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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Als kersverse voorzitter van Stichting Ulvenhouts Carnaval schrijf ik
graag een voorwoord in de gloednieuwe editie van De Uilenroep. Voormalig raadslid, Adjudant, Prins Ad XVI en nu als voorzitter heb ik de intentie
om ook dit jaar weer een steentje bij te dragen aan dit groot feest der feesten: Carnaval!
We zijn het jaar 2018-2019 op 11-11 begonnen met de bekendmaking van onze nieuwe
hoogheid der Bosuilen: Prins Joep XVII.
Ik ben er van overtuigd dat onze Hoogheid
het Bosuils carnaval met verve zal voorgaan en ik wens hem dan ook
veel plezier en wijsheid toe de komende tijd.
Als deze Uilenroep bij u in de bus valt, is er al een groot evenement
geweest in ons Bosuilendorp en wel het Prinsgeburenbal. Bij toerbeurt
organiseert één van de twaalf geburen dit festijn. Dit jaar viel de eer aan
ons, en kosten noch moeite zijn gespaard om dit verbroederingsfeest weer
grootst te vieren. En ik kan u vertellen; dat is zeker gelukt! Een fantastische
start van het carnaval in ons dorp.
Het motto van dit jaar, Alles deur me-kaor, zul je dan ook veelvuldig tegenkomen. Bij het lezen van deze
Uilenroep zal je vast opvallen dat ook het programma anders is; Alles deur me-kaor! Op deze manier
proberen we het carnaval in ons Bosuilendorp een nieuwe dimensie te geven en ik hoop van harte een reden
om wederom in grote getale dit feest der feesten met ons mee te vieren. Rest mij nog om allen succes te
wensen met de voorbereidingen en graag tot dan!
Met Bosuilse groet,
Ad van Gurp
Voorzitter S.U.C
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VOOR ALLE BOSUILEN EN BOSUILINNEKES

20% KORTING

op het gehele assortiment van
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MET KORTINGSCODE BOSUIL2019
de actie is geldig t/m 31 maart 2019
IBD BabyCare is een webshop speciaal voor de bewuste ouder.
duurzaam geproduceerde en wasbare producten, zoals luiers,
babydoekjes, zoogcompressen en verzorgingsproducten zonder
overbodige ingrediënten.

Bescherm je oren met Noizezz

www.ibdbabycare.nl
info@ibdtrade.nl
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Lieve Bosuilen en Bosuilinnen,

Het is me een waar genoegen jullie Prins te mogen zijn. Ik zeg met nadruk
‘mogen’, want ik beschouw het als een grote eer dat ik afgelopen zomer voor deze
rol ben gevraagd.
Carnaval zit mij in het bloed; ik vier het al zolang ik me kan heugen. Eerst “boven
het spoor”, in de Belcrum, waar ik 51 jaar geleden werd geboren. En inmiddels met
volle overgave in ons eigen Bosuilendorp. De Carnavalsmodeshow in De Bommel op
Carnavalszaterdag, die ik inmiddels 19 keer met veel plezier heb mogen presenteren, sla ik dit jaar over,
want ik wil me voor de volle 200% voor jullie kunnen inzetten.
Sinds 2009 ben ik bestuurslid van de S.U.C. Met Koen van den Maagdenberg en Theo Valkenburg houd
ik me binnen de Commissie Sponsoring & Commercie o.a. bezig met sponsoring, donateurs en
adverteerders. Aangezien we steeds minder subsidie krijgen, worden inkomsten uit deze bronnen steeds
belangrijker; zeker gezien ons aanstaande 55-jarig jubileum in seizoen 2020-2021.
In 2009 zijn we met het Gulle Uilen programma gestart. Jaarlijks
organiseren we daarvoor een sponsoravond. Inmiddels kunnen we rekenen
op zo n 30 á 35 sponsoren per jaar. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor
meer! Zonder hen zou de toekomst van het Bosuilse Carnaval beslist in het
nauw komen. Daarom organiseren we sinds 2010 jaarlijks het Ulvenhout
Urban Open golftoernooi als bedankje voor onze sponsoren en niet te
vergeten onze talloze, onbetaalbare vrijwilligers.
In 2015 werd ik lid van de Raad van Elf. Daar is overigens ook altijd plek
voor een duo uit het verenigingsleven, want er zijn regelmatig invallers
nodig. Ik vind het geweldig dat ik Carnaval in ons dorp vanuit zoveel
invalshoeken kan meemaken: als bestuurslid, via contacten met sponsoren,
als Raadslid ‘in het veld’… En dit seizoen dus als jullie Prins.
Ik heb er wel even over moeten nadenken nadat ik gevraagd was om jullie
voor te gaan in Carnaval, want ik doe dingen niet graag half. Ik heb met
diverse oud-Prinsen gesproken en natuurlijk moest ook het thuisfront er
helemaal achter staan. Maar natuurlijk kon ik geen nee zeggen! Ik zie het ook als een manier om iets terug
te kunnen geven aan dit prachtige dorp. Met mijn stralende pages Nancy en Esther aan mijn zijde, en
natuurlijk niet te vergeten mijn geweldige adjudant Marije en de overige leden van de Raad van Elf, gaan
we er samen een groots feest van maken.
Samen, want Carnaval is een feest van verbinding voor jong en oud. Belangrijk daarbij is zeker de rol van
Jeugdprinses Mirte en haar Jeugdraad. Daarom zijn we ook met een buddy-project gestart, waarbij zij
allemaal worden bijgestaan door hun volwassen tegenhanger. Geweldig om te zien dat er inmiddels twee
jonge bouw-CVs zijn opgericht: We zijn Er-nie en OpBokKuh. En sinds vorig jaar is er Jump op
Carnavalsvrijdag voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Ik hoop dat er ook vanuit de jeugd tussen de 18 en 22
jaar initiatieven van de grond komen, zodat we allemaal deur me-kaor Carnaval in ons eigen Bosuilendorp
kunnen vieren. De S.U.C kan hierbij natuurlijk ondersteunen.
Lieve Bosuilen en Bosuilinnen,
Bedenk: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
Prins Joep XVII
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Ulfje
Tijdens Carnaval met 1 munt betalen
bij de Ulvenhoutse horeca!
Te koop bij en tijdens
de carnavalsactiviteiten in de Pekhoeve!
Ulfje

Ulfjes
Ulfje
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‘Alles deur me-kaor’
Dit motto werd tijdens het halfvasten bekend gemaakt. Natuurlijk hadden we toen niet kunnen vermoeden
dat we met dit motto op verschillende zaken al meteen de spijker op zijn kop sloegen. Moeder natuur ging
er meteen mee aan de haal. Maar ook verschillende verenigingen zijn, volgens mij met dit motto aan de slag
gegaan.
De vlooienmarkt bracht met heel veel verenigingen uit het Bosuilendorp
heel veel vlooien deur me-kaor. Er was ook het Halloween weekend waarbij jong en oud deur me-kaor een mooi programma kreeg aangeboden.
Daarnaast organiseerde de Bosuilen een oktoberfest merkwaardig genoeg
in december!
Ook de raad is dit jaar alles deur me-kaor. Prins Joep XVII is onze nieuwe
Hoogheid en brengt twee nieuwe pages met zich mee en we hebben met
Bob Melisse een nieuw raadslid. Allemaal zijn dit geen onbekende in ons
Bosuilendorp. We hebben dit seizoen twee adspirant raadsleden James
Busch en Erik Reinieren. Deze laatste is na wat bonen gepikt te hebben
weer terug op het oude nest.
De eerste uittredens hebben we als raad al achter de rug. De raad neemt het
motto soms wel erg letterlijk want als adjudant is het hard werken om de
raad in het gareel te houden! Maar dat maakt het wel extra gezellig.
Zin om een keer carnaval te vieren als inval raadslid? Er zijn mogelijkheden om als invaller mee te gaan met de raad. Je kan je aanmelden op de site van bosuilendorp.
We hebben als raad veel zin in om samen met jullie in het Bosuilendorp carnaval te vieren. We zien elkaar
bij het sauwelen.
Met vriendelijke groet,
Marije Schnitker, Adjudant van het Bosuilendorp.

9

BOUWKUNDIG HERSTEL
EN
24-UURS SERVICE NA CALAMITEITEN
Minervum 7042 Breda

T 076 - 599 12 25

F 076 - 599 12 26

E info@koenraads.com

w w w. k o e n r a a d s . c o m

10

Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Mijn naam is Nancy van der Kooij. Ik mag dit jaar samen met Esther page
zijn van prins Joep XVII. En daar ben ik heel erg trots op! Ik ben geboren
als Bosuil en opgegroeid als Maerkrat. Daarna gelukkig weer terug
verhuisd naar het Bosuilendorp en daar heb ik mijn man Jeroen leren
kennen. Samen met onze 2 kinderen (Maartje en Menno) wonen wij hier nu
nog steeds met veel plezier.
Mijn ouders hebben mij het goede voorbeeld gegeven van een goed feestje
vieren, en dat voorbeeld volg ik nog steeds maar al te graag! Carnaval zit al
vanaf mijn geboorte in mijn bloed. Volgens mijn moeder zocht ik mijn positie in de polonaise altijd nauwkeurig uit. Ik wilder per sé achter de prins of
een ander lid van de raad. Ik kan het me nog herinneren; ik vond het prachtig om zo’n zachte cape vast te mogen houden!!
Dit was vast een voorbode voor mijn rol als page dit jaar. Heel de carnaval
mag ik bij ‘de mannen/vrouwen met capes” zijn. Ik word daar heel blij van! Vanaf 11 vd 11e hebben we al
veel leuke momenten met de raad beleefd. Wat een gezellige club, door wie de nieuwelingen warm zijn
ontvangen. Een betere start had ik me niet kunnen wensen! Dit jaar gaat alles deur me-kaor. Ik ben erg
benieuwd wat voor verrassende combinaties dit gaat opleveren! We gaan het allemaal zien met carnaval, ik
kijk er heel erg naar uit. Hopelijk jullie ook, en kom ik je een van deze dagen tegen ( of allemaal
)!!
Alvast veel plezier met de voorpret en graag tot ziens met carnaval.
Alaaf!
Nancy van der Kooij, page.

Hallo Allemaal,

Nog even geduld en Carnaval 2019 is een feit. Een Carnaval welke voor
mij anders zal verlopen dan anders, aangezien ik dit jaar aan de zijde van
Prins Joep XVII zal staan als een van zijn pages! Een aantal mensen zullen
mij van gezicht kennen maar heeft verder geen idee wie ik ben of kennen
mij helemaal niet, ik zal me even voorstellen: mijn naam is Esther Vissers
en ben voornamelijk opgegroeid in Prinsenbeek.

Sinds ik samen ben met Mark, ben ik naar Ulvenhout toe getrokken. We
hebben samen 3 kinderen, Tim, Kris en Sanne. En we zitten bij dé carnavalsvereniging uit Ulvenhout: CV de Dobbers, waar ik dan ook al zo’n 20
jaar de carnaval mee doorbreng in het Bosuilendorp. Deze Carnaval ga ik
“alles deur me-kaor” vieren en ook af een toe met hun Carnavallen. Aangezien we al een paar uitjes met de Raad er op hebben zitten, weet ik dat ook komend carnaval een groot feest
gaat worden waar ik heel veel zin in heb.
Alaaf en hopelijk zien we elkaar over een paar weken in het feestgedruis.
Esther, page.
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Spierpijn van het hossen?

Ik help je er vanaf!
Sportmassage prak jk mh|massage
Monique Hu en
Kraaijenbergsestr. 9A
4851 RG Ulvenhout
06-13519625
info@mhmassage.nl
www.mhmassage.nl

Tja wanneer
eigenlijk?
Vanaf de Sauwelvrijdag,
dit jaar dus vanaf vrijdag

22 februari
De Bosuilse Carnavalsvlag en de
Bosuilse Carnavalssjaal zijn
inmiddels niet meer weg te denken
uit ons mooie Bosuilendorp
Heb je nog geen vlag en/of sjaal:
deze zijn vanaf de Sauwelavonden
verkrijgbaar in het S.U.C Winkeltje
in de Pekhoeve of stuur
een mailtje naar
secretariaat@bosuilendorp.nl
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Nadat op de elfde van de elfde de nieuwe raad van elf
is voorgesteld mogen traditie getrouw de nieuwkomers zich zelf nog even voorstellen in de Uilenroep dus zodoende…………
Mijn naam is Bob Melisse. Geboren in Breda maar
voor de rest getogen in Ulvenhout. Je kunt wel
zeggen dat het carnavallen bij mij met de paplepel is
ingegoten. Mijn ouders hebben namelijk vele jaren
(ruim 20 jaar) onderdeel uitgemaakt van de Raad van
Elf en zijn ondertussen ereleden van de SUC. Ik ben al vroeg in het feestgedruis van het Ulvenhouts carnaval opgegaan. In 1991 ben ik lid geworden van CV de Boereknuppels. Met de knuppels heb ik vele jaren carnavalswagens gebouwd, optochten gereden en gelopen, feesten georganiseerd (o.a. vage spellukes avond bij D’n Bert en het Vreetfestijn bij de
Harmonie), talloze malen een act verzorgd tijdens het Bosuilse sauwelen
en bij vele aangelegenheden gezellig een biertje gedronken onder het motto van ‘Spauwe wor ut tog’.
Verder ben ik op sportief gebied actief met voetballen bij de Ulvenhoutse Voetbalvereninging UVV’40,
waar ik meerdere jaren in het eerste heb gespeeld en nu onderdeel uit maak van het zesde. En dan niet
vergeten het jaarlijkse Beekhoek jeu de boules toernooi, waar ik met mijn jongste broertje (een dobber) al
meer als 10 jaar aan deelneem. Daarnaast ga ik al jaren in voor en tegenspoed met een fanatiek clubje
supporters en een ‘glory hunter’ naar het ‘avondje NAC. Al met al hou ik dus van gezelligheid en zoals het
spreekwoord zegt ‘Gezelligheid kent geen tijd’ en daar ligt bij mij dan ook direct het grote probleem.
In het dagelijks leven woon ik samen met mijn vrouw (Hanneke) en ben vader van 2 kinderen (Daan en
Elise). Ik ben werkzaam als adviseur op het gebied van fysieke beveiliging. In 2017 ben ik voorzitter
geworden van de Stichting Slotlaan. De Stichting Slotlaan beheert de verenigingenloods aan de Slotlaan
104a waar meerdere Ulvenhoutse verenigingen hun onderkomen hebben om iets te kunnen betekenen voor
de Ulvenhoutse samenleving, waaronder carnaval.
Carnaval, een feest waar ik ieder jaar weer naar uitkijk en een traditie die hopelijk nog lang blijft voortbestaan in ons mooie Ulvenhout! Ik heb als nieuw raadslid er dan ook erg veel zin.
Ik zeg altijd maar gemot iets vur me-kaor over hebben om iets met el-kaor te vieren en in ons Bosuilendorp
doen we dit jaor ‘Alles deur me-kaor’. Veel plezier en gezelligheid is dan ook wat ik iedereen toewens voor
Carnaval!
Bob Melisse

Beste Bosuilen!
Erik Reinieren is mun naom, keb mun jeugd in Bosuilendurp dur
gebracht. Lid van Carnavalsvereniging “CV Nadorst”, die di jaor voor de
37e keer meedoen an “Dun Bosuilse optocht” Ik woon al veul joare in
BonepikkersLaand waor ik ok 10 joar actief ben gewist bij “ Stichting
Chaomse Carnaval” . Ik veul me zeer vereerd te zen gevraogd door “Prins
Joep dun XVII” om zitting te nemen as aspirant lid in de Raod van Elf.
Ik heb aongegeve da, omda ik ok lid ben van 2 Blaos kapellekus en un
“Goei stukske muziek” maoke mun passie is en daormee ok un vol programma heb meej carnaval, zal ik parttime mee gaon bij activiteiten/uitreje
van de raod. Zo zie de maor, bij mij lopt ok “alles dur mekaor” Maor ak er
bij ben, gaon we er soame un mooi fisje van maoke !!
Erik Reinieren
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Beste Bosuilen, Ulvenhouters, Burgers en Buitenlui,

Verwacht van mij niet dat ik mij al direct tot u richt in plat carnavals. Neen
zover reikt mijn talen-kennis nog niet. Ik moet mij nog heel diep inleven in
deze tijdelijke samenleving van het heiden zijn. Echter ik ben een snelle
leerling en mijn zusters en broeders in de Raad voeden mij goed op en staan
mij met raad en daad terzijde. Al jaren hebben mijn vrouw en ik ons afzijdig
gehouden van het carnaval met als vast excuus onze skivakantie. Onze zoon,
jaren geleden nog leerling op de Klokkebei, namen wij weleens mee naar het
kindercarnaval in Breda of de kindercarnavalsviering in de Harmonie. Dat was
het. Och, op zondag nog de optocht. Terwijl de diehards er nog 2 dagen tegen
aan gingen trokken wij ons terug uit het feestgedruis en de maandag ontving
onze werkgever ons weer met open armen.

Enfin dat was jaren her tot op een dag in De Uitdaging een dame mij
aansprak met de woorden “Je komt mij bekend voor”. Zou goed kunnen
antwoordde ik. Als u een zoon of dochter hebt die bij UVV’40 voetbalt,
grote kans dat je mij op Jeugdland hebt gespot. Helaas geen voetballende
kinderen maar ze viel meteen met de deur in huis en dan ben ik zogezegd
op mijn zwakst. “Is het niets voor jou een goed betaalde baan (ha,ha,ha) in
de raad van Elf”? Wauw dacht ik, heb ik mijn steek met veer op mijn hoofd,
of zie ik er gewoon goed carnavalesk uit (?) Al krabbend op mijn hoofd
grijnsde ik, wie ik ? Vind je het erg als ik daar diep over na denk antwoordde ik. Neem gerust je tijd (ik weet je wel te vinden dacht zij). Op mijn beurt
dacht ik daar ben ik goed vanaf gekomen, hoor ik niets meer van.

Een paar dagen later belt Prins Joep den XVII mij in hoogsteigen persoon
op en komt direct ter zake “James ik bel je vanwege jouw aanmelding voor
onze raad”. En zeg nu zelf wie durft er tegen een prins nee te zeggen.
Zonder dat ik er erg in had was ik uitgenodigd en aanwezig op mijn allereerste raadsvergadering. Ik moet zeggen dat ik mij al snel thuis voelde
tussen al deze gelouterde carnavalsvierders. Na een korte kennismaking waarbij ik al tegelijk als nieuw
raadslid werd beschouwd en verwelkomd kwam ook het konijn uit de hoge hoed, namelijk de bekendmaking van de nieuwe prins. Conform onze eed moesten wij nog even de kaken op elkaar houden. In de
Flamingobar kreeg ik mijn raadskleed met hesje en steek overhandigd. Zaterdag, 10 november 2018 op
Jeugdland, zou de nieuwe prins met zijn gevolg worden bekend gemaakt. Van te voren kon nog schriftelijk
worden gespeculeerd.

Gezien mijn outfit; Zwarte broek wit overhemd deed bij vele bekenden van mij de wenkbrauwen fronsen.
Neen, niet James die is helemaal geen carnavalsvierder! Om kort te gaan, toen eenmaal het doek gevallen
was werden wij overladen met felicitaties en een heel warm welkom. Nog niet eerder meegemaakt. Hierna
zouden er nog een aantal “warme” dagen volgen. Het werkelijke carnavalsfeest moet nog beginnen. Bij
deze in een notendop hoe een niet carnavalsvierder op een leuke manier wordt gestrikt.
James Busch
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Hallo, Ik ben Mirte Goosen,
13 jaar en zit in de brugklas van de Nassau.
Ik speel dwarsfluit bij de Harmonie.
Het is mijn 4e jaar in de jeugdraad, dit jaar mag ik
de prinses zijn en dat vind ik erg leuk. De adjudant
en hofdame zijn vriendinnen van mij, dat wordt dus
heel gezellig. Ik hoop dat we er met z'n allen
een hele leuke carnaval van gaan maken.
Ik heb er super veel zin in, Alaaf!!

Beste bosuilen en bosuilinnekes
Ik ben Ilse Rops (12 jaar)
en ik ben dit jaar jullie adjudant van de jeugdraad.
Ik zit op voetbalen en synchroonzwemmen.
Ik heb veel zin in komend carnaval en hoop dat jullie dat ook hebben.
Ik speel ook hobo bij harmonie Constantia samen met onze jeugdprinses Mirte.
Ik ben blij met deze gezellige jeugdraad.
Ik hoop jullie allemaal te zien met carnaval.
Alaaf!

Beste Bosuilen
Ik ben Joy van der Avoird en zit in de brugklas van de Nassau.
Ik tennis bij UTV. Ook dit jaar zit ik weer samen
met mijn broertje Levy in de jeugdraad, dat vinden wij super leuk
en hebben er erg veel zin in!
Deze carnaval is ons motto "Veul leut maoken"

Hallo allemaal,
Ik ben Brian Akkermans. Ik ben 8 jaar oud en zit in groep 5 van de Rosmolen.
Dit is mijn eerste jaar in de jeugdraad en ik mag dit jaar het Uiltje zijn.
Wat ik heel leuk vind omdat mijn tante Mado en mijn zus Evelyn
dit ook zijn geweest.Mijn hobby's zijn voetballen en judo.
Ik vind het super om bij de jeugdraad te zijn,en ik heb er veel zin in
om samen met jullie een groot feest van carnaval te gaan maken!
Groetjes Brian
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Ik ben Raf Soeters,
ik ben 11 jaar en
ik zit op de Klokkebei in groep 8.
mijn hobby’s zijn voetbal, tennis,
gamen, NAC en natuurlijk carnaval.
Het leuke aan carnaval vind ik de muziek
en dat je altijd lekker kan feestvieren
Hoi Daar zijn we weer.
Pepijn Heemskerk, dit jaar voor de vierde keer in de jeugdraad.
Mijn hobby’s zijn elektrische gitaar spelen, hockey , gamen en natuurlijk
carnavalen. Dit jaar kan mijn zusje mijn goede voorbeeld volgen en ik zal zorgen
dat ze netjes haar polonaise loopt en zich een beetje gedraagt. Want carnaval is
natuurlijk veel meer dan alleen FEESTEN. Je moet ook limonade drinken, snoepen
en uitrusten. Ik heb er heel veel zin in.
Zie ik jullie daar?
Hallo allemaal!
Ik ben Nick Verpaalen, 10 jaar oud en dit wordt mijn 3e jaar in de jeugdraad
en het is nog steeds leuk! Ik zit op de Rosmolen en speel trombone bij het
opleidingsorkest van Harmonie Constantia. Mijn oudere zus zat ook in de jeugdraad.
De jeugdraad is gezellig. Je gaat alle carnavalsdagen lekker feesten en een paar keer
samen eten en je mag ook serieuze dingen doen,
zoals op bezoek bij oudere mensen en bij de Blauwe Kamer.
Het is fijn dat hun ook lekker kunnen carnavallen.
Ik hoop dat jullie ook met ons mee in de polonaise lopen tijdens carnaval… Alaaf!!
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Daar ben ik weer…….voor het 2e jaar in de Jeugdraad!
Mijn naam is Maud Veen, ik ben nu 11 jaar
en ik zit in groep 8 van basisschool de Rosmolen.
Ik houd erg van voetbal. Ik zit in de MO-13 bij UVV’40.
Daarnaast kijk ik graag youtube-filmpjes op de Ipad en speel ik
Fortnite op de Playstation. Feesten vind ik ook erg gezellig,
vandaar dat ik er ook weer heel veel zin in heb om te gaan carnavallen!!!
Lekker hossen in de polonaise en samen met de rest van de jeugdraad er weer
gezellige dagen van maken. Alaaf!!!
Groetjes Maud Veen

Hoi, ik ben Saartje van der Meer,
ik ben elf jaar en dit is mijn tweede jaar in de jeugdraad.
Vorig jaar vond ik het erg leuk en daarom ben ik blij dat ik er dit jaar weer in zit.
Samen carnaval vieren is super leuk.
Ik zit in groep 8 van de rosmolen, ik zit bij maud in de klas.
Samen met maud en Ilse voetbal ik bij UVV in MO13.
Het is leuk dat we met elkaar in de jeugdraad zitten.
Ik wens iedereen veel plezier met carnaval!!
Groetjes Saartje

Hallo!
Ik ben Frederieke Heemskerk, 9 jaar oud. Ik zit op de Klokkebei in groep 6.
Dit jaar ben ik nieuw in de jeugdraad maar mijn broer Pepijn zit er al een paar jaar.
Daarom heb ik al wel een idee wat we moeten doen. FEESTEN en feesten
en dan nog eens feesten. En als ik het niet weet dan kan ik altijd nog vragen
aan Ruben Vester , die bij mij in de klas en jeugdraad zit.
Ik heb er erg veel zin in.

Ik ben Ruben Vester en ik ben 10 jaar.
Mijn hobby is rugby en ik zit op de Klokkebei in groep 6.
Ik zit in de jeugdraad omdat ik van carnaval hou.
Ik hou van carnaval omdat je kan feesten met alle mensen.
Ik heb er veel zin in en ik hoop dat ik jullie met carnaval allemaal zie.
Groetjes, Ruben Vester
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Hallo,
ik ben Levy van der Avoird
en zit in groep 7 van KBS de Rosmolen.
Ik vind het leuk om tennisles te volgen bij UTV,
maar trap liever hard tegen een bal met
mijn team JO-11 1 bij UVV.
Tot ziens met carnaval in Ulvenhout!

Hallo allemaal mijn naam is Floris Huijben,
Het is mij gevraagd om een artikeltje te schrijven voor de Uilenroep, wat een eer!
Ik zit op de Rosmolen in groep 5 en ben 8 jaar oud. Mijn hobby’s zijn:
boksen & gamen! Dit word mijn eerste jaar bij de Jeugdraad.
Ik ben super blij om er bij te horen. Nu stap ik in de voetsporen van mijn grote broer
Victor die heeft ook bij de Jeugdraad gezeten en heeft met zijn vrienden daar heel
veel lol mee beleefd dit hoop ik nu ook mee te maken! Ik en mijn ouders zitten
ook bij dé Boereknuppels dus ik zal een zeer drukke Carnaval hebben.
Mijn broer zit ook bij een c.v. (C.V. OpBokKuh) dus ik weet wel wat Carnaval vieren is.
Ik wens iedereen een goede/gezellige/feestelijke Carnaval 2019!
Wij zullen elkaar met Carnaval vast wel tegen komen!
Alaaaaaaaaaf!

Ik ben Jop Delhez, ik zit in groep 8 van de Klokkebei. Ik ben 11 jaar.
Ik zit voor het derde jaar in de jeugdraad en ik vind het heel gezellig.
Ik vind carnaval leuk, omdat ik dan lekker los kan gaan.
Mijn hobby’s zijn; voetbal, tennis en gamen.
Groetjes Jop

Ik ben Symen Brockman,
11 jaar en zit op de Rosmolen in groep 7.
Mijn hobbies zijn motorcrossen en gamen.
Ik vind carnaval een heel leuk feest omdat alles kan en mag en niks is te gek.
Het is voor mij het 2e jaar in de jeugdraad en ik heb er heel veel zin in!
Tot ziens met carnaval
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06 11196926
www.mphf.nl
marieke@mphf.nl
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S.U.C

OPEN tijdens carnavalsactiviteiten in de Pekhoeve
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

MANCHETKNOPEN in doosje

PIN

€ 11,-

€ 7,50

+ betekenis van het wapen

11-11

150 x 100

Het Ulfje is geldig tijdens
het Sauwelen en Carnaval.

€ 12,50

extra groot
225 x 150

1 muntje met Carnaval!
Met het Ulfje betaalt u bij
De Pekhoeve,
De Flamingo Bar,
Café d’nOt,
Comida y Bebida en
‘t Nippeltje

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

normaal

Ulfje

€ 25,-

BOSUILEN

€ 10,-

MANCHETKNOPEN
in doosje

€ 5,PIN

€ 3,-

Heeft u iets uit de winkel al eerder nodig en/of
heeft u nog vragen neem dan contact op via
secretariaat@bosuilendorp.nl
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Drodzy Bosuilen en Bosuillinnekes ,
w tym roku to my mamy zaszczyt napisac stukje do gazetki. My to
Chmurka i Monika oczywiscie ze nas znacie .Po raz pierwszy mozemy
pisac , pozwolenie wyszlo z wysokiego szczebla wladzy. Po 20 letnim
pobycie in Nederland en of ervaring ktory w koncu zdobylysmy no i
goede taalbeheersing mamy, mozemy sie sprawdzic . Jednego czego nikt
sie nie spodziewa to to ze piszemy w jezyku polski ha ha ha , Jezus jaka
ulga pisac w jezyku ojczystym! Dus dzis jest 14 grudzien siedzimy w
Hotelu Gladbeck in Duitsland za chwile idziemy skiën w Alpincentrum
Bottrop, czas nas nagli wiec do akcji. Reszta Boereknuppels zostala w
Ulvenhout aby zajac sie budowa przyczepy. Na odleglosc Jordi stara sie trzymac reke na pulsie aby wszystko szlo wg planu. Boereknuppels jak co roku podjelo wyzwanie wagen bouwen. Ostatanie lata byly dla nas
bardzo vruchtbaar 3 razy po rzad 1 miejsce in Bosuilendorp in de optocht.
Poczatki nie byly latwe , pare zebran , dyskusji- groot of klein i brak czasu, ale jednak sie udalo. Walczymy
w pocie czola kazdy stara sie jak moze ,mimo tego druk , druk , druk……
Ton (smierdzi Boy)nigdy nie jest w kompletnym skladzie ze wzgledu na okolicznosci nadzwyczajne , hoe
toevallig kan het zijn , 4-taal przygotowuje sie do eindexamen, SUCCES jongens!
Bob jesli tylko moze stara sie przychodzic pomagac, jednak jego agenda w tym roku
jest zapelniona innymi activiteiten, zgadnij gdzie …Raad van de 11!!! Tak tak
1 muntje met Carnaval!
jestesmy z niego dumni.
Met het Ulfje betaalt u bij

Michiel heeft een groot paleis aan de Pennendijk gekocht i co sie z tym wiaze plan
De Pekhoeve,
5 letni przebudowy. Czas wiec ograniczony , chociaz
jego osoba i rodzina jest
De Flamingo Bar,
czesto obecna .

Café d’nOt,
Voor € 11,11 bent u
Comida y Bebida en
11-11 donateur
Jordi np postawnowil
en ontvangt ukupic
een kant en klaar glijbaan by na czasie zaoszczedzic, jak
‘t Nippeltje
schitterende
Bosuilen
widzicie
znow knoop.
atrakcjiIeder
u nas nie zabraknie !! Do tego nasz Jordi przejal funkcje
jaar isorganizatora
er een nieuwe
kleur
van
het sauwelen u nas na wsi.
Het Ulfje is geldig tijdens
zodat u nog even kunt doorsparen
het Sauwelen en Carnaval.
uw outfit
vol hangt.
Edwin musi staracvoordat
sie jeszcze
bardziej
, gdyz jego starszy syn zalozyl swoja grupe karnawalowa i juz nam

nie pomaga a mlodszy tak jak Bob zostal czlonkiem-raad, Jeugdraad, wiec ten teraz powinnien pracowac
za 3ech .
Kochani juz wszystko opisalysmy-chyba, moja kolezanka Chmurka zabiera mnie juz na Apres-ski.
Zyczymy Wam udanego , wesolego, zajebistego, pijanego karnawalu.
I tak sie porzygacie i tak sie porzygacie!!!!!!!!!
Jesli jestes ciekawy jakie informacje zawiera ten artykul to:
Lang leven google-translater.
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Beste Bosuilen & Bosuilinnen,
Ons debuut wordt gezet, ook in dé Uilenroep wa un eer! Wij stellen uns graag veur! Wij zijn C.V. OpBokKuh! Woonachtig in de Slotlaan 104A in Ulvenhout ook wel bekend als “dé loods” & openbare werkuh,
maar bij uns staat het wel bekend als de plek van gezelligheid en plekske veul meej risico.
Sinds ent Oktober/begin November zijn we bezig meej uns wageske, het wor wel wa als ik het mag zegguh,
een bietje mot heurt er wel bij, een bietje oogpijn heurt er ook wel bij van het lassen.. (hé Victor haha meej
uw lasoogjes op de Zaterdag ochtend het voetbalveld op). En een bietje oorpijn van da slijptolleke ook wel,
da hebben we al wel gemerkt heur als Thomas an de slag is gewist… mar dn S.U.C. heeft ’n mooi. Buiten
deze 2 lamballen hedde ook nog wel een normaal groepske heur wees maar nie bang… Over het “KinderArbeid” gesproken doen wij echt nie aan, de vrijwilliger Jubbe doe het allemaol uit eigen willuuhh uhmm
ow nee, die blonde kleine hoort gewoon bij de groep. Voor Carnaval zatten we wel te twisten wat we
moeten doen, moeten we een zuipwagen maken of ik bedoel un limonade wagen of toch unn wagen vol
voertuigen of toch unwagen meej 2 glijbanen máár neu heur wij maken een ………. da ziede wel meej dn
optocht he wa denkte dan, da wij u al iets gaan vertellen?! écht nie!
Wilde wel al een tip van dun sluier dan bende altijd welkom om te komen helpen of voor ‘n flesje gouden
schuim.en witte het al ; Gewoon Pakken hé, da zijn de wijze woorden van Mark Kleijn!
Meej Vriendelijke groet d’n redactie van C.V. OpBokKuh
Veel Plezier meej caranaval we zulllen elkaar wel tegen komme!

1 muntje met Carnaval!
Met het Ulfje betaalt u bij
De Pekhoeve,
De Flamingo Bar,
Café d’nOt,
Comida y Bebida en
‘t Nippeltje

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

Het Ulfje is geldig tijdens
het Sauwelen en Carnaval.

L->R Thomas Kleijn, Victor Huijben, Bas vd Maagdenberg, Jubbe Stoop & Joost Rops
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Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

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

www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

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

www.kinderfysiotherapie-breda.nl
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Yari, alias Ed Kroket, wint Bosuilse Jeugdsauwelen
Vrijdag 2 februari traden ‘s middags in SCC de Pekhoeve 12 jeugdsauwelacts op. Een ongekend
aantal en volgens Piet Nuijten, die ooit als Prins Piet VII het Bosuilse Carnaval voorging, van een
hoog niveau. Eric van der Westerlaken, die dit jaar de sauwellessen op de beide Ulvenhoutse
basisscholen verzorgde, was trots. “Wij sauwelaars zijn vaak maanden bezig met het voorbereiden
van onze act. Jullie hebben dat in drie weken tijd gedaan. Complimenten!”
Silvian Diepstraten en Niels van Dongen kondigden de acts aan; de jury bestond uit Prins Ad XVI,
Victor Huijben en oppersauwelaar Jos Schetters.

Acts 1 t/m 3
De act van Olivier en Camil
(Klokkebei) is volgens jurylid
Jos Schetters een mooie start. Als
Samson en Gert vertellen de
mannen wat ze allemaal
meemaken. “Leuke, herkenbare
typetjes”, alsdus de
oppersauwelaar.
1 muntje met Carnaval!
Met het Ulfje betaalt u bij

Joost en Gijs (Rosmolen) zijn
samen Timmer-man. Ze zijn in
elk geval handig met taal, want
hun act staat bol van de
woordgrappen. Prins Ad zou ze
ook zeker inhuren:
“Mooie
Voor
€ 11,11 bent u
sauwel en mooi verkleed”.
11-11 donateur en ontvangt u een

De Pekhoeve,
De Flamingo Bar,
Café d’nOt,
Comida y Bebida en
‘t Nippeltje

schitterende Bosuilen knoop. Ieder

Sammy en Mereljaar
(Klokkebei)
zijn kleur
is er een nieuwe
Het Ulfje
is geldig tijdens
als medewerksters
van
Jumbo
enkunt
Albert
Heijn vriendinnen en concurrentes
tegelijk.
In de ton
zodat u nog even
doorsparen
het
Sauwelen
en Carnaval.
hebben ze in genoeg
roddels
te
delen.
Victor
Huijben
vond
de
dames
mooi
gekleed.
“Het
was een
voordat uw outfit vol hangt.
sauwel zoals een sauwel hoort te zijn: leuke inhoud en gewoon goed.”

Acts 4 t/m 6
Joep en Carlos (Rosmolen) komen vervolgens op als leden van de motorbende ‘Saturdah‘, “de
enige dag dat we werken”. In de ton vertellen ze over illegale praktijken. Jos Schetters durft
eigenlijk niets negatiefs te zeggen; hij is een beetje bang geworden na hun indrukwekkende
opkomst en overtuigende spel. “Prima act, dus!”
Bibi en Mikki (Klokkebei) zijn supermoderne vloggende sauwelaars uit de USA: Bibi uit New
York, Mikki uit Las Vegas. Prins Ad vindt het leuk dat heel Ulvenhout zo’n beetje aan de beurt is
gekomen. Hij moet zelf eigenlijk ook nog een vlog maken en vraagt daarbij hulp van de dames.
Brechtje en Mirte (Rosmolen) horen als leden van wandelclub de WC alle roddels uit de buurt.
Daar vertellen ze in de ton uitgebreid over. Jurylid Victor is blij dat hij het niet tegen hen op
hoefde te nemen. “Heel Ulvenhout is langsgekomen en het was een goede sauwel”.

Vervolg op pagina 31
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1 muntje met Carnaval!
Met het Ulfje betaalt u bij
De Pekhoeve,
De Flamingo Bar,
Café d’nOt,
Comida y Bebida en
‘t Nippeltje

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

Het Ulfje is geldig tijdens
het Sauwelen en Carnaval.
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Vervolg Jeugdsauwelen

Acts 7 t/m 9
Eva en Roos (Klokkebei) zijn brandweerman Sem en Sam. Wat hebben zij allemaal te vertellen? We weten
nu in elk geval waarom een brandweerwagen rood is. Jos Schetters vindt het een erg leuke sauwel: “Sam en
Sem, ik heb zitten simmen van het lachen.”
Bastiaan en Jay B (Rosmolen) vertegenwoordigen een nieuw fenomeen in Ulvenhout: de hangopa’s. In De
Pekhoeve nemen ze o.a. meneer Martijn op de korrel, maar die kan wel wat hebben. Prins Ad hoopt dat hij
later als hangopa ook zoveel praatjes heeft.
Nora en Juul (Klokkebei) vertellen vervolgens met een lekker Vlaams accent over hun werk bij
SmacDonald’s, waar juf Noeska blijkbaar ook gesignaleerd is. Jurylid Victor is erg positief over deze leuke
sauwel, maar: “Ik houd het toch liever bij Christ”.
Acts 10 t/m 12
Yari (Rosmolen) stapt als enige
alleen de ton in. Als Ed Kroket,
medewerker van ’t Nippeltje,
vertelt hij smakelijk over wie hij
1 muntje
met Carnaval!
daar
tegenkomst.
Jos Schetters
Met het Ulfje betaalt u bij
noemt hem “een geboren
sauwelaar,
die vanaf de opkomst
De Pekhoeve,
al
zijn rol zit”.
Dehelemaal
FlamingoinBar,
Café d’nOt,

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

Ook
de Klokkebei
Comida
y Bebida enbegint
trouwens
te vergrijzen. Wat
‘t Nippeltje
hebben opa Stefan en opa Mattijn
Hethun
Ulfje
is geldig tijdens
op
kerfstok?
Prins Ad is
het
Sauwelen
en Carnaval.
lovend over hun
mooie opkomst,
leuke grappen en kleding.

Ilse en Joy (Rosmolen), alias
Steek en Cape, zijn uit de Raad
gezet. Als ‘Raad van Twee’ hebben ze nog plaats voor negen raadsleden, zo laten ze aan het eind van hun
grappige sauwel weten. Jurylid Victor vindt het een topsauwel en verwacht dat Niels en Silvian zich zullen
aansluiten bij de dames, want ook die maken het als Raadsleden behoorlijk bont.

Na de juryberaadslaging krijgen alle jeugdsauwelaars een medaille. Voordat hij de winnaar bekend maakt,
bedankt Prins Ad XVI Eric van der Westerlaken voor zijn inzet. Ook roept hij Jos Schetters naar voren. Jos
heeft na jarenlang bij het jeugdsauwelprogramma op de Bosuilse basisscholen betrokken te zijn geweest,
besloten terug te treden. En dan is het grote moment daar. De jury heeft unaniem Ed Kroket als winnaar
gekozen. Als winnaar van het Jeugdsauwelen mag Yari Oudshoorn het avondprogramma van de grote
sauwelaars openen. En natuurlijk krijgt hij een mooie beker.

Fantastisch tot hoeveel topacts het Jeugdsauwelprogramma dit jaar heeft geleid!
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DE BOSUILEN
Het is mij als oudste lid van de Bosuilen een eer en genoegen u aan te kondigen dat we ook dit jaar
weer van de partij zullen zijn. Zoals de meesten uit het Bosuilendorp wel weten hebben we als
muziekkapel een rijke historie.
Zonder te onderbreken hebben we elk jaar opnieuw ons steentje bijgedragen. Was het vroeger dringen om een plekje op het podium te vinden, tegenwoordig is dat wat minder het geval.
Om onszelf goed te presenteren hebben we soms tot in de late uurtjes gerepeteerd. Ook hebben we
ons suf gepiekerd waarom onze optredens in de vooravond altijd beter zijn dan op de late avond. Het
antwoord moeten wij u schuldig blijven.
We vinden dat onze muziek een wezenlijke bijdrage levert aan het carnavalsfeest. Een disco hoort er
in deze tijd zeker bij, maar zeg nou zelf, zonder blaaskapel is het Carnaval niet compleet.
Om de toekomst van de blaasmuziek in ons dorp te garanderen laten we de Boskuikens al meespelen
en ervaren hoe bijzonder het is, muzikaal actief deel te nemen aan dit mooie feest. De boskuikens zijn
de jeugdige muzikantjes uit onze harmonie.
Mocht de groep vinden dat wat sommige muzikanten betreft de uiterste houdbaarheidsdatum is
verstreken dan staat de nieuwe generatie al klaar om in te springen.
We hopen er samen met u een mooi feest van te maken. We gaan er in ieder geval ons best voor doen.

Alaaf!
AK

De Nopkes,
Wat woorden op papier. Niets minder niets meer.
We zullen er een paar nemen, maar beloven niks deze keer.
Alle jaren gelachen, gezopen en gefeest,
Iedereen wist het als wij binnen waren geweest.
Onze hendjes in de lucht en lekker doorgezakt.
Van Achtmaal tot diep in Breda onze stickers geplakt.
De mooiste wagens gebouwd tot diep in de nacht,
Samen gedaan wat we zelf niet hadden verwacht.
Ook nu trekken we ons geelblauwe pak weer aan,
Onze lach en masker op en we zullen er staan.
Met de gedachten daarboven en jong leven in de hand.
Niet is wat het lijkt, ons motto is altijd relevant.
5 dagen carnaval duurt te lang en gaat te vlug.
Genieten met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug…

33

TIJDENS CARNAVAL SERVEREN WIJ EEN
WISSELEND DAGMENU VOOR 8,00
DAGELIJKS TUSSEN 12:00 EN 14:00 EEN SPECIALE
NIPPEL BRUNCH VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS 5,00
RESERVEER NU JE TAFEL VOOR CARNAVAL! WE ZIJN MET
CARNAVAL DAGELIJKS GEOPEND VANAF 12:00 UUR.
DORPSTRAAT 105A ULVENHOUT | 076-5616113
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Carnaval in Bosuilendorp
Vrijdag
22 februari

Zaterdag
23 februari

Programma 2019

Zondag
24 februari

12.30 uur
20.00 uur
12.30 uur
Jeugd Sauwelen
Sauwelen, Pekhoeve Worst naar Clara
20.00 uur
start Flamingo Bar
Sauwelen, Pekhoeve

OVERAL

9.00 uur
Opening Carnaval Scholen
10.00 uur
Onthulling Branduilen
14.00 uur
De Donk viert feest
19.11 uur
Carnavalsmis
St. Laurentiuskerk

OVERAL

PEKHOEVE

Lekker dweilen
en overal
betalen met het:

FLAMINGO BAR

19.00-21.00 uur
Jeugddisco
(6 t/m 12 jaar)

20.00 uur
Bosuilen Blaasfestijn
met DJ Loars

CAFE D’N OT

Laatste updates op www.bosuilendorp.nl

21.30-01.30 uur
Jump
Carnaval 2019
(13 t/m 17 jaar)

Lekkere trek tijdens Carnaval?
Bij ‘t Nippeltje en Comida y Bebida

PEKHOEVE

18.00 uur

FLAMINGO BAR

CAFE D’N OT

FLAMINGO BAR

CAFE D’N OT

13.30 uur
V.L.U.G. Bal

20.00 uur
Feest

20.00 uur
Foute Uurtjes met
Schoefel FM
22.00 uur
Ut Uileballebal met
DJ Bompa en De Mens

OVERAL

13.00 uur
Opstellen Optocht
Molenstraat
14.00 uur
Start Optocht
15.00 uur
é
Dorpsplein

OVERAL

PEKHOEVE

17.00 uur
Prijsuitreiking
Kinder Optocht

14.00 uur
Optocht kijken
aansluitend feesten

14.00 uur
Optocht kijken
aansluitend feesten

20.30 uur
Prijsuitreiking
Grote Optocht

12.00 uur
Bosuilendorp bij
Baronie TV

14.00 uur
Dobbertjesbal

PEKHOEVE

FLAMINGO BAR

CAFE D’N OT

OVERAL

PEKHOEVE

FLAMINGO BAR

CAFE D’N OT

PEKHOEVE

FLAMINGO BAR

CAFE D’N OT

10.00 uur
Ziekenbezoek

20.00 uur
Feesten met DJ’s
Tommy Lips en Blaozers

14.00 uur
GehaktballekesBal
15.00 uur
Natte Dinsdagmiddag
19.30 uur
Start Lampionoptocht
21.00 uur
Afscheid Jeugdraad
23.11 uur
Raad neemt afscheid

19.30 uur
Lampionoptocht naar
Uilenverbranding,
Bosuilenplein en
Pekhoeve

OVERAL

10.00 uur
Schoonmaken
16.00 uur
Haringhappen

10.00 uur
Schoonmaken
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20.00 uur
Feest

21.00 uur
Sluitbal

10.00 uur
Schoonmaken

Grondbank Breda B.V.
Postbus 38, 4850 AA ULVENHOUT
Tel.: 076-5640092 Mob.: 06-40500061
www.grondbankbreda.nl
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Sponsoravond
Hogo Groen is sinds donderdag 25 oktober jl. Gulle Gouden Uil van het Bosuilse Carnaval. De
felbegeerde sponsortitel werd per opbod verkocht tijdens de jaarlijkse sponsoravond van de
Stichting Ulvenhouts Carnaval. Dit jaar was dat in de Flamingo Bar in Ulvenhout. Thom van
Aert en Corné Reinieren luisteren als speciale gastenen de avond, die in het thema van Sauwelen stond, met hun aanwezigheid op.
Sponsorprogramma
Het initiatief voor de jaarlijkse sponsoravond is indertijd geleden genomen om te zorgen voor
structurele ondersteuning voor het Bosuilse Carnaval. Door afnemende subsidies en het aanstaand Carnavalesk jubileum (55 jaar) in Carnavalsseizoen 2020/2021 wordt de rol van sponsoren voor het Bosuilse Carnaval steeds belangrijker. Het sponsorprogramma van de S.U.C kent
drie verschillende soorten Gulle Uilen: Gouden, Zilveren en Bronzen. Het aantal Zilveren en
Bronzen Uilen is onbegrensd; er kan echter maar één Gouden Uil
zijn.

Alles deur me-kaor
De kersverse voorzitter van de S.U.C, Ad van Gurp, werd tijdens
zijn welkomstwoord onderbroken door Hetty (Thom van Aert) en
Gerard (Corné Reinieren) van Geleen, die de gasten een toelichting op het plaatselijke Carnaval kwamen geven. Alleen….
Hetty had alles een beetje ‘deur me-kaor’ gehaald. Ze meende
namelijk in Weert te zijn. Het paar vertrok dus onverrichterzake
zake. Met hun optreden hadden ze wel de toon voor de avond
gezet en het thema centraal gesteld: Sauwelen als een van de kenmerkende elementen van het Bosuilse Carnaval.

Op Sauwelreis
Thom van Aert had speciaal
voor deze avond een presentatie voorbereid over het Sauwelen. Nadat hij zichzelf geïntroduceerd had, gaf hij een korte
toelichting op het Bosuilse
Carnaval en de rol van het Sauwelen daarin. Van oudsher is
dit een veilige manier om
lokale
hoogwaardigheidsbekleders, bekende personen en/of situaties op de hak te nemen, beschermd door de rol van het
typetje dat gespeeld wordt.
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Vervolg Sponsoravond
Spoedcursus Sauwelen
Op heldere en humoristische wijze benoemde Thom de diverse onderdelen die van een Sauwel
een geslaagde act maken. Centraal daarin staan het typetje, het onderwerp en de rode draad van
het verhaal. Humor en herkenbaarheid zijn verder natuurlijk essentieel voor een succesvolle
Sauwel.

Primeur
Na deze mini-cursus Sauwelen van Thom trakteerde Corné Reinieren de gasten op een primeur:
de try-out van zijn nieuwe Sauwel als Harry de Beuker, getiteld ‘Een versje’. Vanzelfsprekend
kunnen we hier niet in detail op ingaan, anders dan te onthullen dat de Sauwel een zeer verrassende clou heeft.

Veiling Gulle Gouden Uil
Op hilarische wijze wist veilingmeester De
Mechel het startbedrag van € 500,- stapsgewijs te verhogen met € 50,-, tot de sponsortitel uiteindelijk door Hogo Groen werd veroverd. Hans en Ine van Gool waren zichtbaar
verguld. Ze zijn al jarenlang actief betrokken
bij het Bosuilse Carnaval. Joep van den
Maagdenberg, voorzitter van de commissie
Sponsoring & Commercie, feliciteerde hen
namens alle aanwezigen. De extra exposure
die hun sponsorrol zal opleveren, is ze van
ganser harte gegund.

De S.U.C kijkt zeer tevreden terug op deze avond en wil graag alle sponsoren die Carnaval in
het Bosuilendorp in woord en daad een warm hart toedragen van harte bedanken.
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Uitermate geschikt voor
festiviteiten, sportdagen en
bedrijfsfeesten. Tevens gezellige
tussenstop voor fiets- en
wandelroutes.
Eet- en drinkarrangementen
bespreekbaar.
Neem voor meer info vrijblijvend
contact op.

Taveerne Jeugdland
Bel voor informatie:
076-5612654 John Voesenek
Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout

www.jeugdland-ulvenhout.nl
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Beste Bosuilen,
Wa hadden we ut veurig jaor goed vur mekaor !!! Da ge ut nie wit …… nou wij wisten ut wel …. Alles #
Up To Date. De koperen doofpotten glimmend gepoetst . We waren nie himmel op tijd bij de prijsuitreiking, mar wel een bietje, gelukkig. Aanders was de 1e prijs aon ons voorbij gegaon!
Dit jaor, alles deur mekaor, meej un nieuwe prins en zijn
gevolg. Na al wat gouwe vergaderingen, meej een wijntje
erbij, zijn we er al een bietje uit wa ut goat worre . Da we
daor nog niks over verklappen moakt ut wel zo leuk ….
een aantal Gouwe Vrouwe ingrediënten zulde ongetwijfeld wel weer tegen komen meej du’n optocht …. Want
ge wit ut …..

Een gouden vrouw ; ’n zorgzaome ,
aordige, vrouwelijke mees, die heel het jaor goed oppast, meej Carnaval lekker uit d’r plaot gaot, mar ut nie begaoit .

CoachCorp
“Oew eigen veuruit hellepe dur eel goed te kunne praote”
Patricia Jacobs
Ulvenhout
www.coachcorp.nl
jacobs@coachcorp.nl
06-26420888
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Carnaval!
Samen bouwen
Samen leut hebben
Alles deur me-kaor!
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CARNAVALSVIERING
Vrijdagavond 1 maart 2019 om 19.11 uur
Laurentiuskerk Bosuilendorp
M.m.v. De Bosuilen
‘welkom harte iedereen is van’
Tóch leest u het goed, ’t is raar maar waar,
met het carnaval in ons Bosuilendorp ‘gaot alles dur me kaor’!
Carnavalsviering op vrijdag en niet op zaterdag.
Graag tot dan,
in uw mooiste carnavalskleding gehuld en met een groots gelach.
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LEEDIES OONLIE 2019

De nieuwe Uilenroep ligt weer op de mat, weer een jaar verder en wij zijn weer 2 mini-leedies rijker!
(inmiddels 9 mini-leedies in totaal!!). Fenna Schetters (nieuwe sauwelaerster in spe) en Pia Blauw
(nieuwe bosuil in spe, nu nog vooral met het testen van haar stembanden). De appel valt niet ver van
de boom zullen we maar zeggen....én men moet de boom buigen als tie jong is!
Wij verwachten dat ze over een jaar of 3 ons zullen versterken in de optocht.
Over bomen gesproken....
Voor ons is het dit jaar heel erg makkelijk. Aangezien wij vorig jaar een erg actueel onderwerp aan
het licht brachten als troetelberen in actie voor het behoud van hun troeteleik, kunnen wij dit jaar
onze pakken wederom aan doen en zingen “wij gaan Europa in!!”. Onze actie heeft duidelijk gehoor
gebracht bij het Nederlandse publiek, want na onze optocht is iedereen massaal gaan stemmen voor
het behoud van onze mooie boom. De jury van de optocht dacht hier afgelopen jaar helaas anders
over. Hier kunnen we nog wel even een spreekwoordelijk "boompje opzetten", maar dat gaan we
uiteraard niet doen, want waar een boom is gevallen blijft hij liggen.
Onze troeteleik is zó bekend geworden dat hij boom van het jaar is geworden!! Wat betreft de
optocht kijken we nog even de kat uit de boom.
We maken ons tegenwoordig een stuk drukker over de sauwelavond… Dit jaar zal het een act echt op
het podium worden. Geen vooraf opgenomen filmpjes, maar gewoon live op het podium….Tot nu toe
is het botertje tot de boom, maar we worden nu toch al wel een beetje zenuwachtig hoor! Ach...we
denken maar zo....Mauwe wor ut toch!
Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin in de sauwelavond, carnaval en alle activiteiten hier
rondom en zijn er helemaal klaar voor en wensen Prins Joep XVII, zijn pages Esther en Nancy en de
hele raad veel succes en vooral plezier!

Alaaf.....CV Leedies Oonlie
P.s. voor de schuingedrukte tekst verwijs ik jullie naar het Nederlands spreekwoordenboek.
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C.V. De Beestenbende
C.V. de Beestenbende bestaat uit de neven en nichten Ilse, Koen,
Anouk, en Gijs Rops. Wij doen al sinds 2010 mee met de kinderoptocht
en altijd met heel veel plezier! Zo hebben we in ons tweede jaar nog de
verjaardag gevierd van onze Koen. Koentje! Waarschijnlijk wordt dit
ons laatste jaar bij de kinderen want Anouk en Ilse zitten volgend jaar
allebei op de middelbare. Vorig jaar namen we al een voorproefje op
deze nieuwe levensfase want toen waren we al echte studiebollen ;-)
Witte gullie ut nog? We wonnen vorig jaar de eerste prijs bij de kleine
groepen!
Nu gaat alles bij ons deur mekaore. We weten
nog niet precies wat we gaan doen, maar we
gaan in ieder geval weer dingen uitdelen,
misschien een dansje, en weer een klein
karretje bouwen. We beginnen altijd in de
kerstvakantie met dingen verzinnen en
knutselen. Jullie zien met carnaval wel wat het
is geworden!
En wat we volgend jaar gaan doen? We gaan verder met muziek maken bij De
Boskuikens, misschien bij Grote Optocht mee doen, of broer Joost helpen bij CV
Opbokkuh? We maken ons geen zorgen over morgen.
Alaaf!

Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Misschien waren we vorig jaar wel de meest onbekende carnavalsvereniging van Ulvenhout, maar daar is
sinds de optocht verandering in gekomen. Wij, CV We zijn Ernie, behaalde een mooie 2de plaats bij de grote
wagens. Nu gaat het ons natuurlijk niet om de grote prijzen maar een plekkie op het podium is wel mooi
meegenomen. Waar het wel omgaat bij CV We zijn Ernie is vooral de gezelligheid. Samen bouwen in de
bouwschuur en samen carnaval vieren is waar het omdraait in onze club.
Bij het bouwen worden we door velen geholpen. En dan bedoelen we niet de vele muizen in de bouwschuur.
Hulp komt vooral van de vaders die ons met raad en daad bij staan. Het zijn immers doorgewinterde carnavals-vierders/vaders uit de gelederen van De Gehaktballen, Nadorst, Een Hoop Flauwekul en de SUC. De
SUC heeft ons vanaf 11-11 een goedgevulde toolbox in
bruikleen gegeven waar we erg blij mee zijn.
Voor die gene die nog niet weten wie wij zijn, stellen we
ons hier aan jullie voor. Gijs van Gurp, Jorg Feskens, Rik
van Aert, Teun van Aert, Jari Heestermans, Luc van den
Wijngaard, Sander Jochems, Jasper van den Maagdenberg, Tom de Koning en Maurits van den Maagdenberg.
Een groep frisse mannen die wel van een feestje houden.
Daarom zijn we tijdens de dolle dagen wel ergens in en
om het Bosuilendorp te vinden.
Zien we jullie dan !
Alaaf, CV We zijn Ernie
Rikkert
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C.U.S. gaat los, ook in 2019!
Hallo Bosuilen en Bosuilinnekes,
Als Curieus Ulvenhouts Samenraapsel draaien we al jaren deur me-kaor in een wilde polonaise met
vrije in- en uitloop.
Het motto van dees jaor is ons dan ook op het lijf geschreven en we zijn ook druk bezig er op onze
eigen wijze vorm aan te geven. Hoe dat er uit zal zien? Tja, wie zal het zeggen? Wij zijn zelf ook wel
benieuwd … ;)
Ons groepje is ook dit jaar
weer een beetje gegroeid (in
aantal), dus jullie komen ons
vast overal tegen vanaf de
Sauwelavonden tot het Halfvastenbal.

Fijne carnaval!

De C.U.S.

Worst naar Clara brengen
Ook dit jaar hopen we weer op goed weer tijdens de carnavalsdagen in het Bosuilendorp. Daarom gaan we
traditiegetrouw weer op zondag 24 februari de worst offeren aan Clara. Of het een garantie geeft op een
paraplu-loos carnaval valt natuurlijk nog te bezien, in ieder geval wel op een hoop gezelligheid. Dit jaar
mag CV De Duvels dit bijzondere evenement organiseren.
Om 12:30 u. vertrekken we vanaf de Flamingo bar aan de Dorpstraat te Ulvenhout. De Kosten bedragen
€5,- per persoon (kinderen €2.50), inclusief een hapje en drankje.
Het zal weer een gezellige tocht worden van Ulvenhout naar de Paters in Meersel-Dreef. Daarna is er een
gezellig samenzijn in de Flamingobar met soep en een drankje en een optreden van de Bosuilen.
Het programma ziet er als volgt uit
12.00 uur verzamelen bij de Flamingobar aan de Dorpstraat te Ulvenhout
12.30 uur vertrek naar Meersel-Dreef
13.30 uur worstplechtigheid bij d’n Heilige Clara
13.45 uur start terugreis naar het Bosuilendorp
14.30 uur ontvangst met soep/drankje en de Bosuilen
Ga mee en zorg voor mooi weer tijdens het Bosuilse Carnaval! Aanmelden kan via E-mail
worstnaarclara@bosuilendorp.nl of via de Facebook event.
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www.bhvc.nl

Van Rijckevorselstraat 3 4815 AA Breda Tel.: 0031765810817 Email: info@bhvc.nl
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Sauwelen 2018 in het Bosuilendorp: zit u er klaar voor?

Met deze woorden begon het stembiljet voor de Sauwelavonden in het Bosuilendorp. En ja hoor, de mensen
zaten er klaar voor afgelopen vrijdag- en zaterdagavond. In groten getale waren ze wederom aanwezig; het
bordje uitverkocht hing al een paar weken aan de deur. Wederom kregen de bezoekers een gevarieerd
programma voorgeschoteld: prima Sauwels, afgewisseld met leuke acts.
Zoals gebruikelijk werden de avonden geopend door de winnaar van het Jeugdsauwelen, Yari Oudshoorn
(alias Ed Kroket), om daarna het stokje door te geven aan de Leedies Oonlie, die middels een eerder opgenomen video lieten zien hoe gastvrij Ulvenhout is. Een rondtocht door het dorp en langs Bavel, die eindigde
bij de Flamingobar alwaar de Leedies konden overnachten. Conclusie van de rondtocht was dat Ulvenhout
zeker zeer gastvrij is.
Daarentegen liet de groep Creatief Ulvenhouts Samenzijn (CUS) middels haar act weten dat ze zich een
beetje zorgen begint te maken over de ontwikkelingen in Ulvenhout. Zij vroeg zich af of er weer licht aan
de horizon zou komen en of er leven is na de SUC? En ja hoor, de groep die dit jaar voor het eerst op het
podium stond, gaf middels haar act positief antwoord op beide vragen.

Iemand die zich ook een beetje zorgen
maakte, was Sauwelaar Pim van Overloop,
die afgelopen jaar dertig jaar is geworden.
Met zijn Sauwel blikte hij terug op zijn
eerdere 30 jaren in Ulvenhout en stond hij
uitvoerig stil bij de opvolging van Jos van
Etten, dit in verband met de organisatie
van de Sauwelavonden. Iets wat Jos van
Etten al vele jaren prima en met veel inzet
organiseert. Jos ontving zaterdagavond
dan ook de Gouden Uitblinker voor zijn
verdiensten voor de S.U.C in het algemeen, en zijn bijdrage aan het Bosuilse
Sauwelen gedurende de afgelopen 26 jaar
in het bijzonder.
Iemand die zich wat minder zorgen maakt en dan met name om zijn schoonmoeder, was Corné Reinieren
die als Theo Vrolijk middels zijn Sauwel liet blijken flink sacherijnig te worden van zijn schoonmoeder
Riet. Theo die normaal als Vrolijk te boek staat, was dat deze avonden niet. Een Sauwel die de lachspieren
van de mensen weer eens goed trainde. Mooi om te zien dat Corné Reinieren na wat jaren van afwezigheid
zijn medewerking heeft verleend aan de Sauwelavonden. Hetzelfde geldt voor Thom van Aert, die dit jaar
als Ikkenie alias de Flits de Sauwelton betrad. Voor Thom van Aert was het inmiddels alweer zijn 9e Sauwel.
Middels zijn Sauwel gaf hij aan iets te willen betekenen voor Ulvenhout door de mensen te helpen. Waar
de vraag is, daar verschijnt De Flits. Iemand die ook een verschijning is in het dorp, is wijkagent Wout
Smeris. Waar de politie nodig is, daar verschijnt Wouter Smeris ten tonele. Een rol die werd ingevuld door
Niels Goos. Hij deelde in zijn Sauwel zijn ervaringen als wijkagent.
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Vervolg Sauwelen 2018 in het Bosuilendorp: zit u er klaar voor?
De avonden werden afgesloten met een verhaal van Dikkie Dik in Sesamstraat, waar Dikkie Dik in een
modern jasje was gestoken. Voor dit laatste hadden CV de Boereknuppels en CV de Dobbers wederom de
handen ineen geslagen door de act als de Boeredobbers voor hun rekening te nemen.

Al met al twee geslaagde avonden, aanéén
gepraat door Jordi van Gils. De vrijdagavond
kende als winnaar van het Sauwelen Corné
Reinieren. Voor de zaterdagavond gaven de
mensen via het stemformulier aan dat Corné
Reinieren wederom de winnaar was, hetgeen
betekent dat Corné Reinieren met zijn
Sauwel “Stuk sacherijn” het jaar in gaat als
Oppersauwelaar 2018 van het Bosuilendorp.
Hopelijk is hij daardoor weer Vrolijk
gestemd.

Al met al twee avonden met prima entertainment, waar veel voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan. Daarvoor dank aan de mensen van de organisatie, de vele vrijwilligers en niet te vergeten de deelnemers aan de
Sauwelavonden.
Eerst op naar een geweldig Carnaval dit jaar en dan kunnen in het najaar de voorbereidingen voor het
Sauwelen 2019 weer beginnen.
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Basisschool ‘De Rosmolen’
Da ge ut nie wit? Nou, De Rosmolen wit ut wel!
Het carnavalsbloed stroomt door de aderen van de leerlingen van
deze dorpsschool. Lang voor het carnavalsgedruis losbarstte
kregen de groepen 7 en 8 sauwellessen van sauwelaar Eric van der
Westerlaken. Het behoeft verder geen uitleg dat de Sauwelwedstrijd in de Pekhoeve, samen met de Klokkebei, een daverend
succes was. Yari Oudshoorn streek met de eer en mocht zich
opmaken voor het optreden op de sauwelavonden in de Pekhoeve.
Op de carnavalsvrijdag werd in het carnavalspaleis ‘de Pekhoeve’
carnaval officieel geopend door de leerlingen van beide basisscholen. De uil werd van zijn sokkel gehaald
en gewassen op het podium. De branduilen werden onthuld en onder het genot van een aantal steengoeie
carnavalsknallers werd het feest met polonaise ingeluid. Na het feest genoot de bovenbouw van een aantal
bonte optredens die waren ingestudeerd door de leerlingen en waagde de onderbouw zich aan een heuse
modeshow. Uiteraard niet voordat de buikjes van de kinderen werden gevuld met een echt carnavalsmenu.
Geregeld door de ouderraad van de Rosmolen. Frietjes, een knakworstje en een lekkere beker drinken.
De Rosmolen gaat er in 2019, samen met de SUC, samen met Prins Joep XVII, samen met de leerlingen
van de Klokkebei, samen met alle juffen en meesters, samen met de raad van elf, samen met de ouderraad,
samen met alle papa’s en mama’s, weer een fantastisch feest van maken.
Alles deur me-kaor, samen met me-kaor!

Dolle Dobbertjesbal 2019
Wie:

CV DE DOBBERS

Voor het hoeveelste:
jaar

Alweer voor het zesde

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 14:00 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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Word

11-11 donateur
en ontvang een schitterende Bosuilen knoop.

Voor slechts

€ 11,11 per jaar

ontvangt u ieder jaar een nieuwe kleur
zodat u nog even kunt doorsparen
voordat uw outfit vol hangt.

o.a. te koop bij de muntenverkoop in de pekhoeve.

Dat kun jij bepalen!
Stuur jouw motto naar:
motto@bosuilendorp.nl

Met halfvasten
wordt bekend gemaakt
welk motto het wordt
en wie dit heeft verzonnen.
Inzenden kan tot 17 maart
61

Een stevige
bodem voor je
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Bosuilse puzzel 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

-

Stoet feestende mensen

11. 17e

Zin: ………………………………………………………………..
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Duurzame inzetbaarheid van Nadorst
Wat een belachelijk onderwerp voor in een carnavalskrant. En al helemaal niet iets voor een
stukje van CV Nadorst hoor ik u denken. Maar … niets is minder waar… Duurzaam inzetbaar
is zo lang mogelijk gezond en gelukkig productief zijn. Bent u er nog ! Ik denk dat CV Nadorst
een goed voorbeeld is van Duurzame inzetbaarheid. Alweer een jaar of 37 (!) actief in de Bosuilse optocht. De vele acts op de vele Ulvenhoutse planken nog daargelaten. Hoe doe ze dat
toch? Een wandeling langs de Nadorstvelden leert ons een heleboel.
De levensstijl van 80% van de Nadorsters is door de jaren heen 180 graden gedraaid. Gestopt
met roken, van gezonder eten tot uitgebalanceerde koolhydraatarme diëten, van letten op
drinkgewoontes tot 100 dagen zonder alcohol, van een rondje Mountainbiken naar de Abdij van
Postel tot onderlinge afspraken voor de Tilburg Ten Miles. En …. er zijn zelfs Nadorsters die
een partner hebben van een jaar of 10 jonger. Dat houdt fris en fruitig.
De CV haalde zelfs de voorpagina van het Geersbroeks Suffertje toen er tijdens de toneelavond
een bladje Spa rood werd afgeleverd op rij 5. Met als kop “Nadorst nul punt nul”.
U ziet… die ouwe Brammen van Nadorst kunnen er nog wel even tegen.
Natuurlijk gaat de duurzaamheidgedachte verder dan persoonlijke vitaliteit. Ook onze bouwlocatie aan The Horse-Range van de familie Gurpáin is van een complete facelift voorzien. Een
der stallen die voor de bouwactiviteiten van de CV gebruikt wordt, is voorzien van een nieuw
dak waarbij zonnepanelen niet konden ontbreken voor het opwekken van eigen duurzame energie. Ook aan Welness is gedacht door een bar met zithoek te realiseren met uitzicht over de
uitgestrekte aardbeienvelden van de Vissertjes. U mag het gerust hardop zeggen; het is er goed
toeven voor Nadorst. Dat is dan ook mede de reden dat we ook dit jaar weer present zijn in de
Ulvenhoutse optocht.
Belangrijkste reden dat we er nog steeds zijn:
We lachen veul !!
Tot carnaval,
Alaaf
CV Nadorst
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Together
we’re part of
their lives
The mobile platform you can build on.
Combine messaging, payments
and customer contact at cm.com

Be part of it

Watersportcentrum
Goudbloemsedijk 4
4741 SN Hoeven
06-53238608
watersportcentrumlamgat@msn.com
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Heeft Carnaval in Bosuilendorp nog toekomst!
Ulvenhout viert dit jaar voor de 53ste keer Carnaval in georganiseerde vorm. De rol van dit volksfeest
wordt steeds meer door andere evenementen ingevuld. “Wat betekent dit voor de toekomst van Carnaval in
Ulvenhout”, vroeg de S.U.C zich af? Om hierover met de inwoners van het dorp van gedachten te wisselen,
vond 5 oktober jl. een themavond plaats in de Flamingobar. Dit was tevens het eerste officiële moment van
optreden van de kersverse nieuwe voorzitter van de S.U.C, voormalig Prins Carnaval Ad van Gurp, Conclusie van de avond: Carnaval in het Bosuilendorp heeft wel degelijk toekomst.
Geschiedenis
Gastspreker Kees Timmers opende het programma met
een lezing over Carnaval. Van oorsprong een vruchtbaarheidsfeest, werd het in 1091 met het Concilie van Benevento onderdeel van de liturgische kalender. Ondanks
vele pogingen was het de kerk namelijk niet gelukt om dit
‘heidense’ feest de kop in te drukken. Door de eeuwen
heen heeft Carnaval ups en downs gekend. In de Tachtigjarige Oorlog, bijvoorbeeld, was er weinig ruimte voor
‘bacchusfeesten en paapse stoutigheid’. Met de komst
van de Fransen vond daarna een kentering plaats en
mocht het feest weer volop gevierd worden. De naam ‘Carnaval’ stamt overigens uit deze periode.
Spelregels
Er zijn twee varianten van Carnaval: het Rijnlands en het Bourgondisch Carnaval. Het verschil zit vooral in
de oorsprong en de tradities; de spelregels. In Brabant wordt het Bourgondisch Carnaval gevierd. Kenmerken hiervan zijn o.a. de sleuteloverdracht waarmee Prins Carnaval een aantal dagen de macht over stad of
dorp heeft; een tijdelijke andere plaatsnaam; een motto; een carnavalsstichting die alles organiseert en een
Prins en Raad van 11 kiest, en de kleding. Beide vormen kennen verder een optocht, dweilorkesten en
tonpraten - in Ulvenhout bekend als sauwelen.
Belang
Carnaval is van oudsher een feest waarbij je even de dagelijkse sleur en problematiek achter je kunt laten.
Sociale ongelijkheid wordt voor een paar dagen opgeheven. Tijdens het sauwelen en de optocht kunnen
lokale personen en/of gebruiken op de korrel genomen worden. Samen feesten stimuleert verder de onderlinge verbondenheid.
Toekomst
Een flink aantal inwoners had gehoor gegeven aan de
oproep van de S.U.C om samen over de toekomst van
Carnaval na te denken. Dit gebeurde in groepjes, aan de
hand van vier thema’s: Carnaval heeft toekomst, want…;
Hoe betrekken we (nieuwe) doelgroepen?; Onze zaterdagavond wordt nog leuker als… en Samenwerking is…
Aan het eind van de vier rondes werd een korte samenvatting gegeven door de tafeldame/-heer.
Conclusie
Carnaval in het Bosuilendorp heeft wel degelijk toekomst, want - om met de auteur Anton van Duinkerken
te spreken: “Carnaval kan nimmer vergaan dan met de mensch”. Het is wel belangrijk om met de tijd mee
te gaan, zonder de eigen identiteit en de kern van het Bosuilse Carnaval te verliezen. Voor de S.U.C heeft
deze avond in zeer bruikbare input geresulteerd. Mocht u na het lezen van dit artikel zelf ook suggesties
hebben, dan horen we dat graag. Meld ze ons via XXX. We zullen hier in de nabije toekomst zeker nog bij
u op terugkomen.
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