren!
In de aanloop naar de carnaval is dit toch
 "B +
wij als Kouwe Kaant (ook allemaal
toppertjes ;-) ).
En als dit evenement plaats vindt dan
 B+
 +
Dan zit de +
Dan lopen jong en oud al echt warm
 +
De kouwe kaant organiseert dit jaar, ik
zou bijna zeggen uiteraard, de traditionele
:RUVWQDDU+&ODUDWRFKW%Deze traditie houden ook wij graag in ere. Met een aantal huifkarren reizen we
met zun allen af, meer dan 120 volwassenen en kinderen, naar de Heilige Clara in Meerseldreef. Daar offeren we
worst in alle soorten en maten, zelfs wèrme worst, aan Clara.
0RRLHVSHHFKHV!donderpreken, liedjes en lieve woorden moeten de heilige Clara van een goed gevoel voorzien
om zo tijdens de optocht de zondag erna mooi weer te hebben.
En om heel eerlijk te zijn, dat is ons al heel vaak gelukt of liever gegund!Wij verdenken echter de paters ervan dat ze
veelVFKLHWJHEHGMHVdoen, omdat zij voldoendeenergie hebben gekregen vanonzeZRUVWHQ
We verwachten overigens dat alle bedevaartgangers erg goed bij stem zijn, omdat er in de huifkarrenXLWYROOHERUVW
wordt gezongen Als we dan weer terug zijn in hetERVXLOHQGRUSbiedt de Kouwe Kaant u heerlijke soep aan bij
café Marie. Er is genoeg voor iedereen en als het op is blijven we toch.
Wilt u ook een keer mee met deze tocht? Dat kan! Dat vinden we zelfs heel erg leuk!!
U kunt zich aanmelden bij de.RXZH.DDQWof via mail worstnaarclara@bosuilendorp.nl.
1 ! N:.-  N(.:2 Dit is voor het vervoer, drankje en snoepjes en overheerlijke soep.
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Tsjah, dit jaar hebben ze weer een schitterend motto bedacht: We gaon veur goud. Heel leuk, maar
afgelopen jaren zijn onze prestaties niet echt in die richting gekomen.
Afgelopen jaar was zelfs ons dieptepunt met een 8e en tevens laatste plaats. Maar ach, ook dat moet
je een keer meemaken <  ;  .E1@ =! Helaas
hebben we door deze prestatie niet de mogelijkheid gehad om wat mensen te bedanken, dus hier
kom tie:
Beste bosuilen en bosuilinnen,Bedankt voor deze
mooie prijs.
Dit hebben we niet zonder hulp kunnen doen, dus
graag willen we wat mensen bedanken.Als eerste
willen we de makers van de muziekinstallatie
bedanken, voor het prachtige geluid wat uit de
installatie is gekomen voor gedurende 5 minuten.
Cv de Nopkes wel echt bedankt voor het afspelen
van ons muziekske!Daarnaast ook cv de Duvels
bedankt voor het feit dat we (gevoelsmatig)
urenlang hetzelfde mooie stukje Ulvenhout hebben mogen aanschouwen
Alaaf en nog een fijne avond en een goeie carnaval! Ondanks dat er veel mis kan gaan tijdens een
optocht, blijkt toch dat dit goed kan zijn voor de onderlinge sfeer tussen verenigingen! Elk nadeel
heeft zijn voordeel. Nu rest ons nog iedereen te verzoeken 29 en 30 januari vrij te houden om
massaal naar de sauwelavonden te komen, want het zou zo maar kunnen zijn dat Leedies Oonlie
hier weer een leuk stukje voor in elkaar geknutseld heeft..! We gaan weer ons best doen voor
komend carnaval, maar ook wanneer we niet in de prijzen vallen, wordt het vast weer een GOUWE
jaar mee veul leut!

Q ! !  
[ %

# 
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BREDASE HORECA VLEESCENTRALE B.V.

GROOTHANDEL IN RUND-, KALFS-, LAMS- EN VARKENSVLEES

Van Rijckevorselstraat 3 4815 AA Breda
Tel. 076-5810817 Fax 076-5717790
E-mail: bestel@bhvc.nl Website: www.bhvc.nl
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Alaaffff Bosuilen en
Bosuilinnekes !!!!
4 6 3  -  Het
recalcitrante Kluppie is weer paraat. Weliswaar in
een iets andere setting maar niet minder enthousiast
. Het Carnavalsvirus verspreid zich in de wijk . Een
nieuwe wind door de Club en uit het Bos doet
immers veel stof en ander gespuis opwaaien
$.++   
hebben en met de stofzuiger in de weer zijn
geweest, Laten we nu de wind uit een andere hoek waaien. De plannen zijn gesmeed , De Steenkool
Zolder is weer geopend voor alle kleuren verf , veel plak en bouw plezier en een
8E48O8?LL
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CV Das Praot heeft in de loop van tijd nogal wat samenstellingen
en verenigingsnamen gehad. Zo had de CV op haar hoogtepunt circa 15
leden maar momenteel zijn er nog ongeveer 11 actief. En dat tijdens het
elfjarig bestaan. Das Praot van Elluf was dan ook wellicht een logischer
vervolgnaam op CV Wij en Co, CV Spenkert en de bij het wat grotere
publiek bekende CV Das Praot. De jonge mannen met oude geest
hebben echter sinds enkele jaren gekozen voor een heerenclub.
Nu ziet uw schrijver de wenkbrauwen van de lezers al lichtjes fronzen.
Maar wat is nu eigenlijk een heerenclub en waarom staat het beter dan
een CV? Men wende zich tot het wereld wijde web en leert al snel dat het alles mag zijn, alleen vrouwen zijn niet
welkom. En daar hebben we dan ook meteen de eerste verklaring voor de zelfbenoemde, narcistische geuzennaam.
Vrouwen en Das .! !  .  
ze het tempo niet aan. Volgens collega en parttime SUC-lid Stam is een heerenclub echter een goed gebruik
binnen de Baronie en is het dus puur een strategische keuze geweest met het oog op kas-     6
1-!  7   Een verdiende 3e plaats en de Baronie T.V.-aanmoedigingsprijs waren
het gevolg. En nog steeds schalt de zoetgevooisde stem van de Mechel met een achtergrond van roze  
regelmatig door de lokale boxen.
Dan over naar komend jaar. Onwennig, oneens en onverdraagzaam. Dat laatste slaat op het sluiten van Bistraria
Paulussen, alwaar de heerenclub zeer graag vertoefde voor een natje en een droogje. De eerste twee woorden slaan
op de sfeer in de groep. Die is
gewoon beneden alle peil. We
hebben namelijk nog geen idee hoe
het allemaal moet komend jaar. De
opstoet vormt al enkele jaren een
heikel discussiepunt, zeker na de
gedwongen wagenverkoop aan onze
   - .  
vaste items als het kroketje van de
Don en de Natte Dinsdagmiddag wat
onzeker en/of verdwenen zijn is alle
cohesie zoek.
Ach ja, we gaan het wel zien.
En drinken.
We zijn er weer bij.
We leven weer mee.
Omdat ie zo mooi is!





Daniëlle van Alphen en Frédérique van der Plas
Vogelenzanglaan 3a , 4835 EL Breda
Dorpsplein 13b, 4851 CP Ulvenhout
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϳϲͲϱϲϱϵϯϯϵ

www.kinderfysiotherapie-breda.nl
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We hebben er met onze CV lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zover. Eindelijk eens een motto waar we
 &      7Waarom dan , zult u zich misschien
afvragen. Wat is er dan zo special aan dit motto waardoor Een Hoop Flauwekul hier zo veel mee heeft. Nu, dat gaan wij
u uitleggen. 460  7 ; .  :2 aar. En wat
schertste afgelopen jaar onze verbazing. Een
groot deel van onze CV is geboren in dezelfde
periode ( 1965/1966) als ons Bosuilendorp.
0         7  ,
hebben vergelijkbare astrologische kenmerken
in ons geboortejaar en alleen al daarom zijn we
met elkaar verbonden. Eerlijkheid gebied wel
om te zeggen dat we in onze CV ook een paar
6   !!   
name voor de wijze woorden en zij geven ook
een volwassen karakter aan onze CV. Tevens
hebben we ook een paar leden die de magische
grens van 50 nog niet bereikt hebben. ( duurt
overigens niet lang meer) Zij zorgen binnen
onze vereniging voor het jeugdig ellan en voor
de schoonheid. Die zijn namelijk nog niet zo
ver afgetakelt als de 50gers. Over het
algemeen echter is de grootste groep recentelijk 50 geworden en voelen wij ons daarom ook ENORM verbonden met de
6  3E 7 En wat gaan jullie daar dan mee
doen, zult u zich afvragen. Wat heeft CV Een Hoop Flauwekul dit jaar voor ons in petto?? Nu, dat is iets waar we helaas
nog niet al te veel over kunnen loslaten. Na een geweldig carnaval 2015 waar we , buiten het incidentje van de
klapband, enorm tevreden waren hebben we een groot deel van onze energie eerst gestoken in het feit hoe WIJ ons
gouden jubileum zouden vieren. Dat is nu net achter de rug ( was een tof fisje) dus kunnen we ons nu gaan toeleggen op
het feest van de Bosuilse optocht in 2016.Een aantal ingredienten zult u ongetwijfeld wel weer tegenkomen dit jaar als u
ons terugziet in de optocht. Het zal wederom verrassend zijn, tot in de puntjes verzorgd, vol met spanning en sensatie.
Uiteraard met een vrolijke noot, een lekker stukske muziek en een enthousiast gezelschap. En wie weet krijgen we een
aantal van onze kids zo gek dat ze dit jaar ook weer mee doen.Sluiten we af met de SUC alvast enorm te feliciteren met
hun Gouden Jubileum, en zeggen we een groot ALLAAAAAAAAAAAAAAAAF aan al onze lezers. We zien jullie
graag tijdens de Bosuilse optocht in 2016.

 

 

)  !  6

(Zo, en nu snel verder met de voorbereidingen voor Sinterklaas en het Kerstfeest, hoe lang zou dat al bestaan??)
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Heeft u als ondernemer behoefte aan
 
   
       
     
   

Daarom kiezen veel ondernemers voor
Van Oers Accountancy & Advies. Want
bij ons ontmoet u mensen zoals u.

Met een hoog ambitieniveau, uitblinkend
in hun vak. Met ondernemingszin en
visie, dromend van nieuwe wegen.
Mensen zoals u, voor wie uiteindelijk de
resultaten tellen.
Kortom, Van Oers begrijpt wat u als
mens en ondernemer drijft. Daarbij sluit
     
op wat u nodig heeft.

www.vanoers.nl

Geïnteresseerd in een aangename
samenwerking en een kwalitatief hoogwaardige output? Bel 076 - 530 38 00.
We komen graag naar u toe.

Vestigingen: Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert

UW ADRES VOOR:
MONTUREN IN DIV.PRIJSKLASSEN
NIEUWSTE GLASUITVOERINGEN
CONTACTLENZEN
OPTOMETRISCHE OOGZORG
ZONNEBRILLEN IN DIV.
PRIJSKLASSEN

Dorpstraat 21 Ulvenhout
Tel:076-5611313
www.brillenzaken.eu
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Hallo Bosuilen en Bosuilinnen
A  ! . . . .!  ! 
gaan worden ;-))
We hadden vorig jaar weer een fantastische carnaval.
Na maanden, weken, dagen, uren van verzinnen, knippen, plakken, naaien, zuchten, steunen etc, met Sis Els
aan het hoofd als onze creasister, hadden we wat ons betreft een hele leuke act voor de optocht.
Het motto waaronder we meededen
-"\]^Y)&'#()]()'1

bleek een schot in de roos en we kregen hiervoor de 1e prijs bij de kleine groepen, we waren door het dolle
heen.
Na de Carnaval moesten we weer afkicken van deze drukke periode. We hadden echter nog een uitstapje
gepland.
In juli hebben we samen een dag Rotterdam onveilig gemaakt. Sis Marian, Sis Carla en Sis Marina hebben
een fantastische dag in elkaar geknutseld. We hebben de Markthal bezocht, een kubushuis, heerlijk koffie
gedronken en gegeten, $! 7  
In oktober kwamen we weer !  3  <=  !  
over onze vakanties.
Het begin was weer gemaakt voor een nieuw,
vrolijk carnavalsseizoen.
Tot we op woensdag 4 november het bericht
kregen dat dinsdagavond 3 november Piet, de
man van onze sis Els, onverwachts was
overleden.
We wisten dat hij ziek was , dat het een tijd
goed gegaan was en hij nu
in een slechte tijd zat, maar dit had niemand
zien aankomen.
We waren lamgeslagen, weer een groot
verdriet voor een van onze Sisters, maar we
gaan er samen onze schouders onderzetten
om haar door deze moeilijke en verdrietige
tijd te helpen.
We hebben intussen een nieuw Prins in ons
Bosuilendorp en wel: Prins Ad de XVI.
Op het moment dat ik dit schrijf heeft hij nog geen page(s).
Het is te hopen dat hij met Carnaval 1 of 2 leuke pages aan zijn zijde heeft.
Wij wensen Prins Ad de XVI en zijn gevolg in ieder geval een hele fijne Carnaval en alle Bosuilen
Bosuilinnen natuurlijk ook.

Sistergroetjes,
Sis Emmy, Sis Han, Sis Marian, Sis Els, Sis Anja, Sis Nel, Sis May,
Sis Marina en Sis Carla
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Topkwaliteit voor de beste prijs
uit EIGEN FABRIEK
Kampioen in
keukens, want:
Q

Kwaliteitskeukens uit
eigen fabriek
Q A-merken apparatuur voor
de laagste prijs op internet
Q Deskundige adviseurs
Q Al 47 vestigingen

NU!

7.900,

RIESLING
Hoekkeuken met landelijke details
Modern-klassieke kaderdeuren
O Zwart granieten werkblad
O Met apparatuur van topmerk Bauknecht
O
O

ELKE ZONDAG OPEN
Kielegat,
Grenssteen 7 (tegenover NAC),
076-542 29 20

.DDWMH-DQV
9HUVJLOGH8OYHQKRXW
(HQ KHHUOLMNH ZLQNHO YRO OHNNHUQLMHQ ZDDULQ ZH
KHWJHYRHO JHYHQ HYHQZHJ WH ]LMQ XLW GHZHUHOG
YDQDOOHGDJ(HQ ZLQNHO ZDDULQ ZHVIHHU
EHOHYLQJ HQJDVWYULMKHLG ODWHQ VDPHQNRPHQ HQ
GLHVWDDW YRRUNZDOLWHLWVSURGXFWHQ
:LM ]LMQ XZ DGUHV YRRU
9HUV %URRGYDQ%DNNHU-RSSHQ
¸
'LYHUVH9OHHVZDUHQHQ+XLVJHPDDNWHSURGXFWHQ
¸
%LQQHQ HQ%XLWHQODQGVHND]HQ
¸
6DODGHVHQ3DWpV
¸
0HGLWHUUDQH6SHFLDOLWHLWHQ
¸
9HUVJHEUDQGH1RWHQHQ=XLGYUXFKWHQ
¸
:LMQHQ3RUW

7RW]LHQV LQRQ]H ZLQNHO

0LFKDHO %LDQFD%UXLMJRPV
'RUSVWUDDWWH8OYHQKRXW

Vrijblijvende offerte:
06 - 53 38 42 70
Tolweg 1 Ulvenhout
www.stucadoorsbedrijfdam.nl

voor al uw stuc - en
schilderwerkzaamheden
- nieuwbouw
- verbouw
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CV Nadorst is goud!
Bespreking met alle leden.
Datum: toen;
Locatie: daar;
Aanwezigen: bijna iedereen?
We danken Wim en Anja voor de bijzonder
lekkere hapjes,
Ja, Wim vierde gisteren zijn 50e verjaardag. Een
geweldig feest.
Wordt het niet weer eens tijd om de jaarlijkse
barbecue af te spreken?
Ja, maar waar en wanneer? Ooh dat kan wel bij
mij! Ok datum? Nou zo rond 12 juni kan ik niet.
En na de zomervakantie vind ik niet leuk. En wat
dan om het in de mei vakantie te doen. Ja, doen we. Er is een klein bedrag in kas. Ooh dan kunnen we uit
eten? Nee, we gaan misschien bouwen en kleding dus... Ooh gaan we bouwen? Ach ja, gewoon de schuur in
en de mannen die het graag doen. Ja toch mannen? Zeg vroeger bleven we ook altijd slapen bij een barbecue,
waarom nu niet?
Dames, als jullie Sara zien, gaan jullie dan naar de Sarah dag in Rijsbergen? De Abraham dag in Oosterhout
was heel erg leuk. Nou, om met een heel stel vrouwen samen te zijn die niet staan te springen om hun
leeftijd.... Nee dank je.
Zeg het is hier hartstikke leuk wonen. Je ziet iedereen die langs komt, en dan zwaai je dus ook.
He, daar gaat, kom hoe heet ze ook alweer... de moeder van nou, je weet wel.
En ze gaat met een kruiwagen. Waar gaat ze naar toe? Allemaal bladeren.
Zeg moeten we misschien weer wat geld storten? Nee, mannen? Een paar blikken verf en hout en we zijn toch
klaar. Nee, we moeten kleding hebben. Wie gaat dat maken?
Ooh kijk nu komt ze terug hé hallo ooh, kruiwagen leeg?
Kunnen we ook gaan kamperen als we gaan barbecueën. Ooh maar de meivakantie is dan veel te koud. Ik
weet nog..... Nee, dan toch in juni. Ja, maar rond de 10e kan echt niet.
Tijd voor een biertje of glaasje wijn. Wel lekkere hapjes, vers gemaakt.
Zeg is jouw hond nou zwanger? Nee joh, maar ze had wel plezier.
Maar ze hebben toch tegenwoordig van die grote luxe tenten? Gewoon een bungalow met douche, toilet en
alles. Hopelijk ook een barbecue. Welke slager vragen we voor het vlees en sausjes en zo. Ja, weer die van die
ene keer, weet je nog? Ja, echt geweldig goed. Is daar genoeg geld voor? En niet rond 11 juni want dan vier ik
dat ik 50 ben.
Hoe lang bestaan wij eigenlijk al? 25 jaar? Nee, langer toch? Nou, ik kwam erbij toen jij met haar verkering
kreeg en jullie kinderen zijn al volwassen dus tja 35 of 40 jaar. 33 JAAR!
Met oud en nieuw wil ik thuis zijn, voor de diertjes, kom maar gezellig naar ons.
Die spiesen waren toen ook zo lekker, met een
stukje spek en weinig groente. Want ui of paprika
van zo een spies, dat is toch niet om te vreten.
Wat is het motto? We gaon veur goud. Nou zeg, wat
raar gespeld, gaon? ooh gaon!
50 jaar, nou we zijn 50 of worden 50 dus als we
alleen al meelopen krijgen we de eerste prijs.
CV Nadorst is goud! We zien iedereen wel weer in
dun optocht en/of ergens anders meej carnaval,

Alaaf en veul groeten van
CV Nadorst
Vorig jaar waren we al op zoek naar een gouwe kiekske.
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D'n Ot Carnaval 2016

Alle dagen open
Incl. D'n frituur

Progamma Carnaval 2016
oud
g
r
u
e
v
n
We gao

Vrijdag

: Bal masqué met Live Salsaband
kaarten te verkrijgen achter de bar

Zaterdag : Live optreden
p
van div Carnavals
bands
Zondag

: De optocht kijken en daarna ???

Maandag : Live optreden van ????
Dinsdag : sluitbal.
Woensdag : Haring-happen
g p als alles weer
normaal is
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IK DRAAG ZE!
€ 11,-

€ 19,50

verkrijgbaar tijdens Carnaval bij de bonnenverkoop in de Pekhoeve
slapen

slapen mej
un scharelke

n brommerke

RQ]HÀVMHV

DV¶WÀVMHQRJ
ZDKHIWLJHULV

75dB 80dB 85dB 90dB 95dB 100dB 105dB
WANNEER IS ‘T TE VEUL?
geen
8
2,5
1
47
15
4
schade uur
uur
uur
min
min
min
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CARNAVALSVIERING
IN DE LAURENTIUSKERK
ZATERDAGAVOND 19.00 uur.
m.m.v. De Bosuilen en Pim van Ginneken
en vele anderen.

Dorpstraat 48, 4851 CM Ulvenhout
+31 76-564 20 22 www.gall.nl

Iedereen is WELKOM!!

Gewoon Albert Heijn
Ulvenhout

Openingstijden
ma t/m za van 8:00 - 20:00 uur
zondag van 10:00 - 17:00uur

Dorpstraat 48, 4851 CM Ulvenhout
+31 76 564 20 20 www.ah.nl
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IN HET BOSUILENDORP GROOT SENIORENCARNAVALSBAL
IN DE PEKHOEVE
Op dinsdagmiddag 9 februari 2016 wordt door de SUC en KBO Ulvenhout in De Pekhoeve een
carnavalsmiddag georganiseerd voor ALLE senioren( 50 plussers maar jeugd is ook van harte
welkom!) uit het bosuilendorp.
De Pekhoeve is open vanaf 13.30 uur; het spektakel
begint om ca 13.45 uur.
Natuurlijk geeft Prins Ad de XVI acte de presénce
evenals de jeugdraad onder leiding van de
Jeugdprinses Lynn. Bijgestaan door hofheer Thijs
en secretaris Olivier.
Tussendoor gaan de beentjes van de vloer op de
carnavalsklanken van de diverse carnavalsorkesten
uit Ulvenhout. Een spektakel dus!!!
Altijd een verrassing én een groot succes.
Ook onze vaste accordeonist Rinie zorgt ervoor dat
we niet stil vallen!!!!!!!!!.
Ik zou zeggen trek iets gouds van ouds aan en kom
+
Een pracht programma toegankelijk voor elke jonge bosuil vanaf 50 jaar en nog jonger.
De SUC en de KBO zien iedereen maar dan ook iedereen graag komen.
De gouden generatie uit het Bosuilendorp moet VEUR GOUD GAON!!!
Voor minder doen we het niet dus KOMEN
Tot dinsdagmiddag 9 februari.
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13.
14.
15.
16.

Stichting Ulvenhouts Carnaval.
9e prins van het bosuilendorp.
Hier wordt traditioneel de worst heengebracht.
Jeugdprinses.
16e prins van het bosuilendorp.
Traditie. Deze wordt na carnaval, tot en met Pasen uitgevoerd.
Stoet feestende mensen.
Ulvenhout met carnaval.
De naaste personen van de prins, ten tijde van het carnaval.
Groet tijdens carnaval.
Terugkomend Ulvenhouts Spektakel een week voor carnaval.
Aantal vaste leden in de raad van elf.
Aan het einde van de carnavalsfestiviteiten wordt dit in de kerk gehaald.
Goude Gulle Uil 2016.
Gezamenlijk betaalmiddel tijdens het carnaval in Ulvenhout
Mascotte van het Ulvenhouts carnaval.

:RRUG««««««««««««««««««««««««

Voor de antwoorden van deze puzzel kun je kijken op de website:


www.bosuilendorp.nl

A ge wil weette
van wie dees advertentie is
motte mar bellen
076 - 561 46 98
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Voetbal (3 velden, 1 zaal) ,Tennis (5 buiten- en 3 binnenbanen), Squash (3 binnenbanen),
Jeu de Boules (binnen/buiten), Handboogschieten, 2 Wedstrijdbiljarts.
Gezellige horecaruimte voor congressen en beurzen (zalen voor 50 tot 500 personen),
avondfeesten voor 600 personen, recepties, party’s, seminars, personeelsfeesten,
jubilea, catering, bedrijfssportdagen (voetbal-tennistoernooien, zeskampen).

Sport- Feest- en Ontmoetingscentrum

Taveerne Jeugdland
Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout, 076 - 561 26 54

Tevens in de bosrijke omgeving uitstekende mogelijkheden voor
wandelen, ﬁetsen, paardrijden, huifkartochten en zwemmen
in een verwarmd openluchtzwembad op 500 meter afstand.
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Je kind bouwt aan zijn of haar toekomst!
    
    

Huiswerkbegeleiding van een studiecoach kan het
verschil maken.
x
x
x
x
x
x

Kleine groepjes
Rustige omgeving
Hulp bij plannen en organiseren
Aanleren van passende leerstrategieën
Persoonlijke aandacht voor uw kind
Opgeleid dyslexiecoach

Vraag ook vrijblijvend informatie over de verschillende
mogelijkheden m.b.t. individuele begeleiding bij
rekenen/taal voor alle niveaus van basisschool tot HBO.

Studiecoach Annet Steenbergen
Nieuwe Dreef 43
4851BR Ulvenhout
06-14553888
annetsteenbergen@ziggo.nl
.Y.
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Daar zijn we weer met onze bijdrage voor de carnavalskrant van 2016. Morgen moet de bijdrage voor de
carnavalskrant weer ingeleverd zijn. Het is dus net als andere jaren weer laatste minuut-werk om het stukske op tijd
te versturen. Ook dit jaar ben ik dan weer de klos om nog even snel wat op papier te zetten. Het is dit jaar wel erg
vroeg om onze bijdrage in te moeten leveren. Normaal schrijf ik het als de kerstboom al bijna helemaal uitgevallen
is en we ons aan het voorbereiden zijn op oud en nieuw. Nu heeft de Sint gisterenavond pas zijn jaarlijks hoogtepunt
gehad en heb ik hem vandaag weer met een grote glimlach uitgezwaaid naar het verre Spanje. Gelukkig duurt het
weer 11 maanden voordat die mooie man zich weer laat zien. Tja, waar moet je dan zo’n A4-tje voor de
Carnavalskrant dan maar weer eens mee vullen? We kijken dan maar eens terug op het afgelopen jaar of er nog
bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op carnavalsgebied of eventueel bij CV Kwitnie. Bij CV Kwitnie
geen bijzonderheden te melden eigenlijk. De CV is alweer 10 maanden in ruste en zal zich zo ongeveer twee weken
voor de optocht melden uit zijn lange winterslaap. Op dit moment genieten wij nog steeds na van onze tweede plaats
bij de optocht van 2015 bij de categorie ‘kleine groepen’. Voor ons een heel mooi resultaat als je ziet dat we pas op
de zaterdag met Carnaval begonnen zijn met onze voorbereidingen op de optocht. Komende carnaval gaan we in
ieder geval weer in met een nieuwe Prins. Een bekend gezicht voor iedereen die carnaval viert in Ulvenhout. CV
Kwitnie wenst Prins Ad XVI in ieder geval een heel mooie carnaval toe en veel succes met deze nieuwe zware taak.
Wij hebben er het volste vertrouwen in. We zullen de SUC zeker wel ergens in één van de Ulvenhoutse kroegen
tegenkomen. Ondanks dat we bang waren dat het aantal kroegen in het Bosuilendorp snel af zou nemen is dit
voorlopig niet het geval. Café Christianen is inmiddels omgedoopt tot Café Marie en ook bij d’n nieuwe Bert (D’n
Ot) kun je nog steeds een (lekker) biertje drinken. Alleen maar goed om Ulvenhout levendig te houden.Met de
komende optocht zijn we nog niet bezig. Het duurt nog twee maanden dus we hebben nog tijd genoeg. Net als vorig
jaar zal ons idee pas in de laatste twee weken voor Carnaval ontstaan. Hopen dat we dus weer hoge ogen kunnen
gaan gooien in de optocht. Zo, inmiddels nader ik alweer het einde van het A4-tje en zal ik nog even ingaan om
waar het natuurlijk allemaal om gaat draaien in februari 2016….Carnaval!!! Nog maar twee maanden en dan barst
het feest weer los in ons Bosuilendorp en in de diverse cafés. Wij als CV Kwitnie hebben er zin. Als laatste wil ik
iedereen (behalve de kleine groepen) die weer wil meedoen aan de optocht veel succes wensen met het verzinnen
van een leuke act of creatie. Daarnaast veel leut toegewenst tijdens de voorbereidingen op de optocht, want ik weet
dat er bij de meeste al heel wat gelachen en geploeterd is voordat het carnavalszondagmiddag 14.00 uur is. Ook wil
ik iedereen in Ulvenhout weer vragen om in ieder geval weer te komen kijken naar de optocht, want zeg nou zelf
hoe meer zielen hoe meer vreugd.

( * ++++
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,QJULG%HOHYLQJVJHULFKWH=RUJ
Zorg aan huis nodig regio Breda?
Bel : 076-8883727
Email :info@ ibzorg.nl
www.ibzorg.nl
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GEHAKTBALLEN GAON OK VUR GOUD !!
Beste Bosuilen,
Ook dit joar zal CV de Gehaktballen dun optocht vertegenwoordigen.
Vorig joar allom geprezen vur dur muzikale bijdrage gaon we dees joar ook weer proberen
un mooi huzaren stukske uit den
hoge hoed te toveren. Na al wat
bestuurlijke vergaderingen zijn
 !   
goat worre. Het bouwplek is ok
weer geregeld (we bouwe al
joaren neffe de prins op
Gatbroek). Dus binnenkort de
kar mar is binnen zette.
Wellicht zien we jullie allen
dun 7e februari tijdens dun
optocht.
ALAAAAAAAAF
CV de Gehaktballen
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Verder gaan we dit jaar als vanouds weer langs de basisscholen, de Donk, Baronie
TV, het KBO bal en spelen we op vele andere plekken in ons dorp tijdens de
carnaval.
Kortom: jullie gaan nog veel van ons zien en horen dit jaar!

Maar er gaat ook iets nieuws gebeuren dit jaar. De Bosuilen gaan hun eigen
Kapellenfestival organiseren. In goed overleg met MakZat is er besloten dat we de
vrijdagavond in Marie van ze gaan overnemen. Op deze avond kan iedereen zijn
carnaval in het Bosuilendorp goed beginnen. Naast de Bosuilen spelen o.a. Ulvolum
en Chaamertempratuur.

Komende carnaval wordt er een met een dubbel gevoel. Dit wordt voor een aantal
Bosuilen hun laatste carnaval bij de kapel. Ze zullen nog mee gaan naar Vélines, om
daarna toch echt hun Bosuilenhesje aan de wilgen te hangen. Kees, Toon, Con, Ati
en Wil zijn de mannen die er na al die jaren mee gaan stoppen, het is mooi geweest.
Ze hebben zich elke carnaval weer 100% ingezet voor de kapel, en mede dankzij hun
bestaan we dit jaar al weer 65 jaar.
Het is niet niks, 5 man die er mee gaan stoppen op een bezetting van 20. Met een
kleine verschuiving binnen de secties proberen we deze verandering op te lossen.

Wat komt carnaval toch vroeg dit jaar. Zo vroeg, dat we na de zomervakantie al zijn
begonnen met repeteren! Wéér nieuwe muziek, wéér een nieuw lid. Het ziet er naar
uit dat de Bosuilen er helemaal klaar voor zijn dit jaar.

  % 

+DOOR
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Jeanne van Aert
GORDIJN ATELIER
       
      






    
      
      
 
     

Meten en advies in gordijnstof
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Wij willen jullie eerst bedanken voor een
ontzettende mooie carnaval dit jaar! Wat hebben
wij genoten, met als hoogtepunt de 1e prijs in
Ulvenhout! We hadden er ontzettend hard aan
gewerkt en als dat dan wordt beloond met de 1e
prijs is dat echt geweldig! Wij hopen ook dat er
meer jongeren in Ulvenhout gaan bouwen aan
een carnavalswagen. Wij zijn op onze 14 a 15
jarige leeftijd begonnen met bouwen, dus dan
kunnen jullie dat ook!
Maarja dan is carnaval afgelopen en moeten we ons weer gaan concentreren op het volgende jaar! Wij
kunnen jullie dit al vertellen:
Dees joar is alles anders, want het wordt un grote bende met daarbij een goud randje!
We zijn ³XLWHUDDUG´ al volop bezig met
het bouwen van een grandioze wagen.
Maar misschien ook een wagen waarvan
jullie denken: "Woow, hebben dit CV de
Duvels gemaakt?"
Wij gaan er verder niks over vertellen om
het nog spannender te maken tijdens de
optocht!
Mocht je nou echt heel nieuwsgierig zijn,
hou dan onze Facebook pagina (CV de
Duvels) goed in de gaten!!!
Alaaaaaaaaff,
un duvel
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Cv de Toekomst
Wij gaan veur Goud
Het is inmiddels december, dat aan mij wordt gevraagd om een stukje voor de carnavalskrant te schrijven. Het is
ieder jaar een uitdaging om een leuk en attractief stukje te verzinnen.
Het carnavalsseizoen is een aantal weken geleden met het Bal Masque feestelijk met het gouden jubileum van de
SUC geopend. Hierin werd Prins Ad verrassend als de nieuwe prins aan het Bosuilendorp gepresenteerd. Wij
wensen je namens Cv de Toekomst heel veel succes het komende carnavalsseizoen.
Sinterklaas is de afgelopen week uit het land vertrokken en heeft de vele kinderen die onze vereniging inmiddels
rijk is flink verwend. Velen maken zich op voor de Kerst om samen met de familie door te brengen. Twee stellen
worden over een paar maanden trotse ouders van een kindje. Een ander lid is sinds kort officieel samen gaan wonen
in hun eigen huis. Eind december zal Martijn naar Mali op uitzending gaan. We zullen een leuk afscheidsfeestje als
herinnering voor hem organiseren. Al met al kan gesteld worden dat de maand december een dure maand is voor Cv
de Toekomst7   de laatste tijd.
We zijn een aantal weken geleden begonnen met de bouw van onze nieuwe creatie. Ieder jaar begint het met de
vraag wat we willen gaan maken. De SUC bestaat dit jaar 50 jaar. Gelukkig konden we ons motto hier snel op
afstemmen. Cv de Toekomst wil dit feestje op eigen wijze graag ook meevieren. En op een euro meer of minder
willen we nu ook weer niet kijken. Na de maand december gaan we druk sparen om met carnaval de euros weer te
laten rollen.
Voor het zo ver is, zullen we onze schouders eronder zetten, om weer met een mooie wagen voor de dag te komen.
De bouwmaterialen zijn inmiddels weer aangeschaft. Met Sinterklaas in mijn achterhoofd zijn er dit jaar ook weer
vele euros hieraan uitgegeven, ook mede dankzij de hulp van een heel klein aantal sponsors. De eerste constructies
staan onder de vakkundige leiding van Mark inmiddels weer op de wagen. De eerste rollen gaas komen ook weer uit
de schuur om er een mooie vorm in te krijgen. We proberen, met de weinige tijd die we hebben, op onze wijze weer
een prachtige creatie te maken om aan het publiek in februari te presenteren.
Bent u nog steeds benieuwd wat we aan het maken zijn. Ik nodig u graag uit om in februari onze wagen te komen
aanschouwen in de grote Bosuilse stoet.
Tot dan.

Alaaaf.
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De solide, slagvaardige en sociale adviseur van het MKB

Voorkom gehoorschade, ook tijdens carnaval
listen with care

Hoog
draagcomfortt
Steekt niet uit
je oor. Bijna
  

Elkaar blijven
ijven
oor het
verstaan door
  

Verkrijgbaar bij Melleson Optics
Minervum 7384, 4817 ZH Breda
T: 076 – 5715104 E: info@melleson.nl

Ullywood is Cittaslow Supporter!

Alles over Ulvenhout
hip, compleet en actueel
winkels

bedrijven

evenementen
natuur

horeca

verenigingen

cultuur

stichtingen

gezondheidszorg

Ullywood
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A ge hier van houdt,
hedde un dag van

www.smaakspecialist.nl
Telefoon +31 (0)76 565 6709
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Een stevige
bodem voor je
Carnavalsfeestje!
Begin je dag goed met de biologische
ontbijtproducten van De Smaakspecialist.
Een uitgebreide reeks van producten rijk
aan vezels, vitamines, mineralen én vrij van
kunstmatige geur-, kleur-, of smaakstoﬀen.

