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Winnaar mooiste Carnavals etalage 2018 - 2019

Jan van Disseldorp neemt zijn prijs in ontvangst tijdens de sponsoravond
uit handen van Joep van den Maagdenberg
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55 jaar
Bosuilendorp

28 november 2020
Bosuilenrijk, Jeugdland 1, Ulvenhout
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VOORWOORD

Bosuilen, Bosuilinnen,

We kunne ut nie houwe.
Dat is het motto van het Bosuils Carnaval, seizoen
2019-2020. En ik kan je vertellen: Stichting Ulvenhouts Carnaval is inderdaad niet meer te houwe.
We zijn al maanden bezig om ook dit Carnavalsseizoen weer een groots feest te laten plaatsvinden
in ons mooie Bosuilendorp.
Op 11-11 is onze Hoogheid Prins Joep XVII weer
gepresenteerd met, jawel, een complete Raad van
Elf. Ik mag natuurlijk de Jeugdraad niet vergeten.
Prins Job zwaait de scepter over alle jonge
Bosuiltjes en ook hij wordt bijgestaan door een
voltallige raad. Er zijn zelfs al nieuwe aanmeldingen
voor volgend seizoen. Je ziet wel, Carnaval in Bosuilendorp leeft volop.
Voor je ligt de nieuwste uitgave van de Uilenroep,
die weer vol staat met de activiteiten die komen
gaan. Veel van deze activiteiten hebben met de
jeugd te maken, wat dan ook een van onze speerpunten is. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Dit alles kunnen wij niet alleen. Vele vrijwilligers en
sponsoren helpen ons een handje mee om weer
een mooi Carnaval neer te kunnen zetten, waarvoor
dank!
Dit jaar is het de 54e keer dat we Carnaval organiseren in ons dorp. Dat wil dus zeggen dat we
volgend jaar het jubileum van 55 jaar Bosuilendorp
kunnen gaan vieren. En ik kan u vertellen, ook daar
zijn we al volop mee aan de slag. Er staat heel veel
in de planning om er een spetterend jubileum van
te maken.
Eén ding kan ik al verklappen: op 28 november
2020 staat er een groots feest op de planning voor
heel de Ulvenhoutse bevolking. Noteer deze datum
dus alvast maar in je agenda.
Rest mij je veel leesplezier toe te wensen en graag
tot ziens op een van onze feestjes.
Alaaaf!!!
Met Bosuilse groet,
Ad van Gurp | Voorzitter S.U.C
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Lieve Bosuilen en Bosuilinnen,
Afgelopen zomer kreeg ik de vraag of ik dit jaar
weer zou willen voorgaan tijdens de vele Bosuilse
Carnavalsactiviteiten! Als Prins Joep XVII heb ik de
steek met drie veren met veel plezier weer opgezet!
Met mijn Raad van Elf, boswachter, adjudant en
pages kunnen we ut nie houwe. We hebben er erg
veel zin in!
Mijn eerste jaar heb ik, geheel volgens het motto
van afgelopen, goed gevierd, ‘alles deur mekaor’!
Wat heb ik genoten van jullie allemaal, lieve
Bosuilen en Bosuilinnen! Ik ben ook nu weer niet
te houwe: wat is het mooi om te zien als iedereen
plezier heeft!

het Ulfje

Mede namens Jeugdprins Jop en onze gevolgen wil
ik de 11-11 commissie bedanken voor het mooie
feest dat is georganiseerd in de Taveerne, beide zijn
we daar op ludieke wijze gepresenteerd. Samen
zijn we niet te houwe…

Tijdens Carnaval eenvoudig
met 1 munt betalen
bij de Ulvenhoutse horeca!

Carnaval is een feest waar rangen en standen
volledig verdwijnen en dat maakt het zo mooi om
dit feest te mogen vieren! Met zowel de jongere,
oudere en nieuwe Bosuilen en Bosuilinnen in het
Bosuilendorp!

Te koop bij en tijdens
Carnavalsactiviteiten in de
Pekhoeve.

Een van de vele hoogtepunten is natuurlijk de
Carnavalsoptocht in het Bosuilendorp! Afgelopen
zomer zijn door verschillende verenigingen de
eerste plannen al gemaakt om in de komende 54ste
Bosuilse Carnavalsoptocht met trots het resultaat
van vele uren voorbereiding te kunnen laten zien.
Dit is maar een van de vele voorbeelden hoe iedereen samen Carnaval beleeft in het Bosuilendorp!
Er hebben zich overigens verassende transfers
voorgedaan bij de jongere bouwclubs, maar ook is
er een nieuwe club in de bouwloods aan de gang
gegaan! We hopen dit jaar weer een mooie optocht te hebben waar iedereen veel plezier aan gaat
beleven!

Het Ulfje is alleen geldig
tijdens het Sauwelen,
Carnaval en half vasten.

De bouwersdag is een van de mooie hoogtepunten
vooraf. Jeugdprins Jop en ik hebben daar samen
met onze gevolgen onze handjes weer beschikbaar
gesteld om te helpen. We zijn gaan kijken in de
bouwloods, maar we zijn ook met een delegatie
op bouwbezoek bij verenigingen geweest die zich
elders voorbereiden.
Vele uittredens zorgden voor een volle voorbereiding op Carnaval! Onder onze Bredaase Geburen
zijn dit jaar twee jubilarissen, “De Schraansers”
(Terheijden) en “De Sikken” (Teteringen). Samen met
andere Prinsengezelschappen zijn we hier langzaam
opgeschakeld en op Bosuilse wijze hebben wij ons
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VAN DE PRINS

zin in! Bij deze wil ik Ingeborg en mijn kinderen
bedanken dat ze mij ook dit jaar weer de tijd geven
om met mijn gezin en jullie in het Bosuilendorp
met zijn prachtige omgeving weer Carnaval te
mogen gaan vieren!

steentje bijgedragen aan de feestvreugde! In januari zijn we nog verder opgeschakeld. Voor de jeugd
was er het Jeugd Prinsen Geburen Bal in ’t Aogje!
Daar heeft Prins Jop met zijn gevolg volop kunnen
stralen! Ook de verbroedering en het Prinsgeburenbal voor het gevolg en mijzelf zijn mooie evenementen geweest die als opmaat naar Carnaval
verbindend werken!

Sluit ik af met daarbij de woorden in gedachten die
mijn vader, die mij de liefde voor Carnaval heeft
bijgebracht, vaak als inleiding gebruikte: “Het is mij
een waar genoegen” om jullie te mogen voorgaan
als Prins Joep XVII van het Bosuilendorp!

In februari zijn we richting hoogste versnelling geschakeld met het rondbrengen van deze Uilenroep.
Vanaf nu gaat het verder in de hoogste versnelling
en zijn we niet te houwe. Er staan ons fantastische
Sauwelavonden te wachten en natuurlijk brengen
we de Worst weer naar Clara. Op donderdagavond
20 februari trappen we af met de Jeugdraad bij
Koninklijke Visio om op vrijdag de 21e direct op
topsnelheid het Scholencarnaval en Carnaval bij De
Donk in te gaan!!

Prins Joep XVII

De Carnavalsmis en het openingsspel maken de
vrijdag compleet, waarna op zaterdag Carnaval
met het Gelag der Vorsten, Prinsenbrunch, Vlugzondag de optocht, uitreiking en de feesten erna:
er mag buiten ook gehost worden! Dan zijn we
halverwege en hebben voor de maandag ons bezoek aan Baronie TV gepland staan. Dan op naar de
Bonenpikkers om onze Bosuilse deelnemers in hun
optocht aan te moedigen! Snel weer terug voor
het Dobbertjesbal en feesten in het dorp! De
laatste dag gaan we op ziekenbezoek, nog
Dinsdagmiddag, voor we ons gaan opmaken voor de Uilenverbranding en Carnaval gaan afsluiten! Woensdag opruimen
en dan is het tijd om de vasten periode
in te gaan; maar niet nadat er nog haring
wordt gehapt!
Dit jaar worden overigens ook de eerste
lustrum dat we volgend jaar met
Bosuils enthousiasme gaan vieren.
Zet alvast in uw agenda: 28 november 2020, Lustrumfeest Bosuilendorp 55 jaar! Hiervoor zijn onze
Gulle Uilen en adverteerders,
vrienden en donateurs, die met
verschillende activiteiten mogelijk maken, enorm belangrijk,
met dit jaar “De Bonnet Corporate Clothing” als nieuwe
Gouden Gulle Uil!
Ook in mijn tweede jaar als
jullie Prins heb ik er weer veel
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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 3 maart
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VAN DE ADJUDANT

Beste Bosuilen en bosuilinnen,

Als nieuwe adjudant ben ik ook zeer blij dat we dit
jaar wederom nieuwe raadsleden hebben mogen
verwelkomen bij de raad, namelijk: Bas van Gool,
Ellis Verkooijen en Elvira Smits-Dijkstra. Dit zorgt
ervoor dat we als raad met nog meer enthousiaste
en energieke raadsleden zijn die jullie voor kunnen
gaan in het Carnavalsgedruis.

Vorig jaar ben ik als nieuw raadslid aangetreden en
wat heb ik toch genoten om samen met de raad en
met jullie een gezellig en mooi Carnaval te vieren in
het Bosuilendorp. Onze Hoogheid Prins Joep XVII
had het vorig jaar altijd over het feest van verbinding en verbroedering voor jong en oud en daar is
eerlijk gezegd geen woord aan gelogen.

De eerste uittredens hebben we als raad al achter
de rug en ik kan je verzekeren dat onze Hoogheid,
pages, de Boswachter, de jeugdraad en de raadsleden ‘ut nie kunne houwe’ totdat het Carnaval is.
Ik zeg altijd maar zo: als ge ut nie kan houwe, dan
motte nie mouwe, maar ut gewoon doen. Kortom
als de nieuwe adjudant van het Bosuilendorp heb ik
er ontzettend veel zin in om samen met jullie in het
Bosuilendorp carnaval te
vieren. In deze Uilenroep
staan alle feestjes met
Carnaval vermeld, maar
voordat Carnaval echt
los barst hoop ik jullie
nog te mogen ontmoeten
bij het Sauwelen.

En dit jaar? ‘We kunne ut nie houwe’
En dat heb ik gemerkt. Een aantal maanden geleden kreeg ik een telefoontje, niet van de trainer van
NAC, maar van de adjudant van het Bosuilendorp
Marije Schnitker. Of zij samen met de voorzitter
mocht komen. Er werd mij gevraagd of ik de
functie van adjudant wilde overnemen van
Marije. Ik was en ben zeer vereerd, temeer
ook omdat ik nog maar net een jaar raadslid
ben. Zonder dat ik daar heel lang over na heb
moeten denken heb ik volmondig ja gezegd
om als de nieuwe rechterhand van onze
Hoogheid Prins Joep XVII te fungeren.

Gegroet,
Bob Melisse | Adjudant
van het Bosuilendorp

Vervolgens ben ik me gaan verdiepen in de
functie van adjudant. Wat is en doet een
adjudant?
Een adjudant is de persoonlijke assistent
van een hooggeplaatst persoon, doorgaans van een hoge militaire bevelhebber, een bewindsman, een hogepriester,
een staatshoofd of een hoogheid. Het
woord komt van het Latijnse adiuvare
of adjuvare, ‘helpen’. In het Latijn is het
woord voor ‘adjudant’ adiutor.
Kort samengevat komt
het er op neer dat ik
er voor zorg moet
dragen dat alles in
kannen en kruiken
is voor onze Hoogheid en zijn gevolg
in de aanloop
naar en tijdens
het Carnaval.
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VAN DE PAGES

Beste bosuilen en bosuilinnen,

Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

Even knipperen met je ogen en we zijn weer een
jaar verder. Het is als de dag van gisteren dat we
Carnaval 2019 vierden in ons mooie Bosuilendorp.
Het jaar waarin ik Carnaval eens van een heel andere kant mee heb mogen maken. En dat is me heel
goed bevallen! Elke dag op stap en aan de (voor
de kijkers) linkerzijde van prins Joep XVII. Maar niet
te vergeten ook met page Esther en alle andere
raadsleden. Wat een gezellige groep hebben we!
We lachen heel wat af en maken veel plezier.
En hopelijk hebben we dat goed over kunnen
brengen op alle Carnavalsvierders. Want dat is toch
voor mij het mooiste dat er is. Dat je iedereen ziet
genieten van dit bijzondere feestje, en dat je dit
samen mag vieren met elkaar.

Hier zijn we weer, en dat betekent dat de Carnaval
weer in aantocht is! We kunne ut nie houwe totdat
het zover is. Dit is mijn 2e jaar als page en wat heb
ik er weer zin in. Wat heb ik vorig jaar genoten,
wat een feestje was dat! Wat een warm onthaal
door jullie Bosuilen en Bosuilinnen en bij de S.U.C.
Nergens was iets te gek, een en al gezelligheid met
iedereen. En wat een enthousiaste reacties hebben
we in ontvangst mogen nemen, dit deed ons erg
goed
.
Voor degene die me dan vorig jaar gemist hebben
als page zijnde, mijn naam is Esther Vissers. Ik woon
met mijn man en 3 kinderen in Ulvenhout AC. Mijn
kinderen zijn 11, 9 en 8 jaar oud en zitten op KBS
de Rosmolen, waar ik in de OR zit om allerlei leuke
dingen voor de kinderen van die school te regelen.
Ook zit ik bij dé Carnavalsvereniging uit Ulvenhout
CV de Dobbers. Net als vorig jaar zal ik zondag met
Carnaval de optocht met hen meelopen, waar ik
nu al weer zin in heb. Een heerlijke club om om me
heen te hebben.

Veel mensen hebben me gevraagd hoe ik het al die
dagen vol kon houden. Heel soms vroeg ik mezelf
dat ook heel even af
maar het antwoord is
eigenlijk heel simpel. Bij het aantrekken van mijn
pak thuis word ik al blij, en zodra we ergens binnen
komen en een feest mogen maken krijg ik vanzelf
een stoot energie en kan ik ut nie meer houwe.
En ook dit jaar ben ik er helemaal klaar voor, het
pakske is weer op orde en de eerste polonaises zijn
al gelopen. Ik kijk uit naar Carnaval 2020 en hoop
er weer een mooi feest van te kunnen gaan maken
met elkaar, want hopelijk kunnen jullie het ook
niet meer houwe!!

Rest mij verder niks anders dan jullie alvast warm
te maken voor de komende Carnaval! Kom gezellig naar de dingen die in ons mooie Bosuilendorp
georganiseerd worden, hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Gaan we er samen een feestje van maken.
We zijn niet meer te houwen, kom gezellig een
feestje mee bouwen!

Alaaf!
Nancy van der Kooij | Page

Alaaf
Esther Vissers | Page
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WIJ STELLEN VOOR
Naast Carnaval ben ik soms nog te vinden op de
Ulvenhoutse tennisbanen en ken je mij misschien
van Ulvenhout Leeft.

Inmiddels zijn er al een paar uittredens geweest,
dus ik zit al een beetje in de Carnavalsstemming.
Nu nog een paar weekjes wachten en dan kan het
echte Carnavallen gaan beginnen!
Ik hoop jullie dan ook allemaal tegen te komen om
samen een groot feest te maken van het Bosuils
Carnaval!
Alaaf!
Elles Verkooijen | Lid Raad van 11

Hallo allemaal,
Tijdens elfde van de elfde kon ik er helaas niet bij
zijn, maar dit jaar zal ik tijdens Carnaval te zien
zijn in de raad van 11. Voor degene die mij nog
niet kennen, mijn naam is Elles Verkooijen. Ik ben
geboren als bosuil op de maandag van Carnaval
(in ´t Ginneken). Een dag later stond dan ook de
Baron van ´t Ginneken al aan mijn wiegje. Ik kan dus
wel zeggen dat Carnaval bij mij met de paplepel is
ingegoten.
Van jongs af aan heb ik Carnaval gevierd in het het
Bosuilendorp, van Carnaval op de basisschool, de
kindermiddagen, openingsspellen, 30+ bal (ook al
was ik nog lang geen 30) en de heerlijke afsluitingen op dinsdagavond/nacht. Ook heb ik van jongs
af aan meegelopen met de optocht, met vriendinnen, school of de tennisvereniging. Ook nu zal ik
naast mijn rol in de raad ook nog de Sauwel, Carnaval vieren en de optocht lopen met mijn Carnavalsvereniging Leedies Oonlie.
De afgelopen vier jaar heb ik gewoond in ´t Kielegat
en daar een kijkje genomen. Toch ben ik deze jaren
meer in het Bosuilendorp te vinden geweest dan
in ´t Kielegat, dus gelukkig woon ik sinds dit jaar
weer terug in het mooie Bosuilendorp. Prins XVII
is dat ook opgemerkt en ben meteen een aantal
keer benaderd om als raadslid mee te gaan tijdens
Carnaval. Voorgaande jaren ben ik een aantal keer
tijdens uittredens mee geweest en dit was mij goed
bevallen, vandaar ook de keus gemaakt om de
gehele Carnaval met de raad mee te gaan.

Hoi allemaal,
Ik ben Bas van Gool, 26 jaar. Geboren en getogen
in het mooie Bosuilendorp. Ik ben werkzaam als
hovenier bij Hogo Groen, wat ik met mijn vader en
nog zes andere collega’s met veel plezier doe. Na
vaak nee zeggen ga ik dit jaar toch een poging
wagen als raadslid. Voorgaande jaren ben ik
bouwer geweest bij de Duvels, dat zal dit jaar niet
veranderen. Door het kopen en verbouwen van
mijn eigen huis blijft hier dit jaar wel iets minder tijd
voor over. Ik heb er nu al heel veel zin in, om er met
jullie allemaal een groot feest van te maken.
Tot dan, Alaaaf.
Bas van Gool | Lid Raad van 11
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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

We kunne ut nie houwe!

06 111 96 926
www.mphf.nl | marieke@mphf.nl
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WIJ STELLEN VOOR

Mijn naam is Elvira Smits-Dijkstra, geboren in Brussel, getogen in Breda. Vier dagen in de week ben
ik werkzaam als creatief DTP’er in Tilburg en tevens
ZZP-er (Studio L4A) vanuit huis. Fietsen doe ik
-

Hans van Gool

Conny vd Westerlaken

Vivi Bogers

Silvian Diepstraten

Henk v Sasse v Ysselt

Karlijn vd Berg

James Busch

Ricardo Ribbens

voor het goede doel (Alpe d’huZes).
Hoe kom ik in het Bosuilendorp terecht? Via mijn
vriendin Mado Bogers, met wie ik op de middelbare school bevriend ben geraakt, kwam ik met het
mooie dorp Ulvenhout in aanraking. Ikzelf was op
dat moment woonachtig in Bavel, paar jaar later in
Ulvenhout.
Voordat we naar de stad gingen spraken we af bij
Cafetaria Bert Paulussen om vanuit daar te gaan
stappen. Ben daar ook lid geweest van Poolvereniging “De Zwangere Keu”. Al snel leerde ik
veel Ulvenhouters kennen, waaronder mijn man
Marcel Smits een getogen Ulvenhouter, hij voetbalde destijds bij UVV3 en al snel groeide mijn
“netwerk” in Ulvenhout.
Met Carnavalsdagen waren wij altijd in de Bosuilse
horeca te vinden; Den Bert, Harmonie en de Bar. Op
het moment dat Marcel en ik zijn gaan samenwonen in Breda, zijn we het Bosuilendorp met Carnaval
een beetje uit het oog verloren, maar zeker niet uit
ons hart! Supertof dat ik terug ben als raadslid om
het mooiste feest van het jaar hier weer te vieren.
Terug van weggeweest!
Elvira Smits-Dijkstra | Lid Raad van 11
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DE JEUGDRAAD
Hallo, ik ben Jop Delhez. Ik zit op het
Mencia de Mendoza in de 1ste en ben
12 jaar. Ik vind Carnaval leuk, omdat
je lekker los kan gaan en jezelf kan
uitleven. Ik vind het ook heel leuk om
in de jeugdraad te zitten. We hebben
samen altijd veel plezier. Dit jaar heb
ik extra veel zin in Carnaval, omdat ik
de jeugdprins ben. Ik hoop dat we er
samen een leuk feest van zullen maken.
Jeugdprins Jop

Hallo allemaal, ik ben Symen
Brockman en ik ben 12 jaar en zit
in groep 8 van de Rosmolen. Dit
is helaas mijn laatste jaar in de
Jeugdraad, dat vind ik heel jammer en voor de grote raad moet
ik nog wat jaren wachten. Ik vind
het heel leuk dat ik dit jaar Hofheer mag zijn. Ik kijk uit naar het
scholencarnaval, we gaan er weer
een mooi feestje van maken
want dit jaar zijn we niet
te houwe!
Hofheer Symen

Hallo ik ben Pepijn Heemskerk en ik ben 12 jaar en
dit is mijn 5de en laatste jaar in de jeugdraad als
adjudant. Ik zit op het OLV en mijn hobby’s zijn
gamen, hockey en gitaar spelen en natuurlijk Carnavallen. Ik hoop dat het weer een leuk Carnaval wordt
en dat er flink gefeest wordt.
Adjudant Pepijn
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DE JEUGDRAAD

Oehoe oehoe. Ik ben Brian Akkermans. Ik ben negen jaar
en ik zit in groep 6 van basisschool de Rosmolen. Ik vind
het super leuk dat ik voor het tweede jaar uiltje mag zijn
bij de jeugdraad. Ik hoop dat we dit jaar net zo'n leuk
en gezellig feest mogen hebben als vorig jaar!! Ik ben in
ieder geval niet te houwe, en jullie ja of nee (doorstrepen
wat niet goed is)? Oehoe Brian.
Brian
Mijn naam is Maud Veen. Ik
ben nu 12 jaar en zit voor het
3e jaar in de Jeugdraad samen
met mijn vriendin Saartje.
Ik zit in de brugklas op de
Nassau. Daarnaast voetbal ik
graag, doe spelletjes op de
IPad en kijk YouTube-filmpjes. Ik heb er weer zin in
om er een feestje van te gaan
maken met Carnaval! ik heb
mijn Carnavals-playlist al
vaak op staan hoor
.
Groetjes Maud Veen

Mijn naam is Raf Soeters en ik ben 12 jaar oud. Ik zit in
de brugklas op de Nassau in Breda. Ik zit voor het 2e jaar
in de Jeugdraad en ik vind het erg leuk. Het leukst aan
Carnaval vind ik de optocht met de wagens en de muziek.
Mijn hobby’s zijn voetbal, gamen en tennis. En ik kijk graag
naar voetbalwedstrijden op tv en in het stadion. Ik heb
weer erg veel zin in Carnaval!!
Groetjes Raf
Hoi, ik ben Saartje van der Meer.
De meeste van jullie zullen mij wel
herkennen; ik zit nu voor het 3e
jaar in De Raad samen met Maud,
ik voetbal bij UVV bij MO15 en ik
heb vorig jaar afscheid genomen van
groep 8. Ik ben nu 12 jaar dus dit
word mijn laatste Carnaval bij De
Raad. Jammer, want als je bij de raad
van elf zit heb je een drukke, leuke
Carnaval.
Ik hoop jullie snel weer te zien, op
het voetbalveld of met Carnaval.
Groetjes Saartje
Alaaaaaaf
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DE JEUGDRAAD
Hallo ik ben Sem Goos.
Ik ben 9 jaar en ik
zit bij CV de Dobbers.
Dit wordt mijn eerste
jaar in de jeugdraad.
En ik denk dat het een
heel leuk jaar gaat worden. Wij
kunnen
ut als
jeugdraad
nie houwe
(van gezelligheid).
Tot met
Carnaval,
gaan we met
z’n alle in
de polonaise.

Alaaf Sem

Ik ben Fay de Bruijn,
10 jaar oud en zit in
groep 6 van de Rosmolen. In mijn vrije tijd
turn ik in de selectie
groep.
Wat ik zo leuk vind
aan de jeugdraad is
dat ik mee mag in de
optocht en een mooie
cape, steek en gilet
aan mag!
Fay

Ik ben Quinn ter Hofstede. Ik ben 11 jaar en ik zit
in groep 8 van kbs de rosmolen. Ik heb 1 jaar op de
wachtlijst gestaan, maar nu zit ik er eindelijk in. Er
zitten ook vrienden in de raad zo als Symen Brockman en Nick Verpaalen. Ik vier al van jongs af aan
Carnaval. Al ben ik niet in het zuiden geboren ik
denk dat het toch wel goed komt met dat Carnaval.
Een fijne Carnaval
Alaaf

Ik ben Elise Melisse, ben 8 jaar en
zit op de Rosmolen. Ik zit op voetballen en paardrijden. Van kleins af
aan vier ik Carnaval. We zitten ook
in een Carnavals club “ de Boereknuppels” en mijn grootste droom
komt uit dat ik nu in de jeugdraad
zit. Ik heb er ontzettend veel zin
in!!! Ik wens iedereen een hele
fijne Carnaval !!!
Elise
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DE JEUGDRAAD
Hallo ik ben Frederieke
Heemskerk en ik ben 9 jaar
en dit is mijn 2de jaar. Ik
zit op de Klokkebei en mijn
hobby’s zijn gamen, trampolinespringen, zwemmen
en drummen en natuurlijk
Carnavalen. Ik hoop dat
het weer een leuk Carnaval wordt en dat er leuk
gefeest wordt.
Frederieke
Hoi ik ben Ruben Vester en alweer
11 jaar oud. Het mooiste Carnavalsgetal…dat moet een tof jaar worden. Ik
zit op de Klokkebei in groep 7a samen
met Frederieke die ook in de Jeugdraad zit.
Verder zit ik op rugby en ik hou heel erg
van Carnaval. Dit is mijn tweede jaar in de
Jeugdraad en ik heb er veel zin in. Ik hoop
dat met Carnaval héééél veel kinderen ook
komen feesten!
Groetjes, Ruben

Hoi dorpsgenoten! Ik ben Nick Verpaalen, 11 jaar oud en ik
zit op basisschool de Rosmolen. Dit wordt mijn vierde jaar
in de jeugdraad en al vanaf het begin vind ik het gezellig.
Mijn ouders en mijn zus doen ook veel met Carnaval en
ik vind het leuk om daar bij te zijn. We gaan bij iedereen
langs om Carnaval te vieren. Bij oude mensen in de Donk,
bij de kinderen met de Carnavalsmiddagen en ook naar een
groot feest met alle jeugdraden van de omgeving. Ook doen
we zelf leuke dingen met elkaar en met elkaar eten en feesten. En heel veel polonaises lopen….!!
Alaaf, Nick

Hallo ik ben Floris Huijben, ik zit in groep 6 van de
Rosmolen er zitten al vier kinderen uit mijn klas in de
Jeugdraad. Dit word mijn 2de jaar in de Jeugdraad en ik
vind het super leuk dat ik erbij mag horen, wij hebben een
super leuke vrienden groep! Mijn hobby's zijn boksen, tennis & mountainbike en ik speel snare-drum bij de Harmonie
en vind ik echt geweldig samen met Frederieke om muziek
te maken bij De Boskuikens tijdens Carnaval! Ik ben ook
lid van De Boereknuppels en met hun bouw ik Carnavalswagens. Ik zie jullie allemaal met de Carnavalsdagen in Ulvenhout en bouwen wij samen een feestje!!!!!!
ALAAF FLORIS
20
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Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

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

Watersportcentrum
Goudbloemsedijk 4
4741 SN Hoeven
06-53238608
watersportcentrumlamgat@msn.com
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www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

FEESTIE

Dolle Dobbertjesbal 2020

Wie : Alweer voor het zevende 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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Tja wanneer
eigenlijk?
Vanaf de Sauwelvrijdag,
dit jaar dus vanaf vrijdag

14 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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We houwe ut al 30 jaar vol, met hard werkun
We houwe het al 30 jaar vol (ik zelf pas 16 jaar).
De Boereknuppels bouwen vol passie en leut ieder
jaar weer, met elk jaar een nieuw motto. En elk jaar
verzinnen we weer iets nieuws, zo ook dit jaar, we
hebben dit jaar ook een paar leden minder maar
dat mag niet baten. Het is gewoon iets meer werk.
Iedereen heeft zijn eigen rol dus mij leek het leuk
als ieder kind iets voor dit stukje verzint, zoals
daarmee de wagen heel te houden-zet maar een
bouwhelm op anders hedde straks koppijn-. Bob
neemt de naam van zijn vader aan, namelijk Ad(judant).Ton (Schep) gaat voor het eerst op de wagen
en draagt het stuur over aan zijn eigen zoon. Edwin
is nog nooit zo vaak op de bouw geweest als dit
jaar en is een echte las(t)pak. De voorzitter (Michiel) bouwt al 2,5 jaar aan een stuk door. Iduna
houdt onze social media op peil. Hanneke is van de
gezelligheid.

moesten opbokkuh. Elise Melisse en Floris Huijben
gebruiken hun goede (jeugd) raad. Simon rijgt als
de beste. Roy, Quinten en Duncan Voeten plakken
erop los (weten op dit moment van schrijven alleen
nog niet waar dat is bij Roy en Quinten).
Daan Melisse houdt ons op de achtergrond in de
gaten.
Ook wil ons Chmurka (Aga) dit jaar de hard werkende kleintjes hiernaast in het ‘wolkje’ zetten die ook
iets te zeggen hebben dit jaar.
Ook dit jaar hebben we er plezier mee want met
deze geweldige groep komt alles natuurlijk ook
weer goed.

De opzichter (Jordi) hijst erop los dit
jaar en vertelde tegen Paul, Dirk en Victor dat ze
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BOSUILSE VERENIGING
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Elise Melisse
8 jaar

Simon Huijben
10 jaar

Ik kom uit een echte bouw
ers familie.
Ewa, Michiel, Paul en Dirk
Huijben. Mijn
broers hebben de cv verlat
en voor Opbokkuh.
Het rijgen vind ik het leukst
e om te doen. Maar
kletsen met Floris Huijben
is nog leuker al vindt
de opzichter dat niet altijd
zo.

Ik vind het bouwen erg leuk, en de
sfeer is altijd erg gezellig, het rijgen en spuiten
is erg leuk maar wat ik het allerleukste vindt is
de pauze als Monika Huijben frikandellen komt
brengen
Bij het schrijven van dit stukje zit het eerste papier
al op de wagen, en hopelijk als je dit stukje leest is
de wagen al klaar.
Iedereen een leutige carnaval gewenst,
En je weet het:

SPAUWE WOR UT TOG!!!

27

28

BOSUILS BUFFET

Wegens S.U.Cces geprolongeerd:

Hongerige Bosuilen en Bosuilinnen! Op carnavalsde Pekhoeve. Net als vorig jaar bestaat het
stampotmenu (geleverd door De Gezonde Tafel)
uit boerenkool meej worst of peen en juin meej un
gehaktbal. Anders dan vorig jaar zorgen we er dit
jaar voor dat er genoeg is voor iedereen, zelfs voor
de grootste eters onder ons! Om dit te garanderen
werken we met een voorverkoop.

Sauwelavonden te koop zijn.
Tevens kun je ze per e-mail bestellen:
Kosten voorverkoop:
volwassene € 8,00 (voorverkoop) / 4 Ulfjes (avond)
kind
€ 4,00 (voorverkoop) / 2 Ulfjes (avond)
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BOSUILSE VERENIGING
motto te kiezen.
Zoals: “We laten de ruitensproeiervloeistof lekker
vloeien” of “We goan dit joar de koopkrachtpariteitstheorie aanhangen” of “We willen van ut joar
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen”. Kijk dat
zijn motto’s waar de mensen wa meej kunnen.

“We kunnen ut nie houwe” is het motto in ons
Bosuilendorp…
Nou dank je wel Prins Joep en kornuiten!
We kunnen ut nie houwe is een ruim begrip, want
wa kunne we nie houwe? Die zware doos die ge aan
het over verhuizen bent of da vèrreke ( ) da ge mee
oe verjaardag het gekregen? Da vèrreke kunnen
we nie houwen hoor da beest schijt heel het huis
onder. Wie geeft er trouwens nou un vèrreke mee
een verjaardag? Mee un trouwfeest of 50 jaar bij de
zelfde baas tot daar aan toe, maar toch nie mee un
verjaardag!?

Verder rest ons iedereen nog een leutig carnaval
toe te wensen en we zien mekaar in den optocht of
in het café!
Alaaf, een Nadorster

Maar we dwalen af. Iets niet kunnen houwe is da
in de zin van da ge ut nie op kunt houwe? Omdat
de pet, muts of sombrero oe niet staat? Erg verwarrend motto dit jaar moeten we als CV Nadorst
bekennen. We hebben er meej z’n allen al weken
slapeloze nachten van.
Van de week belde we om 2.42 uur elkaar op om
het over het motto te hebben, en wa denkte? Iedereen wakker!
Nou hebben we afgelopen zondag een spoedvergadering belegd om het motto te bespreken en
Iemand ontspande tijdens de vergadering even zijn
darmspier. Nou kan ik u vertellen dat het een kwartier lang het in die kamer niet te houwe was!
wat we gaan doen in de optocht met het motto “we
kunnen ut nie houwe”
Toch zouden we als CV Nadorst willen vragen om
volgende keer een toegankelijker en makkelijker
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BOSUILSE VERENIGING
Beste Bosuilen en Bosuilinnen!!
Daar zijn we weer met onze bijdrage voor de carnavalskrant van 2020. Net als voorgaande jaren heb
ik weer een allerlaatste herinnering gehad van de
redactie om het stukske nog in te kunnen leveren.
Zoals iedereen inmiddels weet is mijn copy-paste
gehalte erg groot en ben ik er daarom meestal ook
erg snel mee klaar.

2020… 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 in ieder geval zin in. 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.
Tot mee carnaval!!!!
Groeten lid 3 van CV Kwitnie

Tja, waar moet je 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 is er toch wel weer wat moois gebeurd.
afgelopen jaar voor de derde keer vader geworden
van een gezonde zoon. Dergelijke uitbreidingen
bij de familie van Rijen zijn goed voor de toekomst
van Ulvenhout en zeker ook voor het Ulvenhouts
Carnaval. Wie weet wordt het wel een toekomstige
prins van ons Bosuilendorp. Aan zijn ouders en ook
opa zal het zeker niet liggen.
Verder is onze CV nu alweer 10 maanden in ruste
en zal zich zo ongeveer twee weken voor de optocht melden uit zijn hele lange winterslaap. Ons
creatief brein kan dit jaar wat achterover gaan
leunen na ons grote succes bij de optocht van
afgelopen jaar. Met een straatlengte voorsprong op
nummer twee wisten wij namelijk de eerste plaats
bij de kleine groepen in de wacht te slepen. Dit
dankzij onze grandioze Efteling-act en misschien
ook wel een beetje door de bijdrage van Jokie die
middag. Hier kunnen we voorlopig de komende
jaren op blijven teren.
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
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BOSUILSE VERENIGING
Alaaf bosuiltjes en bosuilinnetjes,

gegaan en we hopen
dat we nu jong en
oud in ons carnavalsfeest mee kunnen
krijgen.

Hier een stukje van CV de Dobbers.
Wij willen dit jaar wat schrijven want we zijn niet te
houwe!!!
En gaan dit jaar weer iets van een wagen bouwen
Maar wat moeten we nu eigenlijk gaan bouwen?
We hebben eigenlijk nog geen idee, de kerstbomen
staan op, hangen vol lampjes en ballen, dus carnaval is lastig over nadenken nu. Samen zullen we nog
wel wat bedenken, zodat we weer meedoen in de
optocht.

Wij hebben er in
ieder geval veel zin in!
We hopen jullie allemaal te zien met carnaval, alaaf
allemaal! En in de optocht moeten jullie ons wel
aanmoedigen he ;)
CV de Dobbers

Maandag met carnaval zullen onze ouders het Dobbertjesbal weer verzorgen. Er is dan weer genoeg
snoep en chips voor iedereen en de ranja mogen
we zelfs gratis pakken! Lekker springen en feesten
en polonaise lopen, we maken er graag samen met
jullie een leuke middag van.
Naast Prins Joep staat page Esther ook dit jaar
weer, maar nu is ook Sem Goos is bij de Jeugdraad
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BOSUILSE KAPEL
De Bosuilen zijn niet te houden. Ook in 2020 zullen
de Bosuilen niet ontbreken met carnaval.
Op 11-11 werd het Bosuilen hesje al op het oude
schoolpleintje opgehangen om een klein startsein
voor het carnavalsseizoen 2019/2020 te geven.
Prins Joep heeft ons daarna hoogstpersoonlijk uitgeroepen tot “Kapel der Bosuilen”. Een 17-koppig
collectief dat van alle markten thuis blijkt.
Het predicaat “Kapel der Bosuilen” houdt in dat we
geen hofkapel zijn, maar wel zoveel als mogelijk
met de Raad van Elf mee zullen doen om het carnaval in Bosuilendorp zo gezellig mogelijk te houden.
Naast onze activiteiten met de Raad hebben we
ook onze eigen activiteiten.
Zo organiseren we ook dit jaar weer het Bosuilenblaasfestijn in de Flamingobar op vrijdagavond.
Het openingsspel kan niet ontbreken en om 23.11
zal Prins Joep Carnaval 2020 bij ons openen.
Op zaterdagmorgen is het weer vroeg opstaan voor
de nodige feestvreugde bij het Gelag der Vorsten.
Of er op dit tijdstip van vreugde gesproken kan
worden is maar de vraag.
Een nieuw evenement in 2020 dat door de Bosuilen
georganiseerd gaat worden is het “PrePensionado-

2 kapellen samen met de Bosuilen een blokje wegzetten, waarna voor het “oudere” carnaval vierend
publiek een ouderwetse carnavalsavond met gouwe
ouwe muziek volgt. We beginnen al om 19u!!
Houd voor deze activiteiten onze facebookpagina
in de gaten (www.facebook.com/debosuilen) en de
Op zondag volgt de BOB in de Dorpstraat schuin
tegenover de kerk. BOB staat voor Bosuilse Optocht
Barbecue en ook dit jaar is iedereen weer welkom
om een vleesje mee te pikken en/of een drankje
te nuttigen. Het spaarvarken staat al klaar. Niet
getreurd, want ook de meelopende Bosuilen en
Bosuilinnen mogen tijdens het wachten op de jury
even een versnapering komen ophalen.
Voor we het weten zal het weer dinsdag zijn en
komt Carnaval 2020 weer tot een spetterend eind.
Maar niet voordat we hebben genoten van alle
lekker vlees, slappe lach en al wat nog meer.
We maken er weer wat van!!
De Bosuilen zijn nie touwe!!
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Bosuils
Buffet
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Carnaval in Bosuilendorp
Vrijdag
14 februari

Zaterdag
15 februari

Programma 2020

Zondag
16 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

Vrijdag
21 februari

OVERAL

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

Zaterdag
22 februari

OVERAL

Zondag
23 februari

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

OVERAL

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 2020
(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

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
21.30-01.30 uur
JUMP (13 t/m 17 jaar)

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

Dinsdag
25 februari

FLAMINGO BAR

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

20.00 uur
Foute Uurtjes
22.00 uur
Ut Uileballebal met
Schoefel FM en
Johnny Romein

OVERAL

Woensdag
26 februari

PEKHOEVE

Lekker dweilen
en overal
betalen met het:

20.00 uur
Feesten met DJ’s
Sjansee 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

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

€ 3,42

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

BOSUILSE VERENIGING
CV 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 9 jaar
geleden nog de 2de verjaardag gevierd van onze
Koen. Koentjuhh! Echter, dit jaar moeten wij ons
opsplitsen, Koen en Gijs worden “CV Beesten-duo”
en doen nog mee in de kinderoptocht. Anouk en
Ilse, die allebei al op de middelbare zitten, gaan een
Trio vormen met Kim Verschueren en gaan voor het
eerst meedoen met de Grote optocht! CV De Beestenbende is niet te houwe!

kens, helpen we broer Joost bij CV Opbokkuh met
stroken plakken? Daar heeft hij broertje dood aan….
We zien het wel.
Wij zijn niet te houwe. Alaaf!

Vorig jaar namen we al een voorproefje op deze
situatie: alles ging ‘deur mekaore’, ofwel we gingen
‘deur mekaore hossen’. We weten nog niet precies wat we nu in de kinderoptocht en in de Grote
optocht gaan doen, maar we gaan vast weer dingen
uitdelen, misschien
een dansje, en een
klein karretje bouwen? We beginnen
altijd in de kerstvakantie met dingen
verzinnen en knutselen. Jullie zien wel
wat het is geworden!
Het wordt zeker een
sterk staaltje carnaval vieren!
Daarnaast gaan we
ook weer muziek
maken bij De Boskui

43

44

BOSUILSE VERENIGING
De CUS staat te trappelen van ongeduld nu het
carnavalsseizoen weer start.
Vele vergaderingen zijn er al weer geweest en de
gaan we doen tijdens het sauwelen ?

Al met al zijn wij er eigenlijk al uit. Het idee voor
het sauwelen is er, alleen nog maar even uitwerken.
Maar daar gaat helaas de meeste tijd in zitten.
roep kunt u hier meer overlezen.

kaart zetten ?

De gouwe jassen zijn opgepoetst, we zij er klaar
voor.

Welk thema kiezen we dit jaar voor halfvasten ?

De CUS gaat los, we kunne ut nie houwe.
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BOSUILSE VERENIGING
Beste Bosuilen en innekes,

een DOM idee was bleek wel toen we de volgende
ochtend de bekende gelijknamige toren met bonkend hoofd aan het beklimmen waren.

Carnaval 2020 nadert weer met rasse schreden. Zo
ook bij cv Uilenpikker en friend begint het weer te
kriebelen ondanks de iets wat teleurstellende einduitslag van vorig jaar. Maar Uilenpikker en friend
een verpletterende creatie ten tonele te komen op
carnavalszondag in ons mooie Bosuilendurpke. Na
een inspirerende avond die overigens ook nog eens
stik(stof) gezellig was bleek de volgende dag dat
de notulist zijn taak niet al te serieus had genomen.
Vandaar dat eind november er een inspiratieweekend naar Keulen werd ingepland om samen met
onze vrienden van cv De Joonies en afvaardiging
van cv De Dobbers in deze Duitse carnavalsstad bij
uitstek nader tot elkander te komen.
Onder het genot van het lokale Duitse gerstenat
zonder koolzuur begon het bij de vrinden toch wel
te borrelen. Daar cv De Joonies inspiratieloos met
enigszins betraande ogen voor zich uit zaten te
staren, was daar de warme arm der Uilenpikkers om
deze mannen gerust te stellen. Door deze mannen
te troosten met de geruststellende gedachte dat
ze een weekend lang onbeperkte toegang zouden
krijgen tot de creatieve hersenspinsels van Uilenpikker en zijn vriend bleef het nog lang onrustig in
de Keulse nacht. Er werden nog velen Keulse potten
bier genuttigd! Dat die laatste pint misschien toch

Dat wij ook aan onze medemens dachten bleek wel
in de nauwe wenteltrappen toen de Japanse medebeklimmers onaangenaam werden verrast door
het gistende gerstenat dat piepend in gasvorm een
weg naar buiten zocht. Na wat gebrabbel tegen
onze voorzitter keek hij alsof hij het in Keulen hoorde donderden. Hij vertelde in zijn beste Japans dat
het bedenken van een mooie optochtcreatie voor
de grote stoet der Bosuilen de vorige avond een
prestatie op zich was, maar goed Aken en Keulen
zijn tenslotte ook niet op een blad gebouwd.
maar blijken in wat voor samenstelling er aan de
optocht gaat worden deelgenomen. Wat het gaat
zijn komt u zelf maar ervaren tijdens de opstoet op
zondag 23 februari tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
Wai zen in ieder geval nie te houwe!
Bende helemaol nie te houwe dan komde irst nog
mar is kaike bij ut sauwelen en aanders zien we oe
wel op vrijdags meej carnuval waar Prins Juup VXII
en zijn Road van bier (in uitgebreide samenstelling)
actu de prezanse kumt geve!
Proost en Allaaf! Uilenpikker en friend
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AANDACHT MAAKT BIJZONDER

Telefoon: 06 - 53 280 076
edith@funeralhouse.nl
www.funeralhouseuitvaarten.nl

U LV E N H O U T, B R E D A E N O M G E V I N G
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’t Jagthuijs

Bij ’t Jagthuijs wordt u als gast ondergedompeld in ambacht. Zowel de witte als
de zwarte brigade weten iedere keer weer
te verrassen met hun kennis en toewijding om
voor u de avond uit compleet te maken.
Chef kok Ruud van Nes en Sommelier Marcel
Leemhuis, dagen elkaar graag uit om tot
eigentijdse smaakcombinaties te komen. Met
een stevig Frans fundament, maakt de keuken
ook met regelmaat een buiten-Europees
uitstapje. Dit zorgt voor eigenwijze gerechten
met vlees, vis of vegetarisch.
Met behoud van de klassieke sfeer, nodigt
deze eigentijdse versie van ’t Jagthuijs uit
voor een middag borrelen, een lunch met
keuze uit o.a. salades of een uitsmijter, maar
ook de klassieke Jagtschotel met cranberries
in het seizoen.
Maak het zo gek als u wilt, ’t Jagthuijs nieuwe
stijl, biedt voor ieder wat wils.
Restaurant ’t Jagthuijs
Dorpstraat 3
4851 CJ Ulvenhout
076 5656956
www.jagthuijs.nl
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BOSUILSE VERENIGING
De Herries, das ieder joar un grote Ben-de. We denken dees jaor gaot alles anders en dur zit schot in maar
meestal zen we in de wolken en loopt alles deur me-kaor, zen we dun draod kwijt. Gelukkig hebbe we de
wind mee en altij wa te 44. We geve er un draoi aon want we gaon wel veur goud! Ook dees jaor ook al
witte we ut nog nie, dur zit zeker muziek in en we leuke de boel op want we kunne ut weer nie houwe!
Alaaaaaaf de Herries…

CoachCorp
“Agge ut allemaol nie mir vur oew kunt houwe”
Patricia Jacobs
Ulvenhout
www.coachcorp.nl
jacobs@coachcorp.nl
06-26420888

51

52

53

54

BOSUILSE VERENIGING
Man, man, man. Alweer 11 jaar sieren we de optocht in ons Bosuilendorpske. Wat
begon meej wa geklets na een borrel op school, mondde uit in ons eerste pronkstuk, het wagentje meej un pan meej un gehaktbal in 2010. Daarna volgde de
keukentjes, de tempel, de eendjes, de Lotto ballen, de fanfare, het rondje rond de kerk, de
wij al onze sponsors van de afgelopen 10 jaar.
Tot ziens tijdens onze 11e optocht !!

11 jaar

cv de gehaktballen
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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.
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BOSUILSE VERENIGING
Bosuilen, bosuilinnekes,
Ben dur op voorbereid:
De Gouwe Vrouwe
kunne ut in 2020 écht nie meer houwe!
Ge kunt erop vertrouwe,
We gaon wir éél wa sjouwe!
Want ge wit:
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.
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De eigenzinnige kijk op zorg en welzijn

www.degezellin.nl
info@degezellin.nl
06 24281578
particulier/wmo/wlz
58

BOSUILSE VERENIGING
Beste bosuilen en Bosuilinnen,
T is alweer 11(!) jaar geleden dat wij een geweldig feest hebben gegeven. Weet u nog? Taveerne
Jeugdland was omgebouwd tot een prachtige
feestzaal. Er waren 2 Top dj’s en natuurlijk alleen
maar (oud-)bekenden van de Leedies. Een avond
om nooit te vergeten! Ook dit jaar staat er weer een
jubileum voor de deur. De Leedies bestaan namelijk 22 jaar (Een Spinellen jubileum). De locatie is
al gereserveerd en de gasten zijn al uitgenodigd.
Kortom, het gaat wederom een top feest worden!
Geen uitnodiging ontvangen? Maakt u zich geen
zorgen… dit keer zijn alleen de Leedies van de
partij! Onze gespaarde centen geven we uit aan ons
eigen jubileumreisje… We’re going to Ibiza! Ja, ja de
Leedies gaan Internationaal!
Maar voordat dit zover is, moet er natuurlijk nog

gewerkt worden!
De avonden zijn
weer gevuld met
vergaderingen om
ons voor te bereiden op de sauwelact en de optocht.
De Leedies hebben
het drukker dan
ooit! Het gaat hoe
dan ook weer een
spektakel worden.
We laten niets aan het toeval over. En zoals het
motto al zegt: ‘we kunne ut nie houwe’. Zien we u
allemaal weer? Op 14 en 15 februari bij het Sauwelen en 23 februari bij de Grote Bosuilse Carnavalsoptocht!
Natuurlijk sluiten we dit stukje weer af met onze
wijze Mauwe wor ut tog
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Italiaans restaurant Intermezzo
Dorpsstraat 17 | Ulvenhout | 076 - 56 50 515
dinsdag t/m zondag 17:00 - 22:00 uur

Spierpijn van het hossen?

Ik help je er vanaf!
Sportmassage praktijk
Monique Hutten
Kraaijenbergsestr. 9A
4851 RG Ulvenhout
06-13519625
info@mhmassage.nl
www.mhmassage.nl
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BOSUILSE VERENIGING
We kunne ut nie houwe! Een mooi motto wat ons
als CV we zijn er-nie op het jonge lijf geschreven is.
Al in oktober stonden we te popelen om een nieuw
onderstel te kopen. En jawel… Op dit moment bouwen we op een onderstel, nie te houwe zo groot.
We zijn ook nie te houwe als het gaat om carnaval.
Het kan niet snel genoeg beginnen.

Je zult begrijpen dat we nie te houwe zijn. Zin in
vuurwerk, zin in carnaval en zin in de zon, de zee en
z…. van een lekker pilsje zijn we ook niet vies.
Tot carnaval

Wie ook nie te houwe is, is onze Prins Joep. Hij gaat
ons ‘voor’ tijdens het feest der feesten met, dit jaar,
dit o zo passende motto.
Wat we ook niet kunnen is geld in ons zakke houwe. In deze dure tijden vliegt het er uit. We willen
dan ook alle bij houwe. Zo staat, bij het schrijven
van dit stuk, oud en nieuw voor de deur wat natuurlijk rijkelijk gevierd gaat worden met groot
vuurwerk en de nodige versnaperingen.
En……. We zijn ook nie te houwe als het gaat om de
zomervakantie. Onze CV heeft namelijk de uittocht
naar zuidelijke oorden al geboekt. Dit om pas dan
eens lekker bij te tanken van een pittig carnaval.
De bestemming is Albufeira in het zon overgoten
Portugal.

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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FF PUZZULE

Los de Sudoku’s op. Alle nummers zijn gekoppeld aan een letter, maar alleen de letters die overeenkomen met een cijfer in een gekleurd vakje zijn correct. Als je de nummers met de bijbehorende
letter gevonden en gemarkeerd hebt, krijg je, gelezen van boven naar beneden, voor iedere sudoku
een deel van een woord. De bovenste
sudoku geeft het eerste vier letters, de
onderste sudoku de laatste vijf.
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Veel puzzelplezier!
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9
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CIJFER

LETTER
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BOSUILSE SCHOOL
En alsof het nog niet genoeg was, vereerde Prins
Joep XVII en zijn gevolg de school met een
bezoek. Het meer dan geslaagde carnavalsfeest
werd afgesloten met de traditionele vakantiebel en
werd er al voorzichtig gesproken over het aankomende carnavalsfeest.

Want van klein tot groot, oud tot jong, we hebben
er samen een geweldig feest van gemaakt. Op het
speelplein gestart met een grote polonaise. Daarna
feestpaleis de Pekhoeve met de beide basisscholen
uit het dorp. Alles muzikaal omlijst door verschillende muziekkapellen en dj’s en afgesloten met de
onthulling van de prachtige branduilen, ontworpen
door de leerlingen van groep 8.
lijk in vuur en vlam gezet tijdens het spectaculaire
open podium. Aan talent geen gebrek op de
Rosmolen. Alle leerlingen en leerkrachten genoten
van spetterende optredens, kunstig ingestudeerde
dansjes, grappige sketches en Sauwels.
Na het buiten spelen werden de buikjes gevuld
met een heerlijke lunch, verzorgd door de actieve
ouderraad van de school. Nogmaals dank daarvoor!
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Carnaval is meer dan de feestjes, waarbij u
het Carnaval zelf opzoekt.
Als overkoepelde stichting (S.U.C) gaan wij
ook op bezoek bij de schooljeugd, gehandicapten, ouderen en zieken. Voor educatie, het
brengen van een feestje en een luisterend oor.
Wij hebben u nodig om dit te blijven doen.
Door ieder jaar voor € 11,11 een knoop te
kopen maakt u dit mogelijk.
De knoop heeft ieder jaar een ander kleur
lintje, zo spaart u voor een mooie collectie
kleur geel en is de knoop te
koop bij het S.U.C winkeltje in
de Pekhoeve

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Donderdag 31 oktober vond op Jeugdland de
jaarlijkse sponsoravond van de Stichting Ulvenhouts
Carnaval (S.U.C) plaats, een initiatief om structurele
ondersteuning voor het Bosuilse Carnaval als cultureel erfgoed te bevorderen. Door afnemende subsidies en het aanstaand Carnavalesk jubileum wordt
de rol van sponsoren steeds belangrijker. Speciale
gast was dit jaar VVD-kamerlid Thierry Aartsen uit
“ut Kielegat”, Carnavalsvierder in hart en nieren.
Bosuilen
De genodigden hadden zich als aangegeven in de
uitnodiging verzameld in Taveerne Jeugdland. Vandaar nam Joep van de Maagdenberg, voorzitter van
de Commissie Sponsoring en Commercie, hen mee
naar de feitelijk plaats van bijeenkomst: de entree
naar de grote zaal van Jeugdland die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een heus Bosuilenbos.

Verbroedering
Ad van Gurp, oud-Prins en ‘veurzitter’ van de S.U.C,
onderstreepte in zijn inleiding hoe de stichting
altijd op zoek is naar vernieuwing om Carnaval voor
iedereen, jong en oud, aantrekkelijk te houden. Zo
kan deze mooie traditie voor verbroedering in het
dorp en ver daarbuiten blijven zorgen. “Dat kost
natuurlijk wel een paar centen”, gaf hij aan. Vandaar
het belang van sponsoren.
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SPONSORAVOND 2019
Ulvenhoutse vestiging van bakkerij Van Disseldorp.
Gouden Gulle Uil
Het sponsorprogramma van de S.U.C kent drie
verschillende soorten Gulle Uilen. Dankzij hen kan
het Bosuilse Carnaval, met de hulp van ontelbare
vrijwilligers, gefaciliteerd en gevierd worden. Het
pakket voor de “Gouden Gulle Uil” werd 31 oktober
jl. als gebruikelijk per opbod geveild door huisveilingmeester De Mechel. Na een even spannende
als hilarische veilingsessie ging de felbegeerde
hoofdsponsortitel voor het komend Carnavalsseizoen naar Stan de Bont van De Bonnet Corporate
Clothing.

Regionale identiteit
Tot 1 september jl. was Thierry Aartsen woordvoerder Media en Cultuur voor de VVD; tegenwoordig
heeft hij MKB in zijn portefeuille. Een zeer toepasselijke gastspreker, dus. Voor Thierry is Carnaval als
ontmoetingsplaats voor alle milieus en leeftijden
“van onschatbare waarde”. Het bevorderen van de
regionale identiteit ziet hij als dé manier om de individualisering tegen te gaan die met het wegvallen
van de verzuiling steeds verder toeneemt. Daarom
maakt hij zich sterk voor het faciliteren van Carnaval
en praktische zin.

Jubileum
11 november 2020 markeert het begin van het
55-jarig jubileum van het Bosuilse Carnaval. Natuurlijk wil de S.U.C dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Zo wordt er onder andere een groot
bal georganiseerd ter ere van het jubileum waarbij
iedereen welkom is. Noteer 28 november 2020 dus
alvast in uw agenda!

Trofee
Na het bevlogen verhaal van Thierry volgde een oftrofee voor
de meest Carnavaleske etalage van het Carnavalsseizoen 2018-2019. Deze mag trots prijken in de

Dit artikel is al eerder gepubliceerd op 6 november
2019 in Weekblad Nieuw Ginneken.
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FF PUZZULE

Is de puzzel eerder in de krant gelukt om op te lossen? Kijk dan snel hieronder naar de oplossing.
Ben je aan ‘het spieken’? Maak je dan niet druk het is bijna Carnaval. Kijk hieronder naar je missende
nummers ... Op naar Carnaval!
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Moxa / Guasha

www.natuurlijkinge.nl

Carnaval!
Samen bouwen
Samen leut hebben
Samen kunde meer!
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Op
gaat de Carnavals optocht
door de volgende straten:
•
•
•
•
•

Molenstraat (opstellen ter hoogte van de Vang)
Boonakker
Slotlaan
Markdal
Dorpstraat

Wij vragen u uw auto’s niet
te parkeren langs de route
tussen 11u en 19u.
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