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Horeca in Ulvenhout,
Gulle Uilen. Alle adverterende
bedrijven en andere sponsoren.
Zonder jullie is er geen
Uilenroep mogelijk!!
2200 exemplaren
Gratis verspreiding huis aan huis
in het Bosuilendorp.
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tijdens Carnaval met 1 munt
betalen bij de Ulvenhoutse horeca
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen
Het is bijna weer zover en het grote carnavalsfestijn in ons Bosuilendorp brand weer los.
Onder het motto “dur zit schot in” menen wij dat er voor de bouwers van grote wagens,
kleine wagens, loopgroepen en individuele paren en volop mogelijkheden zijn om iets
ludieks weg te zetten tijden onze grote optocht op zondag tijden carnaval.

Jullie hebben al kunnen lezen en proeven dat voor ons het seizoen al weer begonnen is
op 11-11 door de bekendmaking van onze Hoogheid Prins Ad XVI en onze jeugdprins
Olivier. Ik ben er wederom van overtuigd dat beide Hoogheden met hun Gevolgen er
samen met jullie weer een mooi feest van gaan maken.
Dat er weer schot in zit blijkt ook uit het feit dat zowel de Jeugdraad als de “grote” raad
weer een aantal nieuwe gezichten heeft. Ook zijn wij trots op het feit dat wij gelukkig
een waardig opvolger van onze Boswachter hebben weten te strikken. Ook het komende carnaval is weer in
veilige handen.
Wat staat er zoal nog op het programma tot aan carnaval? We krijgen natuurlijk nog het Sauwelweekend, de
Worst naar Klara en misschien nog een finaleplaats in de verkiezing van het Barnavalslied! Voordat ik te veel gras
weg ga maaien voor de voeten van al de komende activiteiten, verwijs ik jullie naar de diverse aankodigen van
deze activiteiten verderop in deze Uilenroep.

Voordat ik mijn laatste voorwoord af ga sluiten, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ik en
de gehele Stichting Ulvenhouts Carnaval van jullie hem mogen krijgen. Ja, u leest het goed. Na 11 jaar lid van deze
prachtige club, is dit mijn laatste jaar als voorzitter. Ik kan terugkijken op vele hoogtepunten, zoals 3 jaar Prins
Frank XIII, het mee mogen organiseren van het Gelag de Vorsten, het Prinsengeburenbal, het Bal Masqué, het
Interregnum en vele feesten tijdens de fagelopen carnavalsjaren. Ook heeft de club in die 11 jaar vele activiteiten
ontwikkeld om het voortbestaan te waarborgen. Hierbij denk ik aan de sponsoravonden, de diverse carnavaleske
sponsorpakketten voor vrienden, het Ulvenhout Urban Open en nog vele andere zaken.
Ik hoop dat wij als stichting snel een goede opvolger vinden voor deze prachtige functie in een nog mooier team.
Maar…………niet getreurd (dat doe ik ook niet), want zoals ik mijn eerste alinea begonnen ben:

Dur zit schot in!!!!

Ik wens iedereen een hele fijne carnaval en ik hoop jullie in grote getalen terug te zien op de vele feesten en
partijen die we de komende periode samen met jullie gaan vieren!

Groeten,
D ún Veurzittert
Frank Husson

Raab Karcher Breda
Huifakkerstraat 20, 4815 PN
Tel. 076 - 573 14 00

www.raabkarcher.nl
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06 11196926
www.mphf.nl
marieke@mphf.nl

AKER UITVAARTEN
aandacht maakt bijzonder

Edith Kloppers
Kraaijenbergsestraat 17
4851 RG Ulvenhout
06-53280076

Kleinschalige en persoonlijke
dienstverlening ongeacht óf en
waar u verzekerd bent.

e.kloppers@akeruitvaarten.nl
edith.akerblog.nl
www.akeruitvaarten.nl
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Beste Bosuilen en Bosuillinnekes,
Er is mij weer gevraagd om een artikeltje te schrijven voor de
Uilenroep, omdat ik dit jaar weer de Prins van het Bosuilendorp ben.
Een eer trouwens om voor zo’n mooi dorp voor te mogen gaan in het
carnaval.

Vorig jaar heb ik gezegd dat ik voor 1 jaar prins wilde zijn. Een warm
welkom en vele felicitaties heb ik mogen ontvangen. Het was voor mij
wel even wennen. Jaren een beetje op de achtergrond het carnaval
gevierd, en nu volop in de schijnwerpers.
We hebben met z’n allen, ik, page, adjudant, raad en bestuur een super
carnaval mogen meemaken. En dan komt het onvermijdelijke moment
van carnavalsdinsdag, waarop je aangeeft of je blijft of stopt. Wij als
klein protocol, Prins, Page en Adjudant, kwamen al heel snel tot de
conclusie dat we er nog een jaar voor tekende. Henk, de boswachter en
de raadsleden Pascal, Koen en Mariette besloten om te stoppen na vele
jaren.
En voila: Een nieuw carnavalsjaar staat weer voor de deur. Carnaval
2017 kan wat mij betreft weer losbarsten. Met weer enkele nieuwe raadsleden, Conny, Henk en Marije, een
nieuwe boswachter, Ricardo en een page, Milou erbij, kun je wel stellen dat er ‘schot in zit’.
Zoals ik nu zo hoor is het motto, dur zit schot in, een schot in de roos, zal ik maar zeggen. Je kunt er alle
kanten mee op. Zo hebben wij de groepsfoto gemaakt met een schotse rok aan. Met dank aan Marieke
Peereboom! Dit is maar een voorbeeld wat je ermee kunt. Ik ben nu al benieuwd hoe er de optocht uit zal
zien dit jaar.

Ook bij ons zit er schot in: zoals misschien al wel gehoord hebt, hebben wij als SUC en CUS zelfs een lied
opgenomen in een studio. Voor en tijdens carnaval gaan wij dit zeker enkele keren ten gehore brengen. Ik zou
zeggen, zing allemaal mee.
Beste carnavalsvrienden, als je dit leest staan de sauwel avonden weer voor de deur en carnaval volgt dan
ook weer snel. Zoek alvast je pak op en ga met ons mee in het grote feest der feesten. Zie ik je dan?
Alaaaf,

Prins Ad XVI
Bosuilendorp 2017

Strijbeekseweg 8a, 4851 SL Ulvenhout
Tel.: 076 - 565 47 58, Mob.: 06 - 482 19 423
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Hoi allemaal, ik ben Amy Ribbens.
Ik ben geboren en getogen in het Ginneken. Ik ben afgestudeerd all-round
kapster. Ik heb op dit moment niet zo heel veel tijd voor hobby’s, want ik
ben hard bezig met de laatste voorbereidingen voor mijn eigen zaak, Amy’s
Haarmode. Die hoop ik nog dit jaar te openen aan de Bavelselaan 420 in
Breda. Prins Ad XVI en zijn gevolg hoeven dit jaar dus niet met de handen
in het haar te zitten; dat kan ik eventueel wel voor ze doen...
Vorig jaar stond ik voor het eerst als page naast Prins Ad XVI. Op de Elfde
van de Elfde had zich daarvoor nog niemand gemeld. Voor ik er erg in had,
floepte ik eruit dat ik dat dan wel wilde doen. Belofte maakt schuld en daar
stond ik dan. Het was supergezellig en ik heb het heel erg naar mijn zin
gehad. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken of ik het nog een keer
wilde doen, samen met Milou dit keer.
Al jong ging ik met mijn broers Ricardo (a.k.a. de Boswachter) en
Dominique mee Carnaval vieren met onze ouders. We zijn een hecht gezin
en hebben nog steeds ontzettend veel lol samen. Net als Ricardo en
Dominique nu nog doen, heb ik aan handboogschieten gedaan bij de Alliance ‘d Amitié in Ulvenhout. En ik
ben, tot ik page werd, ook een paar jaar lid geweest van CV de Duvels. Verder houden we alle drie wel van
een biertje en feesten. Dat zit dus wel goed met Carnaval!
Volgens mij wil Ricardo dit jaar trouwens wel een oogje in het zeil houden als Boswachter. Het wordt hoe
dan ook hartstikke leuk om samen Carnaval in het Bosuilendorp te
vieren. We hoeven gelukkig niet al te lang meer te wachten: dur zit
schot in!

Hoi! Ik ben Milou van Gurp.

Ik ben 20 jaar en zit in het laatste jaar van de opleiding Helpende
Zorg en Welzijn niveau 2. Ik loop als onderdeel van mijn opleiding
stage en werk daarnaast een paar dagen per week bij de Albert
Heijn in Ulvenhout. Veel tijd voor hobby’s blijft er dus niet over,
maar ik chill graag met mijn vriendinnen. Mijn stage doe ik
trouwens bij de Blauwe Kamer, waar we Carnaval op
donderdagavond openen. Als alles goed is, ben ik dan net klaar
met mijn opleiding en kan ik me helemaal in het feestgedruis
storten.
Ik was al heel jong bij Carnaval betrokken. Op mijn zevende ging ik
bij de Jeugdraad; eigenlijk een jaar eerder dan mocht. In dat jaar
zat mijn vader voor het eerst bij de Bosuilse Raad van Elf, en mijn
zus Carlijn bij de Jeugdraad.
Ik vond het heel oneerlijk dat ik overal in mijn indianenpakje achteraan moest lopen en dat ik niet, net als
mijn vader en zus, raadskleding aan mocht. Hanny Bos heeft me toen mee naar huis genomen en als
Raadslid aangekleed. Het jaar daarop werd ik officieel lid van de Jeugdraad en dat ben ik tot mijn twaalfde
gebleven. Ook daarna ben ik Carnaval blijven vieren. Ik heb zelfs een keer met een groep vriendinnen als
‘De Theeleutjes’ meegedaan aan de optocht. We wonnen meteen de eerste prijs.
Mijn zus Mandy was page van Prins Keeskènze XV. Ik zei altijd voor de grap tegen mijn vader: “Als jij Prins
Carnaval wordt, word ik jouw page”, ervan uitgaand dat dat toch niet zou gebeuren. Nu hij voor het tweede
jaar Prins is, kon ik er natuurlijk niet meer onderuit. Ik heb er heel veel zin in om met hem en alle leden van
zijn gevolg Carnaval in het Bosuilendorp te vieren.
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Mijn naam is Ron Peereboom.

Ik ben oorspronkelijk geen Brabander, maar voel me dat inmiddels wel.
Ik woon al 27 jaar hier in het zuiden, waar ik een warm nest heb
gevonden in ons Bosuilendorp.
Ik werd raadslid in 2010; eerst met Prins Boelo XIV en later met Prins
Kees Quinze XV. Ad vervulde die zes jaar de rol van ADjudant. Toen hij in
aanloop naar het seizoen 2016 kwam informeren of ik zijn rol over wilde
nemen, had ik mijn twijfels. Maar na zijn mededeling dat hij Prins Ad XVI
zou worden, heb ik direct volmondig ‘ja’ gezegd. Wat een eer om de
Adjudant te worden van ‘mijn’ Adjudant! Ik heb er geen moment spijt van
gehad: het is veel leuker dan ik had verwacht.
Wat een Adjudant doet? Het is te vergelijken met een ceremoniemeester.
Ik zorg ervoor dat alles goed verloopt tijdens uittredens van Prins Ad XVI
en zijn gevolg, in de aanloop naar en tijdens Carnaval. Daarnaast zit ik
Raadsvergaderingen voor en coördineer ik de taken binnen de Raad. Die
coördinatie van taken is dit jaar eerlijk gezegd een makkie; we hebben
wederom Raadsleden die graag iets oppakken. Of het nu de restauratie
van de Prinsenwagen betreft, het organiseren van een evenement of het
bedenken van iets ludieks, er staan direct een aantal Raadsleden op om de handen uit de mouwen te steken.
Dat is belangrijk, want achter de schermen is er veel werk te verzetten om Carnaval tot een mooi feest te
maken.
Dit jaar ben ik overigens de trekker van een heel speciaal project: ons eigen Carnavalsnummer! Winfried
van den Berg heeft de tekst voor ons geschreven en zang- en pianodocente Corinne van Wijk geeft ons
zangles. Het moet tenslotte wel goed klinken...
We hebben inmiddels de eerste repetities achter de rug, we oefenen nog
even door, maar: dur zit schot in! Kom dus vooral naar ons luisteren
tijdens Carnaval!
En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer plaats voor een wissel-lid in
de Raad. Ben je Bosuil(in), 18 jaar of ouder, en wil je ook een keer een
dag
mee
als
Raadslid?
Geef
dit
dan
door
via
secretariaat@bosuilendorp.nl

Mijn naam is Ricardo Ribbens.

Ik ben 22 jaar en werk
als loodgieter. In mijn vrije tijd doe ik nu al zo’n 8 á 9 jaar aan
handboogschieten bij de Alliance d’Amitié op Sport & Party Centrum
Jeugdland in Ulvenhout. Ook mijn broer Dominique is daar lid (en mijn
zus Amy was dat tot ze page werd ook). Verder houd ik wel van feesten
en een biertje. Zeven jaar geleden hebben we met nog twee vrienden van
het handboogschieten CV de Duvels opgericht. In 2014 zijn we
samengegaan met CV de Gangmaokers. We bouwden al jaren naast elkaar
in de loods op het terrein van de oude brandweerkazerne. In de
zomervakantie, tijdens de Zwarte Cross, besloten we om samen verder te
gaan. Een goede zet, want we werden weer eersten bij de Grote Wagens,
net als in 2014.

Hoe ik Boswachter ben geworden? Dat was een idee van Amy. Tijdens de Elfde van de Elfde was er nog
niemand beschikbaar, en zij zag het wel zitten dat ik dat zou doen. De Boswachter is tijdens Carnaval
namelijk het enige bevoegd gezag in het Bosuilendorp en bewaakt er in die hoedanigheid de orde. Verder
loopt hij voorop in de polonaise. Tijdens de Prinsenreceptie op 20 november ben ik officieel als Boswachter
voorgesteld. Ik moet nog snel een pak scoren, maar dan ben ik er helemaal klaar voor. Op Carnavalszondag
zal ik alleen niet op de Prinsenwagen staan. Dan loop ik met mijn maten mee in de Grote Optocht. Eens
kijken of we een hattrick kunnen maken en de derde gouden plak op rij kunnen scoren. Niet dat dat het
belangrijkste is.
De lol van het samen bouwen, samen een biertje drinken ... Dat is toch waar het vooral om draait! Veel
plezier en gezelligheid is dan ook wat ik iedereen toewens voor Carnaval.
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Zij die dit lezen, gegroet!

Mijn naam is Henk van Sasse van Ysselt.
Geboren en getogen in Breda, de laatste zestien jaren woonachtig in Ulvenhout.
Drie dagen in de week ben ik werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, twee dagen in de week als docent Aardrijkskunde aan een middelbare
school en verder ben ik ook betrokken bij het vakdidactisch netwerk
aardrijkskunde aan de Fontys Hogescholen in Tilburg.
Naast mijn werk en een fijn gezin, heb ik nog wat andere bezigheden. Zo ben ik
sinds jaren als (vrijwillig) medewerker actief bij de Archeologische Dienst van de
gemeente Breda. Mede door eigen verricht onderzoek (zoals veldkarteringen),
hebben er eind jaren ’90 grootschalige archeologische opgravingen in BredaWest plaatsgevonden waarbij veel over de vroegste bewoningsgeschiedenis
(IJzertijd en Romeinse tijd) in dat gebied bekend is geworden.
Ook geologie, fotografie en reizen hebben bij mij een bijzondere interesse. Verder
sport ik graag, zoals hockey, zwemmen, badminton en bridge.
In mijn jeugdjaren heb ik flink Carnaval gevierd (onder andere jeugdraadslid in
Breda), waarna een aantal jaren ook weer niet. Onze Adjudant (Ron) ken ik vrij lang. Hij sprak mij in de loop
der jaren regelmatig aan om de Raad te versterken. Uiteindelijk heeft hij mijn carnavalsvlammetje weer
aangewakkerd en mij enthousiast gemaakt om bij de Raad van Elf van het Bosuilendorp aan te sluiten. Dat
doe ik graag en met veel plezier, zeker toen ik wist bij wat voor een warme en
enthousiaste groep
mensen ik terecht zou komen.
Na een snuffelstage vorig jaar (een uittreden naar Terheijden en de dag van optocht in ons Bosuilendorp)
ben ik er dan ook helemaal klaar voor. De aftrap zit er inmiddels op; ‘Elfde van de Elfde’, de introductie van
de Jeugdraad, Prinsenreceptie en een geslaagd uittreden in Teteringen.
Beste Bosuilen, ik zou zeggen: ‘Dur zit schot in en we maoken er een moi fiske van!’
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Mijn naam is

Conny van der Westerlaken. Ik ben dit jaar

voor het eerst Raadslid. Sinds 2006 woon ik met mijn gezin met veel
plezier in ons Bosuilendorp. Het carnavallen is er bij mij met de paplepel
ingegoten. Mijn ouders speelden in een carnavalskapel, waardoor ik al
vroeg in het feestgedruis opging. Carnaval, een feest waar ik ieder jaar
weer naar uitkijk en een traditie die hopelijk nog lang blijft voortbestaan in
ons mooie Ulvenhout!
Wegens de drukte rondom de opening van mijn eigen zaak ( Idé-Idé, achter
molen De Korenbloem) heb ik vorig jaar de optocht met de daarbij
behorende voorbereidingspret met CV uit ut Gareel een keertje
overgeslagen. Een groep opgericht in onze straat, waarbij plezier voorop
staat en we proberen zoveel mogelijk kinderen te betrekken. De jeugd is
namelijk de toekomst van ons Carnaval!
Geweldig dat ik van mijn passie en creativiteit mijn werk heb kunnen
maken, maar ik ben toch ook blij dat ik dit jaar weer mee kan doen aan de
optocht! Zolang mijn kinderen het ook leuk vinden, sta ik tijdens de
optocht niet op de Prinsenwagen, maar loop ik mee met onze CV. Alle
andere carnavalsdagen ben ik de trotse draagster van een steek!
Ik ben met open armen als nieuw Raadslid ontvangen en zowel de Raad als de S.U.C. voelen aan als een
warm bad. Ik krijg ontzettend veel energie van alle bezigheden en probeer er ook zo veel mogelijk energie,
creativiteit en tijd aan terug te geven.
Voor mij betekent Carnaval ontspanning, gezelligheid, een traditie om te behouden en nieuwe
vriendschappen. Ik heb er ontzettend veel zin in om dit jaar Raadslid te mogen zijn en hoop dat we er met
zijn allen een mooi feest van gaan maken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Mijn naam is Marije

Schnitker.

Na mijn scheiding ben ik bijna twee jaar geleden in het mooie
Bosuilendorp komen wonen. Mijn roots liggen wel in en rondom Breda
en mijn zus woont met haar gezin al jaren in Ulvenhout. Dus helemaal
onbekend met het dorp en zijn inwoners ben ik niet.
Het begon vorig jaar met het Prinsgeburenbal, waar ik als inval Raadslid
mee mocht. Wat was dat een leuke ervaring. Ik was meteen verkocht. Wat
een leuke club mensen en wat een leuke sfeer. Ook tijdens Carnaval zelf
mocht ik nog een keer als invaller mee. Dus toen de vraag gesteld werd of
ik aan wilde sluiten bij de Raad, was de lach op mijn gezicht volgens mij
wel voldoende als antwoord. Daarbij komt ook nog dat Sophie Wiercx, de
jongste van mijn zus, Raadslid is van de Jeugdraad. En dat maakt het voor
mij nog eens extra bijzonder. Dit jaar dus als nieuw Raadslid, waar ik erg
veel zin in heb.
Er komen veel leuke activiteiten aan en daar zijn we achter de schermen
druk mee bezig. Prinsgeburenbal, Verbroederingsfeest, Oelemis en de
Sauwelavonden, de worst naar Clara en natuurlijk Carnaval. Ook zijn we
aan het oefenen voor ons eigen carnavalsnummer. We krijgen zelfs
zangles en dat kan zeker ik wel gebruiken. Maar….dur zit schot in!
Hierbij dan ook de uitnodiging om gezellig naar ons lied te komen luisteren, maar natuurlijk ook om met
ons mee te zingen om zo samen een mooi feest er van te maken.
Wil je ook eens een keer ervaren om een feestje mee te vieren in de Raad, twijfel dan niet en geef dit dan
door via secretariaat@bosuilendorp.nl
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Steverink en partners
Ginnekenweg 185
4835 NA Breda
076 5607780

Op zoek naar uw droomwoning
of een gratis waardebepaling?

Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Ik ben Olivier Valkenburg, ik vind het erg leuk
dit jaar jullie jeugdprins te zijn. Misschien kennen
jullie mijn broer Stijn nog, die was 6 jaar geleden
jeugdprins Ik zit in de 1e klas van het Stedelijk
Gymnasium. Naast het carnaval speel ik hoorn bij
Harmonie Constantia en in het schoolorkest; verder zit
ik nog op om nu jeugdprins te zijn en ik ben blij met
mijn onderwaterhockey. Na zoveel jaren in de
jeugdraad vind ik het erg fijn enthousiaste raadsleden.
Het startschot voor dit carnaval is al
gegeven, we gaan er een mooi feest van maken.
Olivier Valkenburg

Hallo! Ik ben Bloeme Burgers en ik zit in
groep 8 van de Rosmolen. Ik ben 11 jaar oud en
doe voor de tweede keer mee met de jeugdraad.
Vorig jaar vond ik het super leuk! Ik vind
carnaval een super leuk feest want je kan leuk
verkleed zijn en je maakter met zijn allen een
feestje van! Groetjes Bloeme

Ik ben Jop Delhez. Ik zit op de Klokkebei en
ben 9 jaar. Ik zit in groep 6. Met carnaval is
alles zo versierd en gezellig. Veel leuke
wagens met de optocht dat vind ik heel leuk.
Dit is mijn eerste jaar in de jeugdraad. Ik zit
op voetbal en tennis en sport graag.
Gamen vind ik ook leuk.

Hoi,

Ik ben Joy van der Avoird, 11 jaar en zit in
groep 7 van de Rosmolen
In mijn vrije tijd zit ik op tennis bij UTV!
Dit jaar mag ik voor het eerst met carnaval Uillientje
zijn ……super cool! Ik heb er zin in. Dus we gaan wat
leuks van maken!!!
DOEI DOEI!!!!

Hoi ik ben isa
Mijn hobby’s zijn: dansen,zingen,acteren en badminton Ik ben
in de jeugdraad gekomen omdat ik carnaval heel erg leuk vind.
Ook draag ik graag mijn steentje bij in de groep om er elk jaar
een feestje van te maken Helma en Jenny organiseren de
jeudgraad altijd tot in de puntjes.Zeker weten dat dit jaar weer het
dak eraf gaat!
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Ik ben Bas, 13 jaar oud en dit is mijn 4e
jaar in de jeugdraad van Ulvenhout. Dit jaar
ben ik secretaris, de rechterhand van prins
Olivier. Mijn hobby’s zijn saxofoon spelen
bij de Harmonie en voetballen bij UVV. Ik zit
in het eerste jaar van het OLV in Breda. De
vorige jaren waren leuk, maar dit jaar gaat
mijn allerlaatste en leukste jaar worden!
We maken er een gezellig feestje van!!!

H Hey ik ben Janne
Ik ben 11 jaar en zit in groep acht van de
Klokkebei
Ik zit nu voor het derde jaar in de jeugdraad.
Ik vind carnaval heel erg leuk.
En heb er heel veel zin in.
Maak er een leuke carnaval van.
doei

Hallo ik ben Sophie Wiercx en ik ben 11 jaar
oud. Ik zit in groep 8 van de Rosmolen en speel hockey
en hou van lekker koken. Dit is mijn 3e jaar in de
jeugdraad. Het is er altijd héél gezellig met mijn
vriendinnen. Ik heb dit jaar weer héél veel zin om
Carnaval te vieren met de jeugdraad. Groetjes Sophie

Hoi, ik ben Mirte Goosen,

11 jaar en zit in groep 7 van bs de Rosmolen.
Ik sport bij atletiekvereniging Sprint en
speel dwarsfluit bij Harmonie Constantia.
Dit word voor mij het 2e jaar in de
jeugdraad. Ik hoop jullie allemaal met
carnaval tegen te komen. Ik heb er zin in !!
Groetjes Mirte

Hallo ik ben Pepijn Heemskerk,
Ik ben 9 jaar oud en dit is mijn tweede jaar in de
jeugdraad.
Mijn hobby 's zijn gitaar spelen en gamen
En ik zit op hockey. Ik vind het leuk dat ik in de jeugdraad
zit en kijk eens naar mijn glimlach want die is mooi!
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Hallo ik ben Daan ,ik zit dit jaar ook in de
jeugdraad. Ik heb er heel veel zin in ,ik hoop
jullie ook. Ik hoop jullie te zien ,dit jaar in
bosuilendorp. Tot dan ALAAF.

Hoi, ik ben Karlijn van Dongen. Ik
zit op de school De Rosmolen in groep 8 en
ik ben 11 jaar oud.Ik vind carnaval vieren
heel leuk omdat je polonaise mag lopen en
omdat je heel gek verkleed mag gaanen
omdat je heel erg leuk feest kan vieren. Ik
wou in de jeugdraad omdat ik super veel
van feesten houd ! En ik hoop dat de
jeugdraad super leuk gaat worden.

Hallo allemaal,

Ik ben Evelyn Akkermans en ik ben 11
jaar. Ik zit nu voor het derde jaar in de jeugdraad.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en tennis. Ik heb veel
zin in carnaval 2017, ik hoop jullie ook!
Groetjes Evelyn.

Hallo allemaal!

Ik ben Nick Verpaalen en ik ben 8 jaar en zit op de
Rosmolen in groep 5. Dit wordt mijn eerste jaar in de
Jeugdraad. Al vanaf dat ik klein ben, vond ik carnaval gezellig,
vooral de muziek en de blaaskapellen. Mijn papa en mama zijn
ook altijd van de partij met carnaval, dus het is me met de
paplepel ingegeven. Ik ben dit jaar ook begonnen met het
spelen van schuiftrombone, en ik vind het zo leuk.Mijn zus zat
ook in de jeugdraad, en die zei dat we ook op de prinsenwagen
mee mogen in de optocht… daar heb ik zin in! Dus voor mij zit
er dit jaar wel schot in!
Groetjes van Nick
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Jeugdsauwelen Bosuilendorp eindigt in ex aequo
Vrijdagmiddag 29 januari stonden er negen Jeugdsauwelacts uit de groepen 8 van de
Ulvenhoutse basisscholen in de Sauwelton in De Pekhoeve. Getuige de gelijke eindstand
was het dit jaar een extra zware klus om een winnende act te kiezen. Na rijp beraad van
de jury mogen Victor en Janneke van De Rosmolen zich Opperjeugdsauwelaars 2016
noemen. Hun winnende sauwel was vrijdag en zaterdag ook de openingsact van de
Sauwelenavonden voor volwassenen.
Het Jeugdsauwelen is een onderdeel van het
scholenprogramma van de S.U.C. Ervaren Sauwelaars
zetten daarbij hun kennis, ervaring en enthousiasme
met plezier in om deze kunst over te dragen op de
jeugd. De jury, bestaand uit Prins Ad XVI, Jeugdprinses
Lynn, Raadslid Silvian en Dick Vuijk kon dit jaar
slechts met moeite een winnaar kiezen. De middag
eindigde dan ook in een gelijke stand tussen Jens en
Stijn, en Victor en Janneke. Als schooldirectrice De
Grote (Janneke) en schooldirecteur De Kleine (Victor)
namen
de laatste twee een aantal Ulvenhouters
flink op de hak. Dit leverde hen de eerste plaats op….

ACTS 1 t/m 3
Marlinde van Twist en Niels van Dongen presenteerden het Bosuilse Jeugdsauwelen. De eerste
act was van Paul en Dirk, als dokter Jaap en dokter Joop. Met veel woordgrappen trakteerden
zij het publiek op anekdotes uit hun praktijk in het Dienstencentrum in Ulvenhout. Juryleden
Dick Vuijk en Silvian complimenteerden hen met de goede start, die veel leuke en afwisselende
grappen bevatte. Vervolgens betraden Ida en Lisa als Willie en Max het podium. Het koninklijk
paar bezoekt Ulvenhout om een prijs voor bergmolen De Korenbloem uit te reiken. Prins Ad
XVI heeft na deze act een heel andere kijk op het koningspaar gekregen… Jeugdprinses Lynn
vond dat het duo leuke typetjes neerzette en daarbij goed in hun rol bleef. Als derde
‘zwommen’ Tess en Neeltje zich als Oki en Doki een weg naar het podium. Zij zetten een
‘dolfijn’ optreden neer, met verwijzingen naar o.a. de camping van Wim Rops, de 3 Berken en
de Mark (inclusief verrassende onthullingen over meneer Martijn). Dick Vuijk vond hen veel
plezier uitstralen en kon de paar stoute grapjes wel waarderen. Hij vond hierin bijval van
jurylid Silvian.
Acts 4 t/m 6
Joris en Laurens, twee oud-leerlingen van De Klokkebei, namen
de aanwezigen mee op een trip down memory lane, en
onthulden dat zij in groep 3 al kennismaakten met Facebook.
Ook gaven zij tips voor een succesvolle schoolcarrière: “Een
goede buurman, is een halve toets!”, of “Kijk omhoog voor
inspiratie, omlaag voor concentratie en opzij voor informatie.”
Jens en Stijn, Paulus de Boskabouter en kabouter Plop,
kwamen gehuld in rook de zaal in lopen. Woonachtig aan de
Kabouterlaan 16 konden zij veel vertellen over het
Ulvenhoutse bos en de nabijgelegen boerderijen. Jurylid Dick Vuijk noemde hen
natuurtalenten, vanwege hun subtiele grapjes en goede timing. Silvian meende dat de lat nu
wel heel hoog was gelegd.
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Pepijn nam als Bauke Mollema, als enige solo plaats in de ton. Alleen hierom verdient hij al een
speciale vermelding. Daarbij zette hij met zijn act als lid van de ‘UWC’
een zeer vlotte Sauwel met veel leuke woordgrappen in goed en
vloeiend Brabants neer. De jury was dan ook onverdeeld positief over
zijn optreden.
Acts 7 t/m 9
De Sauwel van Tara en Renate, dierenverzorgsters in de Bosuilse Zoo,
liet zien dat het in Ulvenhout best wel een beestenbende kan zijn. Hun
eigen leraren speelden daarbij ook een rol. Als uitsmijter trakteerden
zij publiek, ‘dat stelletje aapjes’ op snoepbanaantjes. “Leuke opkomst”,
“mooie kostuums”, “rolvast” en “goede interactie” waren wat
positieve punten die de jury opnoemde.

Margreet en Margriet (Eva en Dieke) van No 56 lichten een tipje van
de sluier op van wat zich zoal voordoet in hun winkel. Als verkoopster
moeten ze er zelf natuurlijk goed uitzien. Ze hebben onlangs dan ook
een abonnement op de sportschool genomen en meteen een uur bij de
eerste machine doorgebracht: de snoepmachine. “Heel goed voor je figuur!”

Victor en Janneke sloten het programma af als twee schooldirecteuren. In rap tempo passeerde
een groot aantal Ulvenhouters de revue. Leerkrachten van de Rosmolen, leerlingen en ouders
van beide basisscholen en de familie Rops moesten er o.a. aan geloven. Hun winnende act werd
door de jury “een geweldige, onderscheidende slotact” genoemd. Lest best, dus.
Natuurlijk ontvingen aan het einde van de optredens alle Jeugdsauwelaars een medaille. Want
je moet er tenslotte maar wel durven staan!
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CHAAMSEBAAN 8, ULVENHOUT, TEL: 076 - 561 23 00,
WWW.HOOIJDONK.NL, INFO@HOOIJDONK.NL
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WINKELTJE
S.U.C

OPEN tijdens carnavalsactiviteiten in de Pekhoeve

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

WAPEN V ULVENHOUT
MANCHETKNOPEN in doosje
PIN

€ 11,-

€ 7,50

+ betekenis van het wapen

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

Ulfje
1 muntje met Carnaval!
Met het Ulfje betaalt u bij
de Pekhoeve,
de Flamingo Bar,
café Marie,
café d’n Ot
Comida y Bebida en
‘t Nippeltje.
Het Ulfje is geldig tijdens
het Sauwelen en Carnaval.

VLAG
normaal

150 x 100

€ 12,50

extra groot
225 x 150

€ 25,-

BOSUIL

BOSUILEN

SHAWL

€ 10,-

MANCHETKNOPEN
in doosje

€ 5,-

PIN

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

€ 3,-
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Sauwelen 2016 in het Bosuilendorp: talent betaalt zich uit

Op alle fronten kan dit worden gezegd,
wederom twee avonden met
top-entertainment.
Twee Sauwelavonden, wekenlang
met het bordje uitverkocht, met een
prima programma, waarbij de
concurrentie tussen de acts goed verliep.
Of dit nu de Sauwels waren of de andere acts,
het publiek kon het allemaal waarderen.

Oppersauwelaar 2016: Niek Roovers

Gestart werd er met een welkomstwoord van Prins Ad XVI die alle aanwezigen van harte
welkom heette, om daarna het podium vrij te maken voor de winnaars van het
Jeugdsauwelen, Janneke van Gils en Victor Huijben. Zij lieten zien over veel talent te
beschikken, wat hopelijk gaat leiden tot het bestijgen van de Sauwelton over een paar jaren.
Het stokje met talent gaven ze hierna door aan de moeder van Freek Heemskerk, die
terugblikte op haar leven in het Bosuilendorp aan de hand van de rode draad. Een mooi
optreden om de zaal warm te krijgen voor de volgende Sauwelaar…. dit keer zoon Freek, die
alias Radu de bootvluchteling, voorzien van accordeon, op zoek was naar een onderkomen in
het Bosuilendorp en de mensen meenam in zijn zoektocht.
Sauwelavonden dit jaar waarin de zoektocht doorging middels het optreden van de S.U.C.
waar aan de hand van een film werd getoond dat Ulvenhout ook Witte Wieven en een
baronnen heeft en daarbij de Efteling fors overtreft. Talent werd ook getoond door Pim van
Overloop, die voor het tweede achtereenvolgende jaar de Ton betrad en als tuinman Bas van
Gool, zijn licht liet schijnen over het wel en wee van de firma Hogo Groen.
Dat
ook
de
Carnavalsverenigingen
deze
Sauwelavonden tot een groot succes maken, bleek
maar weer eens te meer. De Leedies Only blikten met
hun filmrapportage terug op de “Love Caravan” van
vorig jaar. Hierin werden toen diverse bezoekers
gevraagd waar ze ’s nachts voor wakker gemaakt
mochten worden. Zo gezegd, zo gedaan, de Leedies
voegden de afgelopen tijd de daad bij het woord en
lieten dat zien via hun filmrapportage. Ook de BoereDobbers kwamen weer prima voor de dag, met hun
Kermis van Nix, om toch de voorjaarskermis weer
eens nieuw leven in te blazen. Met de op het toneel
aanwezige kermis, ging de boel goed los.
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Terug naar de Sauwelacts deze avonden. Jordi van Gils, nam als Sooi de zwerver, een ieder mee in
zijn zoektocht naar een onderkomen in Ulvenhout, dit mede veroorzaakt door zijn liefdes- en
relatieperikelen. Eric van der Westerlaken kwam op als Pieter de schone zwemmer, die als
synchroon zwemmer liet zien druk doende te zijn met zijn jacht naar Goud op de
Olympische Spelen. En dan was er nog de Sauwelact van Niek Roovers, die als
Kareltje Contant een boekje opendeed over zijn collectetocht langs de deuren in
het Bosuilendorp. Vaak een barre tocht, maar voor dit jaar één met een mooi
resultaat. Deze Sauwelact werd door het publiek op beide avonden verkozen tot
de Sauwelact 2016 van het Bosuilendorp.
Niek Roovers gaat dit jaar dus, net zoals in 2014, als Oppersauwelaar door het
leven. Een grande proficiat hiervoor, maar ook voor de andere deelnemers aan de
Sauwelavonden alsmede voor de organisatie van deze avonden. Ga er maar aan
staan, top-entertainment op de plank brengen kost maanden van voorbereiding
en dan is het mooi om te zien dat talent zich uitbetaalt.

Avonden op een prima manier aan elkaar gepraat door Remco Raats die tussen
de optredens door steeds inging op de finesses van en rondom het Sauwelen.
Avonden met een gezellige nazit, dit mede veroorzaakt door het optreden van
Thom van Aert, die als Ben de Klos met een geweldig optreden de
Sauwelavonden nog meer glans gaf. Op naar het Sauwelen in 2017.

Nieuwbouw Onderhoud
Renovatie Installatie
Utiliteitsbouw Retail Woningen
Smalle Reep 17, Breda
T +31 (0)76-5 710 476
I www.lymbouw.nl
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Gitaarlessen in Ulvenhout

Bij de Gitaarschool in Ulvenhout kan je momenteel even geen
gitaarles krijgen… dit wegens de grote vraag naar lessen in
toeteren, ratelen, trommelen en lallen.
Maar zodra de Carnaval voorbij is staat
gediplomeerd gitaarleraar Marcel van
Steenhoven weer helemaal klaar om je
met veel plezier, aandacht en
vakmanschap het mooie gitaarspel
bij te brengen.

www.gitaarschoolbreda.nl
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het
enige
echte

Bosuilse
Baby
Kieltje
Warm welkom aan alle Bosuilse Babies
Heeft u tussen Carnaval 2016 en Carnaval 2017 een Bosuiltje mogen
verwelkomen in uw gezin, stuur dan het baby-kaartje digitaal naar de S.U.C
via secretariaat@bosuilendorp.nl en wij nodigen u uit om het enige echte
Bosuilse Baby Kieltje in ontvangst te nemen!
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De Rosmolen ging veur goud!
Terwijl de Kerst-actie voor Serious Request op de Rosmolen nog in volle gang is, blikken we op school terug
op een geweldig geslaagd Carnavalsfeest, georganiseerd met behulp van de fantastische ouderraad van de
Rosmolen en de SUC. Met het maken van een compleet in het goud gestoken branduil werd op de Rosmolen
carnaval ingeluid. Ontwerpen, schilderen, plakken, knippen bijschaven. Vele enthousiaste kinderen hebben
er voor gezorgd dat de Uil er weer net zo mooi bij stond als alle voorgaande jaren.
Naast alle creativiteit, barst de school ook van het
theatertalent. Na een lessenserie van Sauwelaar Eric van der
Westerlaken, waarin de leerlingen van groep 7 en 8 de fijne
kneepjes van het sauwelvak werden bijgebracht, werden er
prachtige Sauwelacts door de leerlingen in elkaar gezet. In een
zinderende Jeugdsauwelmiddag waren het Janneke en Victor
van de Rosmolen die met de felbegeerde beker terugkeerden
naar de Roskam.
Na de spectaculaire onthulling van de Branduilen op de
carnavalsvrijdag, samen met de Prins, raad en de jeugdraad,
opende de Rosmolen het Bosuils carnaval officieel op het plein voor de AH in het bijzijn van de Prins en zijn
gevolg. Het uiltje kreeg de welverdiende wasbeurt en werd de cape omgedaan. Eenmaal terug op de
Rosmolen barstte de aula uit haar voegen. Op de dreundende carnavalsklanken die uit de speakers kwamen
werd de polonaise ingezet die pas stopte toen Prins Ad XVI het woord nam. Na het uitreiken van de
medailles werd er door de hele school afgeteld waarna de vakantiebel werd geluid. De Rosmolen dook het
carnavalsgedruis in en kijkt terug op een geweldige editie.

Op naar 2017!

Daniëlle van Alphen en Frédérique van der Plas
Vogelenzanglaan 3a , 4835 EL Breda
Dorpsplein 13b, 4851 CP Ulvenhout
Telefoon: 076-5659339

www.kinderfysiotherapie-breda.nl
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Laatst gesignaleerd tijdens de foute uren op het 30Plus bal, het zijn waarschijnlijk geen
nichten. Meldt uw tip vóór zaterdag 25 februari 17 uur bij de Adjudant (Ron) of stuur
deze naar secretariaat@bosuilendorp.nl. De juiste tip belonen wij, tijdens de foute uren
op het 30Plus bal met 10 Ulfjes.
Met dank aan Nicole en Carla

- Gezocht - weet u wie dit zijn?

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

17 februari
De Bosuilse Carnavalsvlag en de
Bosuilse Carnavalssjaal zijn
inmiddels niet meer weg te denken
uit ons mooie Bosuilendorp
BOSUILEN

SHAWL
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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MAAN WENST ULLY
EEN GOUWE CARNAVAL

CARNAVAL BIJ CAFETARIA ’T NIPPELTJE
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.
CAFETARIA ’T NIPPELTJE |
DORPSTRAAT 105A ULVENHOUT | 076-5616113
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voor plezier

www.mflbreda.nl

Luyten
adviesgroep

wenst u

Ge ben bij ons van
harte welkom voor oe:

een leutige

verzekeringen
• hypotheken
• pensioen
ﬁnanciële planning
•

carnaval

•

www.luyten.nl
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Het is alweer december als ik op mijn vingers (duim voor de insiders) getikt wordt,
dat er weer un stukske geschreve mot worre.
Nou is me da op ut lijf geschreven als zwaarste en knapste lid van de Boereknuppels!
Dit jaar zijn we weer volop van de partij in het Bosuilendorp.
De eerste vergaderingen zijn allang geweest, en de eerste bakke bier hebbe we ok al achter
onze kiezen.
Omdat we vorig jaar naar zeer lange tijd weer eens EERSTE werden bij de grote wagens,
konde we dit jaar nie anders dan groots uitpakken om de titel te verdedigen!
Tis te hopen dat het niet te koud is meej dun optocht, want we hebbe luchtige kleding aan .
De fanatiekste leden zijn al begonnen meej de praalwagen, en zoals altijd zit daar ginne rem
op bij die twee!
Ook zijn we weer aan ut brainstormen samen met onze vrienden van CV de Dobbers (wa bij
sommige nie meevalt) ,over de Sauwelact dit jaar!

Daar zulde ons ok wel weer tegen
het lijf aan lopen.
Ook zullen we ons eige deez jaor
wir
schuldig
maoken
aan
kinderarbeit. Die kleinmannen
(klein kunde bij 2 ok nie mir
zegge) moeten het toch van ons
gaon overneme. Dus bouwen ze
met zn alle ijverig meej aan onze
praalwagen.
Rest mij alleen nog iedereen un
goeie carnaval te wensen, en
hopelijk tot ziens!
En ge wit ut : SPOUWE WÔR UT
TOG!
De zwaartse Knuppel.
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OPTOCHT BOSUILENDORP | 26 FEBRUARI
14u

| start Molenstraat (thv de Molen)

route Molenstraat – Boonakker – Slotlaan – Markdal - Dorpstraat

15u

17u

| HOT SPOT Dorpsplein
optocht defilé door Prins Ad XVI
hét beste plekje tijdens de optocht

muziek

soep & bier
gezelligheid

| prijsuitreiking Kinderoptocht | Pekhoeve

20:30u | prijsuitreiking grote optocht | Pekhoeve
gaarne de optochtroute op 26 februari van 9u ‘s ochtends vrij houden van auto’s en andere opstakels?
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Beste Bosuilen en Bosuilinnekes,

Op moment van schrijven klinken de eerste kerstklokken weer op de radio en borrelt mijn
buik zodanig dat men het in Keulen hoort donderen. Het borrelen is te verklaren door een
opeenhoping van gassen in mijn darmen waarbij ik denk “der zit nun scheet in!”. Na wat
verschuiven van klinkers en medeklinkers is het motto voor 2017 geboren “der zit schot in”.
Tijd om een overleg te plannen met de technische commissie van cv De Dobbers.

Tijdens het topoverleg heeft de voorzitter de moeilijke taak om uiteindelijk van een avond
lang door elkaar roepen en veranderen van onderwerpen een samenhangende notulen op te
stellen. Helaas dit is dan ook niet gelukt waardoor uw auteur dus ook totaal geen idee heeft
wat er de komende regels te lezen valt. Dat het een hoop flauwekul zonder steenkolen
Engels zal zijn waarmee de toekomst niet te redden valt en niemand in zijn nopkes is, moge
duidelijk zijn.
Inmiddels is bij carnaval vierend Bosuilendorp wel duidelijk dat de jongste telgen van de
Dobbersfamilie het stokje van de ouders hebben overgenomen en reeds weken staan te
trappelen om te gaan starten aan hun nieuwste optochtcreatie. Maar ja dan de grote vraag
wat gaan we maken? Na bij Google “schot” te hebben ingevoerd beginnen de creatieve
raderen bij de mini Dobbers al te werken. Er verschijnen voetballers met een geweldig schot
op het doel, dit is herkenbaar aangezien de meeste iedere zaterdagochtend in wei bij UVV 40
staan. Ook dartborden met schoten in de roos/ mannen in (te) korte geruite rokken en zelfs
blote borsten komen op scherm. Tja mensen jullie lezen het wel, dit kan alle kanten op.
Plotsklaps klinkt een harde knal waarbij alle mini’s elkaar verschrokken aankijken. Wat zou
het zijn? Een windvlaag die de deur met een harde klap dicht deed klappen of een
ballonnenclown met een iets te strak aangedraaide ballon of openploppende goudgele
rakker van een van de ouders. Niets van dat, een grote jager met in zijn ene hand een steek
en in de andere een geweer stapt binnen. Op dat moment valt alles op zijn plaats…. wat we
ook gaan maken een ding is zeker. Dit jaar zit er schot in bij de Dobbers en maken we jacht
op de eerste plaats!
Niet veel wijzer geworden van bovenstaand betoog?! Geeft niets en kom gezellig naborrelen
met Fristi en Chocomel tijdens het alom befaamde Dobbertjesbal op carnavalsmaandag
vanaf 14.00 uur in de Pekhoeve.

Gegroet een Dobber met jachtinstinct!

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

voor al uw stuc - en
schilderwerkzaamheden

- nieuwbouw
- verbouw
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Uw grond, onze zorg !



Inname / overname van zand, grond, puin, bouw- en sloopafval van 1 tot 100.000 m3
 leveren van zand, grond, teelaarde, grind, granulaten e.d.
 plaatsen van containers
 uitvoeren van bodemonderzoeken, partijkeuringen conform het BBK
 ontgraven van bouwputten
 laden, transporteren, zeven van grond
 ophogen locaties, dempen waterpartijen, bouwen van geluidswallen, golfbanen
 advies op het gebied van het Besluit Bodemkwaliteit

Grondbank Breda B.V.
Postbus 38, 4850 AA ULVENHOUT
Tel.: 076-5640092 – Mob.: 06-40500061
www.grondbankbreda.nl
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Hot - SCHOT
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The hottest edition
Carnaval Pekhoeve Ulvenhout
zaterdagavond 25 februari aanvang 20u

DJs included + Tommy Lips
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VRIJDAG
17 FEBRUARI
13u
Jeugd Sauwelen

ZATERDAG
18 FEBRUARI
20u
Sauwelen, Pekhoeve

ZONDAG
19 FEBRUARI
13u
Worst naar Clara
start Flamingo Bar

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

FLAMINGO BAR
20u
Bosuilen Blaas
Festijn
openingsfeest

VRIJDAG
24 FEBRUARI

20u
Sauwelen, Pekhoeve
OVERAL
09u
Opening Carnaval
scholen
10u
Onthulling Branduilen

ZATERDAG
25 FEBRUARI
ZONDAG
26 FEBRUARI
MAANDAG
27 FEBRUARI
DINSDAG
28 FEBRUARI
WOENSDAG
29 FEBRUARI

CAFE MARIE
14u
Amarantbal

CAFE D’N OT
20u
Feest met kapellen

20u
Feest met kapellen

lekkere trek tijdens Carnaval?
bij ‘t Nippeltje en Comida y Bebida kun je gewoon met je Ulfje betalen
PEKHOEVE
20u-22u
de foute uurtjes

FLAMINGO BAR
13:30u
Groots V.L.U.G. bal

20u
Kroegentocht met
de Prins

22u
30plus Dorpsbal
DJs Wim & Pim
+ Tommy Lips

20u
Veul gouwe ouwe

OVERAL
13u
Opstellen optocht,
Molenstraat

PEKHOEVE
17u
Prijsuitreiking
kinderoptocht

FLAMINGO BAR
14u
Optocht kijken
aansluitend feesten

14u
Start optocht

20:30u
Prijsuitreiking
grote optocht

15u
HOTSPOT defilé
Dorpsplein

lekker dweilen
en overal
betalen met het

laatste updates op www.bosuilendorp.nl

14u
De Donk viert feest
OVERAL
19u-20u
Carnavalsmis,
St. Laurentiuskerk

Carnaval in Bosuilendorp
programma 2017

CAFE MARIE
20u
Feest

CAFE D’N OT
20u
Div Carnavalsbands

CAFE MARIE
14u
Optocht kijken
aansluitend feesten
met div. kapellen

CAFE D’N OT
14u
Optocht kijken
aansluitend feesten

21u
Feest met Tartouffe

OVERAL
12u-13u
Bosuilendorp bij
BaronieTV

PEKHOEVE
14u
Dobbertjesbal

FLAMINGO BAR
20u
Zingen en Swingen
met Mc Mess

CAFE MARIE
20u
Feest

CAFE D’N OT
20u
Live optreden van ??

OVERAL
10u
Ziekenbezoek

PEKHOEVE
13:30u
Seniorenbal

FLAMINGO BAR
14u
GehaktballekesBal

CAFE MARIE
15u
Natte
dinsdagmiddag

CAFE D’N OT
21u
Sluitbal

CAFE MARIE
10u
Schoonmaken

CAFE D’N OT
10u
Schoonmaken

19:30u
Lampionoptocht naar
Uilienverbranding,
Bosuilenplein &
Pekhoeve

19:30u
Start lampionoptocht
21u
Afsluitingsfeest
23:11u
Raad neemt afscheid
PEKHOEVE
10u
Schoonmaken

FLAMINGO BAR
10u
Schoonmaken

16u
Haringhappen

Haringhappen
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Bij CV Een Hoop Flauwekul zit er schot in dit jaar.
Elk jaar rond de periode van Sinterklaas wordt mij gevraagd om een paar letters aan elkaar te
plakken, daar dan woorden van te maken indien mogelijk om vervolgens met deze woorden in
mooie volzinnen uit te leggen wat onze CV dit jaar weer van plan is. En elk jaar is dat weer een
uitdaging moet ik eerlijk zeggen. Wat zijn de plannen, wat gaan we doen, wie heeft dat enorm
lastige motto verzonnen en waarom
Dit jaar echter was het een redelijk eenvoudige klus. De reden daarachter was de inmiddels
bekende ‚pieten discussie‘ en het feit dat er zo veel creativiteit en kleuren gebruikt werden door de
verschillende pieten in het land. Creativitiet waar wij als vereniging graag gebruik van maken. Wat
is namelijk het geval. Tijdens de intocht liep ik een schotse Piet tegen het lijf met mooie verhalen en
bijna een ‚verkooppraatje‘ over de kwaliteiten van alle mensen die zich bezig houden met intochten
zoals die van de Sint.
Nou doet het geval zich voor dat wij binnen onze vereniging een lid hebben die vanuit het verleden
veel ervaring heeft met Sinterklaas intochten. En dan met name in Ulvenhout. Die hebben we dus
maar eens aan het werk gezet en ik moet zeggen daar is dit jaar een briljant idee uitgerold.
Nu weten we allemaal dat een briljant idee een goede start is, maar dat het ten uitvoer brengen van
briljante ideeen vaak wat meer voeten in aarde heeft. Echter kan ik zeggen dat die uitvoering
binnen onze vereniging geen enkel probleem is dit jaar. De reden daarachter?? Simpel eigenlijk.
Gewoon door een paar leden van de club een leuke dag laten organiseren en zorgen dat je met z’n
allen op de fiets springt en vooral veel plezier maakt. Beetje roeien, wat Oreo’s van je voorhoofd
happen, biertje erbij, je kent dat wel. En daarna lekker samen een beetje wokken en bakken, op een
leuke lokatie met een geweldige gastheer en gastvrouw ( nogmaals bedankt Wim en Lenie, het was
top). En dat dan met z’n allen inderdaad. De gehele CV. Jong en oud, inclusief aanhang.
Dat is dus ‘ the secret of success‘.
Het lastigste van die dag was eigenlijk
een statiefoto maken, maar zelfs dat is
gelukt, met dank aan de gastheer.
Hiernaast het resultaat.
Dus, het wordt weer een geweldige
optocht dit jaar met carnaval. Wij zijn er
met z’n allen klaar voor. De
selectieprocedure is gestart om te
bepalen welke individuen/leden van
onze CV werkelijk mogen starten tijdens
de grote optocht van Ulvenhout. En we
zijn er met z’n allen van overtuigd dat het
weer een zeer gezellig feestje wordt dit
jaar.

Dus, allaaaf allemaal en tot Zondag de
26ste Februari . Misschien zien we elkaar
zelfs al wel eerder. Wij zijn namelijk
inmiddels als wat optredens aan het
boeken. En het loopt storm kan ik jullie melden. Maar de 26ste Februari houden we geblokkeerd in
onze agenda. Dan lopen we namelijk zowieso meein het Bosuilendorp.
Met vriendelijke groeten.

CV Een Hoop Flauwekul.
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café

ijd!

MARIE
vrijdagmiddag Amarantbal
vrijdagavond Feest met kapellen
dinsdag Natte Dinsdagmiddag

hoezo géén slager in Bosuilendorp?
ook daar zit schot in!
voor lekker & betaalbaar vlees gaat u naar
www.deVleeschMeesters.nl
dan bezorgen wij bij u thuis

de Vleesch Meesters.nl

als uw vlees echt lekker mag zijn

37

Dorpstraat 83 / Ulvenhout / 076 8882663 / cafe-marie.nl / info@cafe-marie.nl
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dé 2 uurtjes vóór het 30Plusbal

bepaal de playlist
app je nummer naar
06 38 1111 86

volg de lijst op facebook.com/Bosuilendorp
www.autobedrijfoprins.nl - oprins@daihatsu.nl
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Beste bosuilen en bosuilinnen,
Vorig jaar was voor ons gehaktballen natuurlijk een gouden jaar. Voor de komende carnaval
zitten we toch echt met de handen in ons haar.
Inspiratie is nooit echt een groot probleem in ons groepke. De vergaderingen monden vaak
uit tot een gezellig gekeuvel ( lees: drinkfestijn), denk herkenbaar voor elke vereniging. De
ideeën "borrelen" ieder samenkomen met gemak naar boven, maar de uitvoering ( redelijk
essentieel ) laat vaak op zich wachten.
DUR ZIT SCHOT IN !! Nou ech nie !!!!!!
Alle hands on deck om met de carnaval
weer goed voor de dag te komen. Na de
kerstdagen de hamers, beitels, kwasten,
papier-mache en gaas maar snel uit het
vet halen. Vervolgens blauwbekkend er
eens flink tegenaan te gaan in onze vast
bouwschuur. We hopen op tijd klaar te
zijn voor de grote stoet.
We zien elkaar bij het opstellen voor de
molen en maken er een geweldig feest van
met zun allen.
Sluit ik af met de wijze woorden:
"Beter een gehaktbal in hand, dan een in je
oog"

Groeten van de gehaktballen

Beste Bosuilen en
bosuilinnen,
Ka mate, ka mate, ka ora. Ka mate, ka
mate, ka ora. Tenei te tangata puhuru
huru nana i tiki mai whaka whiti te
ra!!!
A upane, a upane, a upane kaupane
whiti te ra!
Hiiii

Mauwen wor het toch.

Leedies Oonlie
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Dur zit schot in de Herrie
Al jaren zien we ze de straten van ons
Bosuilendorp kleuren; de leden van C.V.
de Herries. En elk jaar is het weer de
vraag waar ze dit keer mee voor de dag
zullen komen. De verwachtingen zijn
hoog gespannen. En altijd volgt weer
een
grote
verrassing.
Van
luchtballonnen tot gospelkoor, van
mixers tot gele rakkers, creativiteit
staat bovenaan. Jong en oud(ers) gaan
volledig los als het startschot voor de
optocht in Bosuilendorp gegeven is.
Op de Herrie-app is het vanaf december een drukte van belang. Wat gaan we
doen? Schot? Wat rijmt er op schot?
Wat lijkt er op schot? Waar zit dan schot in? En dan is het carnavalsseizoen ook
voor de Herries echt ‘live’ geopend. En wat blijkt? Er zit wel degelijk schot in. De
ideeën vliegen over tafel, het ene nog
beter dan het andere. De nieuwkomers
dit jaar flapperen met hun oren, zo’n
stortvloed aan creatieve uitspattingen
hadden ze nu ook weer niet verwacht.
Kennelijk verandert het Herrieschap je
grijze hersencellen in een kleurrijke
massa. Vaarwel saaiheid, welkom
Herries for life!

Alaaf! C.V. de Herries

Ingrid Belevingsgerichte Zorg
Zorg aan huis nodig regio Breda?
Bel : 076-8883727
Email :info@ ibzorg.nl
www.ibzorg.nl
40

www.bhvc.nl

Van Rijckevorselstraat 3 4815 AA Breda Tel.: 0031765810817 Email: info@bhvc.nl
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Bosuilse puzzel 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Feest van de Raad buiten het carnaval om.
De mascotte van het bosuilendorp.
Recent overleden oud-prins.
Deze band speelde de afgelopen jaren op de prinsenwagen.
Jeugdprins 2017.
Hoofddeksel.
Een kort, klein, grappig verhaaltje.
Hier wordt traditioneel de worst naartoe gebracht.
Afsluitingssnack op woensdag.
Prins, pages en adjudant.
Lange stoet.
Aangeboden aan jonge bosuiltjes.
De natste dag van het carnaval.
Boswachter 2017.
Adjudant 2017.
Soep.

Antwoord…………………………………………………………………
Oplossing op de site terug te vinden!
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen!!
Daar zijn we weer met onze bijdrage voor de carnavalskrant van 2017. Eigenlijk ben ik alweer te laat met
het inleveren ervan maar gelukkig heb ik van de carnavalskrant-commissie nog wat uitstel gekregen.
Morgen moet het dan echt wel uiterlijk ingeleverd zijn!

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.
Onze voorzitter, penningmeester, secretaris en creatief brein Erik heeft het afgelopen najaar samen
met ex hofdame Jodie een pracht van een dochter gekregen. Wie weet is er dus een nieuwe
toekomstige hofdame geboren. Je weet het maar nooit. Met het carnavalsbloed van haar ouders is echt
niets mis. Carnaval zal haar met de paplepel ingegoten gaan worden.

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. Er is voor ons creatief brein echter wel flink werk aan de winkel.
Na Zijn een teleurstellende een na laatste plaats in de optocht van 2016 is de druk dit jaar wel erg groot
voor hem. goede reputatie staat nu duidelijk op het spel. Wij als twee overige leden zijn erg benieuwd
wat hij uit zijn hoge hoed gaat toveren.

Met de komende optocht zijn we nog niet bezig. Het duurt nog twee maanden dus we hebben nog tijd genoeg. Net
als vorig jaar zal ons idee pas in de laatste twee weken voor Carnaval ontstaan. We zijn benieuwd wie onze
concurrentie dit jaar zal zijn. De geruchten gaan dat ook CV de Toekomst zich gaat begeven op het gebied van de
groepen. De vraag is nog even of dit een kleine of grote groep gaat worden. Voor ons niet te hopen dat het een
kleine groep gaat zijn want dat betekent grote concurrentie voor ons. Komende optocht is CV Das Praot de te
kloppen CV bij de kleine groepen. Zij verdedigen de titel. Hopelijk kunnen we ze het moeilijk maken.

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 2017….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

A ge wil weette
van wie dees advertentie is
motte mar bellen
076 - 561 46 98
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Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.
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Gouwe vrouw: een gouden vrouw; ’n Goeie, zorgzaome, aordige
vrouwelijke mees die heel het jaor goed oppast, meej carnaval lekker uit
ur plaot gaot, mar ut nie begaait.

Op d’n 11e van d’n 11e in 2015 zijn er 3 Gouwe Vrouwe geboren.
Er was ineens een idee op kome borrelen (nie zo eel gek tijdens nun
borrel) waor we wa mee moesen doen; BoerK3. Vandaor ok 3 Gouwe
Vrouwe.
Ut was nie zo makkelijk om dat meej z’n drieën te doen en al gauw hebbe
we meer meese gezocht, nouw is het nie zo moeilijk om in Bosuilendorp unne gouwe te vinde. Dur
zijn er meer as nuchter dus da was dus zo in kanne en kruik
Effe laoter kwam er nóg één op de klep valle en toen waren we compleet
Wa hebben we leut g’had in ons K3-regenboogjurkske
onder die Boerka’s, bietje daanse, bietje draaje en
lekker anoniem iedereen zien. En de tweede plek!
Gotsamme, wa ware we daor stikblij meej!
6 Gouwe Vrouwe!
Ja, en dan 2017: Dur zit schot in. Wa kunde daor meej? Eind november, en ik zee het al hè,
Bosuilendorp zit er vol meej, heeft zich nóg een Gouwe Vrouw gemeld! Da akkedeert heel goed dus
nouw zijn we meej 7 Gouwe Vrouwe.
Is da wa!

Zoals gezeet is unne Gouwe vrouw nun zorgzaome mees en dus gaon we in 2017 weer een stukske
van de Bosuilse optocht vuzorrege. De inspiraotie mot nog komme, mar we kijke en nou al naor uit!

CV Gouwe Vrouwe

Kaatje Jans
Versgilde Ulvenhout

Studio voor Huidverzorging
Paula van der Kooij
Slotlaan 86
4851EE Ulvenhout
tel.: 076-5652900
website: www.paulavanderkooij.nl

Een heerlijke winkel vol lekkernijen waarin we
het gevoel geven even weg te zijn uit de wereld
van alledag. Een winkel waarin we sfeer,
beleving en gastvrijheid laten samenkomen en
die staat voor kwaliteitsproducten.
Wij zijn uw adres voor:
Vers Brood van Bakker Joppen
◊
Diverse Vleeswaren en Huisgemaakte producten
◊
Binnen- en Buitenlandse kazen
◊
Salades en Patés
◊
Mediterrane Specialiteiten
◊
Vers gebrande Noten en Zuidvruchten
◊
Wijn en Port

Tot ziens in onze winkel!

Michael & Bianca Bruijgoms
Dorpstraat 86 te Ulvenhout

Tel: 076 565 5475
www.kaatjejans.nl
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Even een moment voor jezelf, kom tot rust in een ontspanne

In de Studio is er ruimte voor persoonlijke aandacht en een p

Vijftig jaar ondernemingszin!
In onze branche is een open relatie een vanzelfsprekendheid. Althans dat
vinden wij bij Van Oers. Door helderheid in zaken te geven, door open te
staan voor mensen en kennis, door oprechtheid in ons handelen.
Deze waarden koesteren we. Zeker nu we de laatste jaren een enorme groei
hebben doorgemaakt tot 275 medewerkers. Qua slagvaardigheid bieden we
u alle voordelen van een complete dienstverlening waarbij u kunt rekenen op
onze vertrouwde, persoonlijke aanpak. En dit doen we al 50 jaar, met veel
ondernemingszin!
Wij nodigen u uit om voor meer informatie onze website te bezoeken
of telefonisch contact met ons op te nemen via 076 - 530 38 00.

www.vanoers.nl

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

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

Dorpstraat 21 Ulvenhout
Tel:076-5611313
www.brillenzaken.eu
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Hallo Bosuilen en Bosuilinnen,
En ook dit jaar willen we niet ontbreken in de "Bosuilenroep", het is traditie
geworden om elk jaar een stukje voor jullie te schrijven,
voor en over Carnaval .
Tis wel gek om dit te schrijven als Sint en de Kerstman nog in ons land in zijn, maar zo
kunnen we wel langzaam weer in de stemming komen.
Vorig jaar hebben we niet meegedaan met de optocht, maar gezellig met alle Sisters
langs de kant gekeken naar al het moois dat voorbij
kwam.
Bij sommige van ons kriebelde het wel dat we niet
meededen aan de optocht.
Om
toch
iets
te
doen
zijn
we
gaan
brainstormen over het nieuwe motto en hebben een
idee ingezonden.
Tot onze verrassing wonnen we met het motto
“DUR ZIT SCHOT IN”
Bij het verzinnen van dit motto hadden we
natuurlijk al volop ideeën, dus hebben we besloten
om dit jaar nog 1 keer mee te doen met de optocht,
echt de allerlaatste keer ;- ))
We zijn weer gestart met onze "beruchte
"Sisterwoensdagavonden om te verzinnen hoe we het motto verder gaan uitwerken.
Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en…………… een PORTJE.
We zijn nu nog in het beginstadium, maar de lol is er niet minder om, de gekste en
raarste fantasieën komen voorbij.
Sis Marian is met haar Broeder naar Schotland afgereisd om daar inspiratie op toe doen
en dat is heel goed gelukt, ze kwamen met een koffer vol Schotse attributen terug.
Gelukkig hebben we dit jaar genoeg tijd om alles af te krijgen, want de ideeën blijven
over tafel rollen, dus het wordt moeilijk kiezen, maar dat gaat helemaal goed komen.
We hebben natuurlijk afgelopen juli ook ons jaarlijkse Sisteruitstapje gehad en deze keer
ging de reis naar Dordrecht.
Sis May, Sis Els en Sis Emmy hadden deze keer de eer om een leuke en gezellige dag in
elkaar te draaien en dat is hartstikke goed gelukt.
Wat een leuke en mooie stad, we hadden fantastisch weer, (dat hadden we vast
verdiend)
We hebben er heerlijk rondgestruind, alles bekeken en natuurlijk op tijd koffie
gedronken met een PORTJE, lekker gegeten en geborreld op een van de vele terrassen,
nog een hilarische rondvaart gemaakt en tot slot heerlijk gegeten.
Vanaf deze plaats wensen wij Prins Ad de XVI en zijn gevolg een hele fijne Carnaval en alle Bosuilen Bosuilinnen
natuurlijk ook.

Sistergroetjes,
Sis Emmy, Sis Han, Sis Marian, Sis Els, Sis Anja, Sis Nel, Sis May,Sis Marina
en Sis Carla
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IN HET BOSUILENDORP
GROOT SENIORENCARNAVALSBAL
IN DE PEKHOEVE
Op dinsdagmiddag 28 februari 2017 wordt door de SUC en KBO Ulvenhout in De Pekhoeve een
carnavalsmiddag georganiseerd voor ALLE senioren( 50 plussers maar jeugd is ook van harte welkom!)
uit het bosuilendorp.
De Pekhoeve is open vanaf 13.30 uur; het spektakel begint om ca 13.45 uur.
Natuurlijk geeft Prins Ad de XVI acte de presénce evenals de jeugdraad onder leiding van de Jeugdprins
Olivier. Bijgestaan door hofheer Joost en de adjudant Bas.
Tussendoor gaan de beentjes van de vloer op de carnavalsklanken van de diverse carnavalsorkesten uit
Ulvenhout. Een spektakel dus!!!
Altijd een verrassing én een groot succes. Ook onze vaste accordeonist Rinie zorgt ervoor dat we niet stil
vallen!!!!!!!!!.
Ik zou zeggen trek iets gouds van ouds aan van vorig jaar dan zal er zeker schot inzitten!!!
en kom genieten…...
Een pracht programma toegankelijk voor elke jonge bosuil vanaf 50 jaar en nog jonger.
De SUC en de KBO zien iedereen maar dan ook iedereen graag komen.
Dur zit schot in en zeker in de gouden generatie uit het Bosuilendorp.
Voor minder doen we het niet dus KOMEN!!!

Tot dinsdagmiddag 28 februari.

Namens allemaal,
Jan Rademakers.

Carnaval 2017
Het carnavalsseizoen is weer geopend!
Er wordt geklust, gebouwd en bedacht. Ook op De Klokkebei zitten ze niet stil.
Er wordt gewerkt aan de mooiste UIL van Ulvenhout en er wordt geoefend met Sauwelen.
Wij hebben er alweer veel zin in en we zorgen weer voor een mooi feestje met veel gehos en plezier!
Alaaf, Alaaf!
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Met een stevig ontbijt,
zit dur schot in uwen dag!

Een stevige
bodem voor je
Carnavalsfeestje!
Begin je dag goed met de biologische
ontbijtproducten van De Smaakspecialist.
Een uitgebreide reeks van producten rijk
aan vezels, vitamines, mineralen én vrij van
kunstmatige geur-, kleur-, of smaakstoffen.

Bestel nu met 20% korting in
onze webshop!
1. Ga naar shop.desmaakspecialist.nl
2. Vul uwen boodschappenmandje
3. Ga naar het afrekenscherm en vul de volgende kortingscode in:

SUC20

www.desmaakspecialist.nl
Telefoon +31 (0)76 565 6709
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Kijk op www.otje.eu
voor het programma
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Eten tot 20.00 uur
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Beste Carnavalsvierders,
Kent u ons nog? CV Anjoymaar. Onze CV bestaat uit 3
leden. Anita en Joyce en onze zus Maartje.
We doen alweer wat jaartjes mee. Als Zeeuwse
boerinnen met onze koe Bertha ll , 3 vriendinnen van
de burgemeester, of als 3
Chinese zussen van de Golden
Rose in 2016, hebben we altijd
veel plezier. Vooral ook bij de
voorbereidingen.
Zoals je op de foto ziet , zit er al een beetje schot in.
Onze werkoverallen hebben we al aan.
In ieder geval tot bij de carnavals optocht van 2017.

Groetjes van de 3 zussen An Joy Maar
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Vergadering Nadorst

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

Het motto is:"Dur zit schot in."
Ooh ooh ik weet iets:"We gaan als Schotten, met een kilt aan en een boomstam in ons nek. En die
boomstam valt dan zogenaamd in het publiek." Ja, dat is wel leuk maar weet jij dat onder een kilt helemaal
niets meer zit tot het baby-achtige huidje. Mooi niet, ik ga niet in mijn blote toges een optocht lopen. Dat
kan wel zo(!?) koud zijn.
En trouwens, wat doen de vrouwen dan aan? Wij gaan ook
net als jullie.
Ja, maar dat is nu juist de discussie, gaan we zonder of met?
Kunnen we niet in een broek van Schotse ruit. Dan maakt
het minder uit of je daar onder niets aan hebt, commando
style! Nee, dan geen kilt, dan kunnen we een doedelzak
nemen.
Dat gaat toch niet, een doedelzak en een boomstam.
En weet je wel wat een katte gejank een doedelzak geeft als
je er niet op kunt spelen.
Dan gaan we op doedelzak les en doen er een dansje op
zwaarden bij. Ja, en we drinken er whiskey bij.
Gaan we trouwens nog naar de dorpsquiz? Ja, dat doen we
al vanaf het begin en als je een jaar niet meedoet en je wilt
volgend jaar wel weer meedoen sta je onderaan de lijst van
potentiële deelnemers.
Nee, wij niet, wij hebben 30 jaar goodwill. Goh ja bestaat de dorpsquiz al 30 jaar?
Dan schots en scheef Ja, scheef gaan we makkelijk, een paar schaatsen en die whiskey!
De hele optocht op schaatsen lopen? Ja, goed idee.
Zijn de rayonhoofden al bij elkaar geweest? Ze zijn ook gierig.
Tja, dat zijn wij ook en hoe beeld je dat uit? Nou, geen ondergoed. Dus hoe wij met de optocht zullen
gaan?
Ook wij weten het op dit moment niet.
Er zit geen schot in!

Gewoon Albert Heijn
Ulvenhout

Openingstijden
ma t/m za van 8:00 - 20:00 uur
zondag van 10:00 - 17:00uur
Dorpstraat 48, 4851 CM Ulvenhout
+31 76 564 20 20 www.ah.nl
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Beste Bosuilen en Bosuillinekes,
DE grote vraag die wij al ut hele jaar krijgen van iedere carnavalsvierder: Wa gaan
wij doen mee carnaval? Witte gullie ut al? De helft van de vragenstellers stelt deze
vraag uit schrik da we misschien wel immel niks meer gaan doen. Den andere helft
hoopt da juist, da we wijd weg gaan zelfs. Maar da gaat sowieso nie gebeuren!
Ook wij stelden de vraag hoor! Wa we gaan doen mee carnaval? Ut eerste antwoord
was: vooral veul vergaderen. En daarna, nog meer vergaderen. Da moese we maar
es gaan doen. Nie omdat we daar veul van verwachtten, maar vooral omdat da wel
gezellig was, die avonden bij de bar. Da is tot het moment van dit schrijven
welgeteld
1 keer gebeurd. Belangrijkste uitkomst hiervan:
We zetten alles wa we hebben op marktplaats en alles wa we nie verkocht hebben vur carnaval, gebruiken we mee
den optocht. Goeie insteek. En aangezien we nogal wa hebben, konden we effe aan de gang.
De verkoop tot nu toe:
1 Kawakenki Assiemagaat, zo goed as nieuw, bekant niks
geleeje, hooguit in Alphen, Chaam en Rijkevorsel gewist.
Hogo Groen was toch al bekend in deze regio dus daar
verblijft nu nog.
235 liter hydrauliekolie. Vooral de toevoeging dat het ook
prima in de frituur gebruikt kan worden deed een
plaatselijke frietboer snel toehappen
1 onderstel met houten opbouw. Dat betekent officieel
dat we niet in de categorie praalauto's mee kunnen rijden
met het ooit van Das Praot overgenomen onderstel. Netto
winst: 3281,60
3 leden, alledrie helaas ongebruikt geretourneerd.
1 Hydrauliekpomp, sta-in-de-weg voor 3 jaar maar
onberispelijke staat van dienst

Wa hebben we nog over:
1 rol gaas (ongeschikt bevonden wegens teveel vering in
het ijzer), 3 slijptollen waarvan 1 kapot. 21 doeken rood,
17 geel en 9 zwart. Een thermoskan, ooit meegenomen,
eigenaar spoorloos. Veul ouw gereedschap, niks waard maar keihandig. 42 prijzen waarvan zeker 3 complete
bekers. 1 Behangkwast, keihard. 8 Spuitmaskers, met volle filters. 3 bussen remmenreiniger. Een geluidsset waar je
U tegen zegt (tenzij je bij JG werkt, dan zeg je
gewoon meneer). 1 halve bladblazer, vol
stukjes wortel.
Al bij al gin slechte score en een
penningmeester die een nieuwe sleurhut kon
kopen. Berichten als dat wij nu de rijkste
vereniging van ut Bosuilendorp zijn kunnen
echter meteen de prullenbak in, al da geld in
al weer belegd in de meest hoopgevende
fondsen op de lokale economische en
agrarische markt.

Maar dat er nog schot in zit das zeker. Mee al onze overige attributen kunnen wij makkelijk een act verzinnen
voor den optocht. Appeltje Eitje! Denk... Om te testen of er in de club zelf ook nog een bietje schot zit hadden we
afgelopen zomer een hoogtestage in het Zuid-Franse Overijssel alwaar de hunnen ons de beste trucs leerden om
ne Bosuil te knappen. Resultaat hiervan was zeer bemoedigend en de rode bloedlichaampjes in ons lichaam
hadden zich dan ook wenselijk vermenigvuldigd. De prestatiecurve van de Nopkes zal dus wel de hoogte
inschieten deze carnaval.
Wa we gaan doen is nog een raadsel, voor jullie net zo goed as ons. Daarom houwe onszelf nog effe in spanning en
laten we jullie mee carnaval pas zien hoe we vur de dag komen. Dagge der bij mot zijn, das een ding da zeker is.

Groeten de Nopkes!
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Als antwoord op de vraag “is er leven na de SUC?” is er
de CUS! Er zit al behoorlijk schot in – niet alleen
vanwege onze deelname aan het gelijknamige lied, maar
ook omdat we dit carnaval met z'n 5-en zijn.
Wij hebben er zin in!
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Voetbal (3 velden, 1 zaal) ,Tennis (5 buiten- en 3 binnenbanen), Squash (3 binnenbanen),
Jeu de Boules (binnen/buiten), Handboogschieten, 2 Wedstrijdbiljarts.
Gezellige horecaruimte voor congressen en beurzen (zalen voor 50 tot 500 personen),
avondfeesten voor 600 personen, recepties, party’s, seminars, personeelsfeesten,
jubilea, catering, bedrijfssportdagen (voetbal-tennistoernooien, zeskampen).

Sport- Feest- en Ontmoetingscentrum

Taveerne Jeugdland

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

Tevens in de bosrijke omgeving uitstekende mogelijkheden voor
wandelen, ﬁetsen, paardrijden, huifkartochten en zwemmen
in een verwarmd openluchtzwembad op 500 meter afstand.
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Samen bouwen aan je toekomst!
Huiswerkbegeleiding van een studiecoach kan het
verschil maken.







Kleine groepjes
Rustige omgeving
Hulp bij plannen en organiseren
Aanleren van passende leerstrategieën
Persoonlijke aandacht voor de leerling
Opgeleid studiecoach/dyslexiecoach/pedagoog

Vraag vrijblijvend informatie over de verschillende
mogelijkheden, ook voor individuele studiebegeleiding, voor
basisschool; voor VMBO tot VWO; voor MBO en HBO.

Studiecoach Annet Steenbergen
Nieuwe Dreef 43
4851BR Ulvenhout
06-14553888
annetsteenbergen@ziggo.nl
www.studiecoach-ulvenhout.nl
KvK

57719438
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Z

angles en pianoles Ulvenhout

Voor zangles aan oud, jong, ervaren, onervaren en met grote of kleine ambities
door een ervaren en gediplomeerde zangcoach
Individuele lessen, maar ook in kleine groepen of workshops. Ook voor pianoles aan
beginners en gevorderden.
Voor info zie www.corinnevanwijk.nl of bel of mail 0638082030 of
corinne.vanwijk@ziggo.nl

Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

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

www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

Wij maken het verschil
www.degezellin.nl
info@degezellin.nl
06-24281578
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Dolle Dobbertjesbal 2017
Wie: Alweer voor het vierde jaar organiseert CV de Dobbers
Wat: de 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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De Kouwe Kaant
De Kouwe Kaant bestaat dit jaar

11 jaar!

Reden voor een terugblik! Wat is de Kouwe Kaant?

Het is een clupke vrouwkes, de wederhelft van de raadsleden en SUC-mensen.
De Kouwe Kaant staat voor veel lol, gezelligheid, vrijheid, blijheid, creativiteit, vergaderingen,
wijn, accordeon, Makzat, sauwel-stembiljetten ophalen, fluisterbroeken en helpende handjes.
We zijn zéker niet koud, soms zijn we van de lauwe kaant en we voelen ons van de GOUWE kaant!
De kouwe kaant organiseert dit jaar, ik zou bijna
zeggen
uiteraard,
de
traditionele
“Worst naar H. Clara - tocht”.
Deze traditie houden ook wij graag in ere. Met
een aantal huifkarren reizen we met zun allen
af, meer dan 120 volwassenen en kinderen, naar
de Heilige Clara in Meersel-Dreef. Daar offeren
we worst in alle soorten en maten, zelfs wèrme
worst, aan Clara.
Mooie speeches,
donderpreken, liedjes en lieve woorden moeten
de heilige Clara van een goed gevoel voorzien
om zo tijdens de optocht de zondag erna mooi
weer te hebben. En om heel eerlijk te zijn, dat is
ons al heel vaak gelukt of liever gegund! Wij
verdenken echter de paters ervan dat ze veel

schietgebedjes

doen, omdat zij voldoende energie hebben gekregen van onze worsten!

We verwachten overigens dat alle bedevaartgangers erg goed bij stem zijn, omdat er in de huifkarren uit volle
borst wordt gezongen! Als we dan weer terug zijn in het bosuilendorp
biedt de Kouwe Kaant u heerlijke soep aan bij de Flamingobar en spelen de Bosuilen
een gezellig muziekske. Er is genoeg voor iedereen en als het op is blijven we toch.
Wilt u ook een keer mee met deze tocht? Dat kan! Dat vinden we zelfs heel erg leuk!!
U kunt zich aanmelden bij de Kouwe Kaant of via mail
worstnaarclara@bosuilendorp.nl.
Volwassenen betalen € 5,- en kinderen € 2,50.
Dit is voor het vervoer, drankje en snoepjes en overheerlijke soep.

Groetjes en tot ziens, de Kouwe Kaant!

Watersportcentrum
Goudbloemsedijk4
4741 SN Hoeven
06-53238608
watersportcentrumlamgat@msn.com
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CV STEENKOOL

BLIJF KALM ……… WE STOPPEN ALLEEN MAAR MET PROBEREN .

SOMMIGE DAGEN EET JE SALADE EN GA JE NAAR DE GYM .

WANT JA, ………. WIE DOET DAT NIET !?

ACHTER DE SCHERMEN VOLDOENDE INPUT

WE DOEN EENS NIET ” GELIKT “

EEN JAAR VANBEZINNING

ER ZIT TOTAAL GEEN SCHOT IN !!!!

HELAAS ZIJN ER OP DE ONZE WEGWERKZAAMHEDEN .

TUURLIJK WAAR EEN WIL IS , IS EEN WEG …..

WIJ SLAAN DIT JAAR DE PLANK MIS

BOSUILEN EN BOSUILINNEKES,

sponsoravond
Koetshuis Anneville mag zich sinds donderdag 3 november 2016 de Gulle Gouden Uil van
het Bosuilse Carnaval noemen. De felbegeerde sponsortitel werd per opbod verkocht
tijdens de jaarlijkse sponsoravond van de Stichting Ulvenhouts Carnaval, kortweg S.U.C,
die dit jaar in Boerderij De Pekhoeve in Ulvenhout plaatsvond. Gastsprekers Johan van der
Velde, oud-wielrenner, en schrijver John van Ierland luisterden de avond met hun
aanwezigheid op.
SPONSORPROGRAMMA
Het initiatief voor de jaarlijkse sponsoravond is indertijd genomen om te zorgen voor structurele ondersteuning
voor het Bosuilse Carnaval als cultureel erfgoed. De immer afnemende subsidies en het aanstaand Carnavalesk
jubileum (55 jaar) in 2021 maken dat de rol van sponsoren voor het Bosuilse Carnaval steeds belangrijker wordt.
Het sponsorprogramma van de S.U.C kent drie verschillende soorten Gulle Uilen: Gouden, Zilveren en Bronzen.
Allemaal leveren ze een bijzonder waardevolle ondersteuning, waardoor Carnaval, met de inzet van vele
vrijwilligers, jaar na jaar gefaciliteerd en gevierd kan worden in het Bosuilendorp.
EXPOSURE
Dit jaar werden de bedrijvige Bosuilen op de zolder van Boerderij De Pekhoeve ontvangen met koffie en een
lekkernij van Maré patisserie, chocolaterie en glacerie. Frank Husson, voorzitter van de S.U.C, heette de
aanwezigen van harte welkom en gaf vervolgens de microfoon over aan Joep van den Maagdenberg, voorzitter
van de Sponsorcommissie. Joep blikte kort terug op de brainstormsessies van vorig jaar, waarbij sponsoren hun
ideeën konden uiten met betrekking tot het Ulvenhoutse Carnaval, de Sauwelavonden en de sponsoravond en
lichtte toe hoe de S.U.C de exposure van haar sponsoren denkt te kunnen vergroten. Namens het bestuur
benadrukte Joep nogmaals het belang van de (financiële) steun van sponsoren voor de continuïteit van het
Bosuilse Carnaval
SPEER VAN RIJSBERGEN
Rond half 9 namen Johan van der Velde en John van Ierland plaats op het
podium. De voormalig beroepswielrenner en zijn biograaf gaven een
toelichting op het boek ‘De Speer van Rijsbergen’, een roman gebaseerd
op het leven van de oud-wielerkampioen, met alle ups en downs waar
een topsporter mee geconfronteerd kan worden. Op eerlijke,
indringende en vaak ook humoristische wijze lichtte het duo, met behulp
van een aantal goed gekozen anekdotes, de pieken en dalen uit het leven
van Johan van der Velde.
Een inspirerend en ontroerend verhaal. Na afloop konden de aanwezigen
een exemplaar van het boek door Johan van der Velde laten signeren, waarna beneden in de verblijfsruimte een
gezellig samenzijn plaatsvond onder het genot van een hapje en een drankje.
VEILING GULLE GOUDEN UIL
Om 11 over half 11 gaf S.U.C voorzitter Frank Husson het startschot
voor de veiling van de Gouden Gulle Uil. Het startbedrag van de
veiling werd op € 500,- gezet. Na een stapsgewijze verhoging met
steeds € 50,- werd de sponsortitel uiteindelijk door Koetshuis
Anneville .
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. Dankzij hen zit dur namelijk nog steeds schot in
het Bosuilse Carnaval!
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Als ge gaat dwijlen,
deur op slot en alarm
erop!

Van Dijnsen wenst alle
Bosuilen en Bosuilinnen
en veilig en vooral leutige
carnaval!

Hét Bosuilen Carnavalslied van 2017: ‘Dur zit schot in’
In navolging op de grôte namen die ons de afgelopen jaren veurgingen, zoals Jos Schetters met
‘Hoppa Carnaval’ en De Mechel & Das Praot met ‘De Voordeur In’ hebben we ok dit jaar weer
een eigen Carnavalslied, met als titel ons motto: ‘Dur Zit Schot In’.
Afgelopen zomer heeft bosuil Winfried van den Berg de pen opgepakt en is aan het schrijven,
arrangeren en hoe da ok allemaal heet in vaktermen gegaan. Vervolgens hebben we vanuit de
S.U.C en de C.U.S een gelegenheidszangroep bijeengeraapt en onder de naam SUCCUS zijn we
gaan oefenen. Om alles een klein bietje te laten klinken is bosuilinneke Corinne van Wijk
(welbekende zanglerares uit ons eigen Bosuilendorp) ingevlogen om ons de eerste beginselen
van kuikenzang bij te brengen. We moesten van ver komen, maar ut is al vrij aardig aan ut
klinken.
Op 18 december hebben we in Hoeven meegedaan aan de wedstrijd ‘Hét Beste West-Brabantse
Carnavalslied’ meegedaan, wat sinds dit jaar geldt als de voorronde van de
Barnavalsliedverkiezing op Baronie TV. Dus Bosuilen en Bosuilinnen, stem op ons!
Tijdens de Carnavalsdagen zullen wij het lied meermalen ten gehore brengen in de kroegen en
de Pekhoeve, de tekst vind je hieronder en de muziek is te vinden op www.bosuilendorp.nl.
<Intro, motte 2je kere zinge>
A lalala laaf
Lalala laaf
Lalala laaf

<Tweede versje>
Natte dinsdag, waogens bouwen
En dun Uilenroep, valt weer op mun stoep
30-plus bal is weer top
De zaal staat op zun kop
Schuimend in het sop

<Irste versje>
Vastenavond, polonaise in cuffee Marie,
Bar of bij D’n Ot
Worst naar Clara op den Dreef ,
Aswoensdag, Raod van Elf, Barrunie TV

Carnavalskraoker, tonpraoten,
sauwelen,.........lulle
Harinkie happen, frietje mee un saté,
Gade meej,......

Carnavalskraoker, tonpraoten,
sauwelen,.........lulle
Harinkie happen, frietje mee un saté,
Gade meej,......

Yeahhhhh
<Tweede refrein, 2je kere>
Bosuilencarnaval
Schuif eens naar veure
En naar achter de tap
We drinken bier uit een glaze na-ha-hap
Naor Goya of kroketje bij dun Ad

Yeahhhhh
<Irste refrein, ok weer 2je kere zinge>
Alles lopt hier gesmeerd
De tapkraan staat open
Dus we motte bonnen kopen
Want het is hier 5 dagen ba-ha-hal
Dur zit schot in ut carnaval

< Dan weer ut Intro (is eigenluk t outro :-),
3je kerel>

<Dan weer ut Intro, 2je kere>
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T +31

Ruim 250 medewerkers,
24/7 paraat

www.ebnbreda.nl

(0)76 - 5205206

EBN-Veiligheidsdienst

• inbraaksystemen

• mobiele surveillance

• overvalpreventie

• alarmcentrale

• alarmopvolging

Veilig en vertrouwd Met een gerust hart
thuis of van huis

■

minervum 7042 Breda
■

T 076 - 599 12 25 Breda

■

F 076 - 599 12 26

■

E info@koenraads.com

■

minervum 7042 Breda

■

T 076 - 599 12 25 Breda

■

F 076 - 599 12 26

■

E info@koenraads.com

■

minervum 7042 Breda

■

T 076 - 599 12 27 Breda

■

F 076 - 599 12 26

■

E info@koenraads.com

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

Aventurijn 816 Dordrecht

■ SCHILDERWERKEN ■ TOTAALONDERHOUD

Aventurijn 816 Dordrecht

■ VERBOUW ■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD

Aventurijn 816 Dordrecht

BOUWKUNDIg HERSTEL
EN
24-UURS SERVICE NA CALAmITEITEN
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De solide, slagvaardige en sociale adviseur voor het MKB
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www.melleson.nl

• Jaarlenzen zonder sterkte
• Inclusief lenshouder
• Keuze uit diverse soorten
• Absolute blikvanger

Crazy Lenzen

info@melleson.nl

+31(76) 571 51 04

• Past in ieder oor
• Makkelijk in en uit te doen
• Elkaar blijven verstaan
dankzij het unieke filter
• Herbruikbaar

Plug & Play

Voorkom
gehoorschade
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