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VOORWOORD

Bosuilen en
Bosuilinnen,

55 jaar Bosuilendorp, 55 jaar Carnaval in Ulvenhout

Al die jaren is er volop gefeest, optochten
door de straten getrokken, lange slierten
hossende carnavalsvierders, vele sauwels
ten uitvoer gebracht en noem het
allemaal maar op.
Wij als Stichting Ulvenhouts Carnaval
hadden ons er dan ook op verheugd om
dit jubileum groots te vieren met alle
bosuilen.
Ideeën begonnen langzaamaan op te
borrelen en werden alvast genoteerd.
Tijdens het afgelopen Carnaval kreeg dit
plots een andere wending.
Voor het eerst waren wij genoodzaakt
om de optocht af te lassen omdat de
weergoden ons slecht gezind waren
en wij de veiligheid van deelnemers en
bezoekers niet konden garanderen.
Uitstellen was de enige optie.

Colofon
Redactie:

Ondertussen kregen we te maken met het
Covid-19 virus.
Onze regering nam drastische
maatregelen, en zo waren wij helaas
wederom genoodzaakt om de uitgestelde
optocht definitief van de agenda te
schrappen.
De gezondheid van een ieder staat
immers op nummer 1, maar het was
wel een ontzettende domper voor alle
deelnemers die zich ingeschreven
hadden!
De zomer begon zich aan te dienen en
er was weer wat meer mogelijk om te
organiseren.
Daarom pakte we de draad weer op en
gingen ons jubileumjaar vorm geven.
Gedurende de zomer is er breed overleg
geweest met diverse instanties, zoals
gemeente Breda, veiligheidsregio, de
Brabantse Carnavals Federatie en ook
met een delegatie uit ons eigen dorp.

Speciale dank aan:
Nancy van der Kooij,
Peter van der Kooij
Redactieadres: Carnavalskrant@bosuilendorp.nl
Opmaak:
Heidi van Dijke / JVD Graphic Design
Voorkant:
JVD Graphic Design
Drukwerk:
BergamoHavando
Teksten door:
Oplage:
2200
Verspreiding:
gratis verspreiding huis-aan-huis
in Bosuilendorp
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Bosuilse verenigingen, fotografen,
Gulle Uilen, alle adverterende bedrijven
en andere sponsoren.
Zonder jullie is er geen Uilenroep
mogelijk!
Bestuur S.U.C, S.U.C vrijwilligers, vele
verenigingen, kapellen, CV’s en meer
enthousiaste Bosuilen.

Covid-19 verdween niet uit ons midden,
integendeel, het laaide weer op, en dat is
nog steeds, tot op de dag van vandaag.
Na heel wat overleg, vergaderingen,
slapeloze nachten, toch nog maar
even afwachten hoe het gaat met de
ontwikkelingen, hebben wij moeten
besluiten om dit jaar, ons jubileumjaar,
alles te cancellen en ook geen prins,
jeugdprins(es), raad en jeugdraad te
installeren.
Het covid-19 virus is te gevaarlijk en te
onvoorspelbaar dat wij als stichting op geen
enkele wijze de gezondheid en welzijn van
alle Bosuilen in gevaar willen brengen.
Uiteraard kunnen sommige activiteiten wel
verantwoord doorgang vinden.
De tentoonstelling, 55 jaar bosuilendorp,
bij het museum Paulus van Daesdonk aan
de Pennendijk is ook op dit moment nog te
bekijken. Zeker de moeite waard.
Het lustrumboek is ook zoiets wat elke
bosuil gelezen moet hebben. Mooi stukje
geschiedschrijving van ons Bosuils Carnaval.

Het is allemaal anders dan dat we
hoopten, maar we kunnen niet anders
en een ieder weldenkend mens
begrijpt dit ook wel.
Het grote jubileumfeest, wat gepland
was voor november 2020, is een
jaar doorgeschoven, en wel naar 27
november 2021.
Dat heeft elke Bosuil nog te goed.
Alles wat ik hier neer schrijf is een
beetje een droevig verhaal, maar ook
dit komen wij te boven, en ben er
dan ook van overtuigd dat het Bosuils
Carnaval na deze moeilijke periode
weer opbloeit en verder gaat waar het
gebleven was, een leutig, blij, vrolijk,
verbindend feest van 5 dagen voor alle
Bosuilen en andere die hier komen
carnavallen in ons mooie dorp.
Bosuilen, Bosuillinnen, voor nu, denk
aan elkaar, zorg goed voor elkaar en
blijf gezond!
Veel leesplezier met deze bijzondere
uitgave van de Uilenroep en graag tot
nog eens.
Alaaf

Deze Uilenroep is ook zo iets wat altijd
uitgegeven kan worden. Een heel andere
Uilenroep dan andere jaren, zoals je nu ziet.
Wellicht zijn of komen er nog andere
coronaproof activiteiten, maar als ik dit aan
het schrijven ben is daar nog niets over te
zeggen.

Ad van gurp
.C.
Voorzitter S.U
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www.jvdgraphicdesign.nl

MOTTO 2021

Mottomannetje 2021

Maor dit jaor toch nie heulemaol vanzelluf
5 maol Elluf, Ut ging Vanzelluf….
in februari 2020 was ik best trots
dat ik als Mottomannetje voor dit
carnavalsjaar het nieuwe motto
had verzonnen.
Inmiddels hebben we een jaar
achter de rug waarin niets meer
vanzelf is gegaan…en past het
motto eigenlijk niet meer zo goed
bij deze Carnaval.
Maar toch….hoe de wereld er ook
uitziet. Ons carnavalsgevoel en
onze liefde voor ons Bosuilendorp
blijft bestaan. Dat gaat wel
vanzelluf.

Hopelijk zie ik volgend jaar
iedereen weer bij het Sauwelen,
bij de feesten en bij de optocht.
En hopelijk kunnen we dan weer
allemaal samen een pilsje drinken,
wat muziek maken, en vooral weer
genieten van het mooie Carnaval
in ons Bosuilendorp.

JORDI VAN GILS
Waar ben je geboren?
In Ulvenhout

Ben je getrouwd?
Ja, al meer dan 21 jaar gelukkig
getrouwd met Aga

Heb je kinderen?
Ja, dochter Janneke

Mijn motto voor 2022? Daar ga ik
nog eens goed over nadenken….

Lid van Verenigingen?
Van De Bosuilen, CV de

Gegroet...enne...
Spauwe wor ut tog!

Boerenknuppels, Ulvenhout
Leeft én Ulvenhout on Ice

Wat zijn je hobbies?
Carnaval natuurlijk en de
bovengenoemde verenigingen

IJ UT
J
L
A
BEPA
22?
0
2
O
MOTT
Bepaal het motto en win
eeuwige roem en een
LUST UM bierpakket!

LUST UM
LUST UM
Blon
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenw
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal ge
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proos

Blond 6
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwer
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebro
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost!

Stuur vóór 28 februari je motto naar motto@bosuilendorp.nl.
Met Halfvasten maken we de winnaar bekend!
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Een stukje historie
Nicole werd in 1988 de eerste
Jeugdprinses van Ulvenhout.
Haar nichtje Marleen zat ook

NICOLE OOMEN
PRINSES 1988

in de Jeugdraad. Carnaval
vieren is haar eigenlijk met

Wordt er nog Carnaval gevierd?
Nicole gaat nog altijd naar de Bosuilse
optocht kijken en is een aantal keren naar het
Sauwelen geweest. Echt Carnaval vieren doet
ze niet meer; in plaats daarvan gaat ze op
vakantie.

de paplepel ingegoten; haar
vader zat bij Carnavalsorkest
De Zaogurs

Waar is de Jeugdprinses gebleven?
Nicole woont nog steeds
in Ulvenhout en werkt bij

Wat is mooiste herinnering aan die tijd?
Carnaval als Jeugdprinses was een leuke maar

de Avans Hogeschool als
studentendecaan.

drukke tijd. De mantel en het kroontje gaven Nicole
samen met de make-up van tante Ans een echt
prinsessengevoel. Samen met de Raad friet eten
was heel leuk.

De Za
ogurs

ROBERT ROVERS

Een stukje historie

carnaval gevierd kon worden, een kroegentocht was

Robert was 2 jaar Jeugdprins,

zelfs in Ulvenhout een bekend begrip in die tijd.

namelijk in 1989 en 1990. Ten tijde

Tijdens de optocht op de prinsenwagen staan was ook

van Prins Tilo was hij erg actief in

wel belevenis. Al met al was het een leuke tijd !!

de Jeugdraad.

PRINS 1989 - 1990

Wordt er nog Carnaval gevierd?
Robert was lid van CV de Suckels

Robert is later naar Bavel verhuisd en viert daar nog

en heeft daar nog meegebouwd

steeds elk jaar Carnaval.

aan een carnavalswagen.

Wat is de mooiste herinnering aan die tijd?

Waar is de Jeugdprins
gebleven?

Wat vooral is bijgebleven is dat de Jeugdprins

Robert woont nu in

een druk programma had en overal kwam. Goede

Dordrecht en is werkzaam in

herinneringen zijn er aan het ontbijt in de Harmonie,

de Jeugdhulp verlening.

het Sukkeltjesbal, het Limonadebal en het Vlugbal.
Carnaval vieren gebeurde in die tijd veel meer op
straat.
Er waren veel meer gelegenheden in Ulvenhout waar

CV De Suck
els

Bron Stad
sarchief Br
eda, BN D
Johan va
e Stem,
n Gurp
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Een stukje historie

Wordt er nog Carnaval gevierd?

In 1993 startte Peter als

Peter woont tegenwoordig in Oosterhout. De

lid van de Jeugdraad.

laatste jaren viert hij geen Carnaval meer, maar

Dat het goed bevallen

gaat hij skiën.

was, bleek in 1994 toen

PETER VAN RIJSBERGEN
PRINS 1995

hij Hofheer werd. Dat

Waar is de Jeugdprins gebleven?

was al wel een beetje

Na zijn studie Verpleegkunde aan het ROC

spannender, vond

West-Brabant volgde Peter een opleiding

hij. In 1995 kwam zijn

sedation practitioner bij het Erasmus MC.

droom uit en werd hij Jeugdprins.

Nadat hij een tijdje in Nieuwegein gewerkt
had, bleek Brabant toch teveel aan Peter te

De mooiste herinnering aan die tijd

trekken. Momenteel

Een paar dingen zijn hem bijgebleven. Het

sedationist/nurse

optreden op zijn eigen school, de Klokkebei,

anesthetist in het

was best spannend. Vervolgens naar de

Amphia ziekenhuis.

werkt hij als

“rivaliserende” school de Rosmolen, waar zelfs
een beetje boegeroep klonk. Ook de optocht,
met name het staan op de hoge Prinsenwagen,
was een hele belevenis. Achteraf vindt hij,
dat de periode in de Jeugdraad hem als klein
manneke wel goed gedaan heeft.

Prins Peter

PETRA V BOESSCHOTEN
HOFDAME 1996

Een stukje historie

Wordt er nog Carnaval gevierd?

Samen met Jeugdprins

Petra viert geen carnaval meer maar komt

Nico Bos en secretaris

nog wel naar de optocht in Ulvenhout kijken.

Heleen van Exel, een

Dat het carnaval virus nog niet uitgewerkt is

oud klasgenootje,

blijkt wel uit het feit dat ze voor haar dochter

vormde Hofdame Petra

wel een school gezocht heeft waar carnaval

van Boesschoten het

gevierd wordt.

hart van de Jeugdraad
in 1996. Daarvoor

Waar is de Hofdame gebleven?

was ze al een paar raadslid geweest. Prinses

Petra woont tegenwoordig in Hendrik Ido

worden was mogelijk geweest maar vond

Ambacht. Ze werkt als banketbakster in Breda

ze veel te eng, vooral omdat je op scholen

bij Bakker Wim.

toespraken moest houden.

De mooiste herinnering aan die tijd
Erg gezellig was het ontbijten samen met de
Jeugdraad en Zaogurs in de Harmonie. Aan het
bezoek aan de Blauwe Kamer heeft Petra ook
goede herinneringen al was het alleen maar
omdat daar sneeuwwitjes gedronken konden
worden.

De Jeugdraa
d 1996
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JEUGDPRINSEN
Een stukje historie

ding. Alles bij elkaar was het indrukwekkend en

Na enkele jaren in de

vooral leuk !!!!

Jeugdraad en in 2006

CARLYN VAN GURP
PRINSES 2007

Hofdame te zijn geweest

Wordt er nog Carnaval gevierd?

werd Carlyn in 2007 de

Na haar tijd in Ulvenhout heeft Carlyn vooral

Jeugdprinses. Aangezien

in Breda en Den Bosch carnaval gevierd maar

haar ouders fervente

tegenwoordig staat het carnaval vieren op een

carnavalsvierders zijn ging

laag pitje. Koken en bakken zijn haar hobbies.

Carlyn al vroeg mee met de
grote raad en deed mee met

CV Gatbroek aan de carnavals optocht.

Waar is de Jeugdprinses gebleven?
Carlyn woont nu in Tilburg en werkt als
Ergotherapeute.

De mooiste herinnering aan die tijd
Na Prins Manus, die een begrip op zich zelf was,
was het even wennen aan de nieuwe Prins Frank
maar ook dat kwam goed. Het VLUG bal was een
van de leukste dingen. Tijdens de optocht op
de Prinsenwagen was vanwege de kou niet haar

Prinses Car
lyn

VEERLE ASSELBERGS
HOFDAME 2008

Een stukje historie

Wordt er nog Carnaval gevierd?

Veerle was in 2008

Ondanks dat Veerle in Baarle-Hertog woont,

Hofdame terwijl haar

komt ze ieder jaar in Ulvenhout naar de optocht

beste vriendin Evy van

kijken en nog een avondje Carnaval vieren.

den Broeck Jeugdprinses
was. Daarvoor was ze

Waar is de Hofdame gebleven?

al lid geweest van de

Veerle heeft een

Jeugdraad. Vaak waren

opleiding Retail

Veerle en Evy in het gezelschap van hun

Management op

moeders, die ook actieve carnavalsvierders

het Florijncollege

waren.

gevolgd en werkt
momenteel

De mooiste herinnering aan die tijd

als Assistent

In die periode werd de Jeugdraad begeleid

Shopmanager

door Henk en Hanny Bos. Een van de leukste

bij ONLY in

dingen dat jaar was de BBQ die Henk en

Eindhoven.

Hanny voor de Jeugdraad organiseerden. Het
was ook het laatste jaar dat de Harmonie
nog open was.
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Veerle komt
nog altijd na
ar de
optocht kijk
en

Een stukje historie

de auto had ze haar kroontje opgehouden met

Sanne was Jeugdprinses

als gevolg dat toen Henk over een bobbeltje

in 2009 en werkte dat

reed het kroontje aan het plafond bleef

jaar samen met Hofdame

hangen !!!!!

Romy Strautze en

SANNE KELDER
PRINSES 2009

Secretaris Alinda Vandijck.

Wordt er nog Carnaval gevierd?

Spreken in het openbaar

Sanne viert carnaval in Breda maar komt

met een microfoon was

nog altijd naar Ulvenhout om de optocht te

wel erg spannend maar

bekijken en oude bekenden te ontmoeten.

met wat hulp van Prins Frank XIII ging dat haar
uiteindelijk goed af.
Ze heeft nog een avondje meegeholpen met

Waar is de Jeugdprinses gebleven?

het bouwen van een wagen maar dat vond ze

Sanne woont in

te koud en is ze weer snel mee gestopt.

Breda, studeert
Sociaal werk in
Eindhoven en werkt

De mooiste herinnering aan die tijd Het

sinds kort ook als

bezoek aan de Blauwe Kamer vond ze heel

pakketbezorger bij

bijzonder en de afscheidskus van de Prins van

PostNL.

de Blauwe Kamer is haar altijd bijgebleven.
Ook heeft ze goede herinneringen aan de
begeleiding van Henk en Hanny tijdens de
carnaval. De eerste keer bij Henk en Hanny in

Prinses San
ne

Wordt er nog Carnaval gevierd?

STIJN VALKENBURG
PRINS 2011

Een stukje historie

Stijn viert niet echt meer carnaval, wel speelt

Stijn was de Jeugdprins

hJj af en toe nog mee met de Bosuilen. Hij

in 2011. Daarvoor had hij

denkt dat een van de redenen dat hij weinig

al een aantal jaren in de

carnaval meer viert komt door het “grote gat”

Jeugdraad gezeten en was

tussen de Jeugdraad en de echte raad.

Hofheer geweest. Hij heeft
tot 2019 in de Blaaskapel

Waar is de Jeugdprins gebleven?

de Bosuilen gespeeld.

Stijn woont nu in Utrecht en studeert daar
Cognitieve Kunstmatige Intelligentie.

De mooiste herinnering aan die tijd
Bij Baronie TV vertellen wat er de komende
dagen allemaal ging gebeuren was best
spannend maar de samenwerking met
de grote Prins was uitstekend. Achteraf
viel het wel mee. Aan het bezoek aan de
Blauwe Kamer heeft hij een goed gevoel
overgehouden. Te zien dat het bezoek zoveel
blijdschap bij de bewoners bracht voelde echt
speciaal.

Prins Stijn
11

JEUGDPRINSEN
Een stukje historie

Wordt er nog Carnaval gevierd?

Na eerst 2 jaar secretaris

Stijn viert met zijn vrienden en familie nog

van de jeugdraad te zijn

steeds carnaval.

geweest werd Olivier in 2017

OLIVIER VALKENBURG
PRINS 2017

Jeugdprins. Hij trad hiermee

Waar is de Jeugdprins gebleven?

in de voetsporen van zijn

Stijn studeert momenteel op het Stedelijk

broer Stijn die 6 jaar eerder

Gymnasium in Breda.

Jeugdprins was.

De mooiste herinnering aan die tijd
Het samen met de raad feestvieren was altijd
leuk net als het aflopen van vele feesten op een
dag. Bijzonder vond hij het spreken bij Baronie
TV maar een hoogtepunt was zeker ook het
aansteken van de Uilen

Prins Olivier

Hè

losbol!

Vijf maol elluf
ut ging vanzelluf

Eel ‘t jaer (te) gekke dingen aan de F. Kellyweg 2 in ons Ulvenhout hallo@maan.nl www.maan.nl
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MIRTE GOOSEN
PRINSES 2019

Een stukje historie

keer een stuk meer op d’r gemak.

In 2019, haar vierde jaar in

Mirte heeft daarnaast ook hele goede herinneringen

de Jeugdraad, was Mirte

aan het bezoek aan de Blauwe Kamer, Baronie

Jeugdprinses. Het eerste jaar

TV en het Gehaktballetjes bal. Ook de optocht op

was Mirte Uilien. Dat het

zondagmiddag was genieten. Lekker hoog op de

gezellig zou worden stond

prinsenwagen, niet teveel te doen maar wel veel

van te voren al vast want de

plezier. Het afsluiten van carnaval door middel

adjudant en hofdame waren

van het in de fik steken van de Uilen was ook een

vriendinnen van haar.

hoogtepuntje.

Carnaval is haar met de
paplepel ingegoten. Mirte’s vader en moeder

Waar is de Jeugdprinses gebleven?

zijn allebei lid van een carnavalsvereniging. Haar

Mirte woont in

moeder begeleidt de Jeugdraad.

Ulvenhout en
studeert op de

De mooiste herinnering aan die tijd

Nassau scholen-

Het was heel leuk om Carnaval te vieren met de

gemeenschap.

Jeugdraad en alle jonge Bosuilen en Bosuilinnen.
Haar eerste speech was best spannend maar met
hulp van Prins Joep voelde zij zich de volgende

Prinses Mir
te
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MAAK KENNIS
MET VAN OERS
DE ADVIESORGANISATIE WAAR
U GELIJKGESTEMDEN ONTMOET
Heeft u als ondernemer behoefte aan financieel, administratief of fiscaal advies? Of verlangt u specialistische
ondersteuning? Dan doet u het liefst zaken met gelijkgestemden. Daarom kiezen veel ondernemers voor
Van Oers Accountancy & Advies. Want bij ons ontmoet u mensen zoals u. Met een hoog ambitieniveau,
uitblinkend in hun vak. Bel 076 - 530 38 00. Wij komen graag bij u langs.
Vestigingen | Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert.

AMBITIE

•

ON DE R N E M I N G S Z I N

•

R E S U LTA AT

VANOERS.NL

BOSUILSE SCHOOL

De Rosmolen
Op naar 2022!

Normaal verheugt de Rosmolen zich rond deze tijd op de eerste tekenen van het
komende carnavalsfeest. 2021, een speciaal jaar voor het carnaval in bosuilendorp.
Want de afgelopen jaren leek het allemaal wel vanzelf te gaan. “vijf maol elluf ut
ging vanzelluf”. Hoe anders zal het dit jaar zijn. In dit jubileumjaar gaat het niet
vanzelf. Geen hossende menigte in de Pekhoeve tijdens de opening van het
scholencarnaval. Geen optredens in de hal en geen feest in de klassen.
Maar ondanks dat carnaval, om de inmiddels alom bekende reden, zijn doorgang
in 2021 niet kan vinden, blijven we positief. Want carnaval in Bosuilendorp is
springlevend. Een groot compliment voor alle vrijwilligers, raad, Prins en horeca in
ons mooie dorp en wij zijn blij dat wij als dorpsschool hier een bijdrage aan mogen
leveren.

Het gemis zal groot zijn straks aan het begin van 2021. Maar wel met in het
achterhoofd dat het feest in 2022 er een zal zijn dat zijn weerga niet zal kennen.
Laten we daar naar uitkijken en voor nu vooral rekening houden met elkaar en
elkaars gezondheid. Zoals we altijd doen tijdens carnaval. Achter de wolken schijnt
de zon. Eens dan wordt de hemel stralend blauw. Hier houden we ons aan vast.
Zorg voor elkaar, blijf gezond.
Groet,
Team basisschool de Rosmolen
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BOSUILSE SCHOOL

De klokkebei
Carnaval op de Klokkebei!

We kunnen wel zeggen dat de kinderen van de Klokkebei het carnaval vieren met
de paplepel ingegoten hebben gekregen en nog steeds krijgen.
In de beginjaren hebben we dat moeten aanslingeren, omdat zowel Hans van
Hoevelaak, als Jaap Visser van “boven de rivieren “ kwamen. Maar Addie Roks
(toen nog Hagens) dat is een echte Brabantse.
Dus werd al snel het plan geboren om op de zaterdagochtenden aan de slag te
gaan, met ouders en kinderen. Eerst altijd in de hal van de school en in de jaren
erop in een grote loods bij 1 van de ouders thuis. Ton, de man van Addie, is erg
creatief en slingerde de boel aan.
Er werd b.v een grote slangenkop in elkaar geknutseld van kippengaas, papier
maché, en een grote doos. Dat ding werd loeizwaar. Alle kinderen liepen in mooie
dozen erachteraan. Zo slingerde een bonte stoet tijdens de kinderoptocht door
het dorp. Papa Postuma was groot en sterk en wilde die kop wel dragen. Dat heeft
hij geweten. Hij heeft tijden met spierpijn rondgelopen.
De kop heeft daarna nog jaren in de hal gehangen.
Op zaterdagochtend hadden we dan op school de “plakochtenden”. Kinderen,
ouders, opa’s en oma’s.. iedereen kwam op school en hielp mee
Veel mooie prijzen werden er binnengesleept. Hieronder de beker uit 1982.
Toen de kinderen als Bosbes rondliepen (we barsten uit onze voegen) mocht
kleine Pietertje Visser (nu al jaren leerkracht op zijn eigen schooltje) de prijs op
gaan halen in de Harmonie,
Daar was het bomvol en snikheet en ‘t ventje
werd bijna onder de voet gelopen. Maar hij
had een missie en kwam triomfantelijk terug
met de gewonnen beker.
Verder waren er de jaren die volgden nog
“De Klokkebijtjes”die rond een grote korf
zoemden,
Een ski-piste waar de kinderen af konden
glijden, een thema over snoepen, waarbij
er een grote mond was, die verzorgd moest
worden door “tandarts” Jaap (het hoofd
der school hoe dat toen nog zo mooi
genoemd werd). Jaap was wel een wat
hardhandige tandarts en er werd, volgens

De beker uit 1982
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de overleveringen, soms wat schade aangericht bij de toeschouwers. De precieze waarheid
zal wel nooit boven tafel komen. De kinderen waren allemaal verkleed als vrolijke gekleurde
snoepjes.
Het was altijd een kleurig geheel wat zorgde voor een volle prijzenkast.
Ook heeft de Klokkebei altijd gezorgd voor een aantal jeugdprinsen en toen ze groter waren
zelfs echte raad van 11 leden. Denk aan Freek Heemskerk (en zijn kinderen) en Hans van
Gool (en zijn kinderen) en nog veel meer.
Peter van Rijsbergen was ook 1 van de jeugdprinsen. Maar destijds hadden we nog geen
eigen raad van 11 op de Klokkebei. Dus (van achter naar voor: Joris van der Veer, Peter van
Rijsbergen en Nico Bos) sloten zich aan bij de “echte”Jeugdraad.
Er was zelfs een moeder, (Alma Weber) die een heus carnavalslied heeft vertolkt en
dat werd zo’n beetje t carnavalslied van de Klokkebei: “We gaan de voordeur in en de
achterdeur weer uit” en sinds 2017 te vinden op Youtube.
Dat was een grote wens van Alma, die toen al erg ziek was.

…………………………….
Tegenwoordig gaat het anders. In de aanloop naar
carnaval arriveert de uil op de Klokkebei. Deze wordt
door de kinderen van de school versierd in het ieder jaar
nieuwe thema van het Bosuilendorp. Ook wordt er van
te voren een raad van 11 met alles wat daar bij gehoord
We barsten uit onze voegen benoemd: 1 prins of prinses, 2 adjudanten, 2 narren en
een raad van 11. Deze worden gekozen uit de groepen
1 tot en met 8. Daarnaast hebben we ieder jaar een
groepje dansmariekes die voor een spetterend optreden zorgt.
In de bovenbouw krijgen de kinderen sauwellessen en ieder jaar hebben we tonpraters die
een mooi kletspraatje in elkaar zetten.
In de week voor carnaval draagt Jos Ermens (directeur) de sleutel over aan prins of prinses
carnaval en hebben we dus voor tijdelijk een nieuwe baas van de school.
Op de vrijdag voor carnaval barst het feest los op de Klokkebei. De groepen 1 tot en met 3
blijven op school en lopen over de tafels een modeshow om hun prachtige kostuums te
laten zien en gaan samen hossen in de grote hal in de
school. Groep 4 tot en met 8 gaan naar de Pekhoeve
om daar gezellig met de kinderen van de Rosmolen te
hossen. Ook worden daar de uilen van beide scholen
onthuld.
In de middag begint de grote Klokkebei optocht. Er
worden ieder jaar prachtige wagens gebouwd en er zijn
kinderen die meelopen in een duo, individu of als groep
en hebben hierbij supertoffe dansjes en showtjes. Ook
de leerkrachten lopen gezellig mee en niets is te gek. Wat
is de carnavalsperiode toch een fantastische periode!
………………………………..
Joris, Peter en Nico
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CV De Gehaktballen
Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we er nu zo bij zouden zitten tijdens de voorbereidingen
op het carnaval. Geen 11-11, niet gezellig bouwen, mauwen over de aanstaande optocht, bierkes drinken,
vergaderingen die nergens op slaan…………. Nu we dit zo opschrijven beseffen we des te meer wat we aan
het missen zijn.
Een carnavalsvereniging is meer dat een paar dagen leut per jaar. Het is juist die vriendschap en
gezelligheid gedurende het hele jaar, met alle activiteiten in en rond ons mooie dorpje. Zo hebben wij als
CV de Gehaktballen al hele gezellige feestjes achter de rug. De gehaktballencamping op het terrein bij
Edwin en Cindy, Oud en Nieuw feestjes, Koningsdagen, Verjaardagen, BBQ’s…. enz, enz.
Afgelopen carnaval is de optocht in het water gevallen, door het
slechte weer helaas. Wij zouden, als Gehaktballen, namelijk een
extra feestje willen vieren ivm ons 11-jarig bestaan. Het wagentje
en de pekskes voor de optocht waren al klaar en staan/liggen nu
netjes ingepakt te wachten totdat ze naar buiten mogen. Hoe lang
dat wachten nog gaat duren… wisten wij het maar. Dan maar een
kijkje op 11 jaar CV de Gehaktballen. Wie herinnert zich deze o.a.
nog:
•
Lelijke eendjes
•
Bingoballen
•
Lopende buffetten
•
Rondje om de kerk
•
De Bende Betoeterd
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Jaarlijks werd door ons, met veel plezier, het Gehaktballekesbal georganiseerd in
de Flamingo-bar. En wat te denken van de verkleedpartijen voor het 30-plus bal.
Motorbendes, Familie Knots, Plee-boys en natuurlijk onze Grillroom medewerkers
met bijbehorende menukaart in de Uilenroep heeft veel wenkbrauwen doen fronsen.
( bestellingen worden niet meer geaccepteerd) …………Zoals jullie kunnen zien en lezen
een hoop gezelligheid door de jaren heen. Laten we hopen dat deze gezelligheid
snel weer terugkomt. Blijf vooral gezond en wees een beetje lief voor elkaar.
Groet CV de Gehaktballen.
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CV De C.U.S.

Wij de C.U.S. vinde (Corona) (Uiterst) (Shit).
Gullie kunne nu wa fotookes kijke oe et waar en
openlijk ebbe we volgend jaor weer wa nieuwe plaotjes!





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



www.kinderfysiotherapie-breda.nl
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Welkom in de
an
duurzame wereld v

Maak kennis met onze ecologische en duurzame webshop.
Ons doel is om ecologische producten toegankelijk te maken voor iedereen,
om zo samen bij te kunnen dragen aan een betere wereld.

Alle Bosuilen krijgen 10%

korting op het gehele assortiment
van Grace is Green met kortingscode GROENEBOSUIL
deze actie is geldig t/m maart 2021

kijk snel op

www.graceisgreen.com

Meer tips, onderzoeken en weetjes over duurzaam leven en ecologisch opvoeden?
Bekijk elke week een nieuwe blog op onze website en volg ons op Instagram.
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CV DE SISTERS
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CV DE SISTERS
Lieve Bosuilen en Bosuilinnen,
GEEN CARNAVAL dit jaar, wie had dat kunnen bedenken.
Als ze 5 jaar geleden een “sience fiction” film hadden gemaakt over een viruspandemie
hadden we gezegd “goed verzonnen” en nu zitten we er middenin.
Juist dit jaar hadden we volop moeten feesten, 55 jaar Carnaval met het motto
“ VIJF MAOL ELLUF, UT GING VANZELLUF ”,
Maar helaas ging afgelopen jaar niets “Vanzelluf “, afstand houden, geen handen schudden,
laat staan kussen of knuffelen en de agenda hartstikke LEEG.
Van 2003 t/m 2013 kwamen we wekelijks bij elkaar om te oefenen voor onze acts voor de
Sauwelavonden.
We misten daarna onze wekelijkse bijeenkomsten, we hadden altijd zoveel lol en we hebben
zoveel gelachen, dat we zeiden “ we gaan door met onze gezellige avondjes borrelen,
kletsen over onze mannen, kinderen, kleinkinderen en de rest van ons Bosuilendorp
en
dan doen we dat 1x per maand”, maar ook déze maandelijkse avondjes staan nu op een laag
pitje.
Gelukkig hebben we nog wel ons jaarlijks Sistersuitstapje in juli kunnen doen. We hebben
het dit jaar lokaal gehouden. Sis Han, Sis Marijke, Sis Nel en Sis Anja hebben een hele leuke
dag in elkaar gezet. Rondleiding langs de Blind Walls in Breda (een echte aanrader), een
heerlijke lunch bij “Coffee Time”, een workshop bloemschikken van Inoka van “Inrana” en
daarna hebben we gezellig geborreld en gegeten bij François en Brigit van de “Flamingo Bar”.
Het was echt een hartstikke leuke dag. Helaas kon onze Sis Els er niet bij zijn, ze zat in de
lappenmand, maar gelukkig is ze nu weer helemaal opgeknapt.
We zijn nu al 18 jaar samen de “SISTERS” en tijdens de Carnaval waren we er natúúrlijk altijd
alle dagen bij. We zullen dit feestje en iedereen verschrikkelijk gaan missen dit jaar.
Maar jullie missen natuurlijk ook al jullie voorbereidingen voor de Carnaval en het bij elkaar
zijn, laten we hopen dat we ergens volgend jaar weer naar ons mooie leven terug kunnen.
Heel veel lieve groetjes voor jullie allemaal “BLIJF GEZOND” en laten we hopen dat we weer
samen kunnen feesten in 2022.
Sis Emmy, Sis May, Sis Els, Sis Marina, Sis Carla, Sis Marian, Sis Anja, Sis Nel, Sis Marijke en
Sis Han.
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CV Kwitnie
Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Daar zijn we weer met onze bijdrage voor de carnavalskrant van 2021. Normaal lever ik altijd
vrijwel dezelfde tekst aan als het jaar ervoor. Dit jaar is helaas alles anders en zal er geen
carnaval gevierd gaan worden in ons Bosuilendorp. In de rest van deze carnavalskrant zal
daar al voldoende over geschreven zijn.
Geen vooruitblik van ons dus op het komende carnaval. Tijdens een recent avondje met de
drie leden van de CV hebben we dan ook maar eens teruggekeken naar de vele optochten die
we hebben gelopen……de vele hoogtepunten daarbij maar natuurlijk ook vele dieptepunten.
In bijgevoegde fotocollage een aantal sfeerbeelden van ruim 20 jaar optocht. Waar Erik en
Bob eerst samen waren begonnen (met daarbij de act van paps en mams als hoogtepunt)
sloot ondergetekende een paar jaar later aan bij dit duo. Geen optocht hebben we
overgeslagen al die jaren. Mooie momenten waren toch wel onze K3-act, het naar Ulvenhout
halen van de paus en natuurlijk onze winnende creatie van Carnavalsfestival in de optocht
van 2019. Een mooi moment was toch wel geheel onverwachts de publicatie van onze Fyraact in de landelijke krant de Metro. Geen idee hoe ze daar aan een foto van onze act kwamen.
Ook zijn we al ruim 20 jaar welkom in de garage van Ad van Rijen (CV Alleen) om onze creatie
in de laatste week voor de optocht snel in elkaar te knutselen. Ad zorgt dan af en toe voor
een aantal handige tips en Marian voor de inwendige mens. Dank Marian en Ad voor jullie
hulp en gastvrijheid elk jaar.
Hopelijk treffen we jullie weer op zondag 27 februari 2022 wanneer we weer een nieuwe
creatie aan iedereen kunnen tonen.
Groeten lid 3 CV Kwitnie
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DE BEROEMDE
BOSUIL

PIET NUITEN
Zelfs geen Prins,
Carnaval, we hadden het allemaal anders
voorgesteld. Coronabiertje in de hand en
feestgedruis op de achtergrond. Nu geen
corona in de hand maar thuiszitten op
de bank met een loopneus en koppijn.
Geen koppijn van het bier maar van
dat rottige virus.
Ieder jaar wanneer Carnaval nadert
komt bij mij een ander virus
opzetten. Weg is nu dat oude
virus. Het nieuwe virus moet met veel
paracetamol onderdrukt worden, ik heb
dié pillen nu niet nodig om mijn koppijn
van teveel bier weg te werken.

Pee

r va
n ‘t
Gatb
roek

Ondanks al die narigheid hoop ik toch met
Carnaval rond te kunnen lopen. Maar hóe,
is de grote vraag.
Niets te doen in ons Bosuilendorp.
We hadden het 55 jarig jubileum moeten
vieren dit jaar. Nu is gekozen voor geen
uiterlijk vertoon, en zelfs geen Prins.
Ondanks de vele ludieke voorstellen van
veel Bosuilen om iets coronavrij te regelen,
wordt het dit jaar erg sober. Persoonlijk
had ik graag een Prins op de achtergrond
gezien. Nu slaan we een heel jaar over, dus
geen 55 jarig jubileum, geen feesten, geen
Prins en geen gevolg. Volgend jaar zullen
we opnieuw moeten beginnen want één
jaar zonder Prins telt wat mij betreft niet
mee.

Geen spierpijn van het hossen, maar
ŶĞŬͲ ĞŶƐĐŚŽƵĚĞƌŬůĂĐŚƚĞŶ
van het thuiswerken?

Ik help je er vanaf!
Sportmassage praktijk ŵŚͮŵĂƐƐĂŐĞ

Hopelijk keert het tij van corona het
Carnaval nog ten goede en kunnen we
in het nieuwe jaar toch nog het jubileum
vieren.

Monique Hutten
Kraaijenbergsestr. 9A
4851 RG Ulvenhout
06-13519625

Peer van ’t Gatbroek.

info@mhmassage.nl
www.mhmassage.nl
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PROBLEMEN
mee internet, peecee, teevee of
oew muziek-apparaoten?

Stop mee tobben en bel

Gerhard Martens,
d’n expert vur Bosuilendorp!
T 0161 43 43 55
• Installaosie • Reparaosie • Storingen • Advies

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

voor al uw stuc - en
schilderwerkzaamheden
- nieuwbouw
- verbouw

www.martensbavel.nl
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BOSUILEN LIED
Iedere Bosuil kent natuurlijk het Bosuilse Carnavalslied. In de jaren 80 geschreven door Els Bink,
met zoveel mooie Bosuilse elementen.

Bosuilenlied
Van thuis meegekrege
Het zit in ons bloed
Muziek en un pilske
Dat doet ons zo goed
Haak maar in, doe met ons mee
Maak plezier, dat telt voor twee
Sluit maar aan en maak een lange
sliert
En laat zien hoe je dat viert
Refrein:
Wie kent niet ons durpke (9)
Meej Grimhuyserpoort (1)
De meulen (2), de Merk
Nog onverstoord
Meej camavalsdagen
Dun Uil (6) op het plein
Dat mot toch ut plaotske
Van n’n bosuil (5) zijn.

Carnavalsm

is feb 202
0

et lied, hier
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s
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EMBLEEM 2021

Ut Bosuilse wapen

Uniek dit jaar is ons eigen Bosuilse wapen

Voor ons Jubileumjaar hebben wij toch wel iets heel bijzonders: Onze Bosuilse
historie en ons Bosuilse Carnaval hebben we samengebracht in een uniek wapen.
Dus dit jaar niet zomaar een embleem...nee dit jaar kun je ons eigen wapen kopen! #Trotse Bosuil!

1

2
3
4

5

6

7
8

9
Meej dâânk aon:

Uitleg
Onderdelen
1.1 Grimhuyserpoort
Achter de Laurentiuskerk in Ulvenhout
stond in het verleden het omgrachte
slotje Grimhuizen, toegankelijk via het
poortje naast de kerk.

4 St. Andrieskruizen
1.
Onderdeel van het wapen van Ulvenhout zijn de 3 Andrieskruizen, ook wel
Andreaskruizen genoemd. Deze kruizen

1.2 De Molen
Molen de Korenbloem staat al sinds
1835 in Ulvenhout en is nog steeds
volop in bedrijf. Molen de Korenbloem
is iedere zaterdag van 09.00 tot 16.00

1.5 Bosuilen
Sinds 1967, ten tijde van Prins Willem
heet ons dorp Bosuilendorp. De Bosuil
staat voor ‘slim’ en ‘wijs’.

1.8 St.Laurentius rooster
Onze kerk is vernoemd naar de Heilige
Laurentius. Sint Laurentius wordt in
258 gefolterd op een rooster boven
een vuur.

uur open voor het publiek.

1.6 De Uil op het plein
Sinds 1999 barst het Carnaval los bij het
Bronzen Uiltje op het pleintje. Zij krijgt
dan een eigen cape omgehangen ten
teken dat het Carnaval is begonnen.

1.9 Bosuilendorp
In ons mooie Bosuilendorp wordt al 55
jaar carnaval gevierd. Een jubileum!

1.3

De Kerk
De Sint-Laurentiuskerk is een neogotische kruiskerk uit 1904 en werd
ontworpen door C.F. van Hoof.

zijn herleid van het wapen van Breda.

1.7 Ulvenhout
1274 - De naam is waarschijnlijk afkomstig van hoogopgaand bos met
ulven (vergeten boomsoort) of hulven
(steekpalm, hulst).
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Dees jaor geen feesje
maar maak allemaal lol
Zorg da ge gezond blijf en eet bio ;-)
Begin je dag goed met de biologische producten
van Smaakt, BioToday en RAW Organic Food. Een
uitgebreide reeks van producten rijk aan vezels,
vitamines, mineralen én vrij van kunstmatige
geur-, kleur-, of smaakstoffen. Goed voor
jezelf, jouw omgeving en onze toekomst.

Je vindt onze producten in de supermarkt bij jou in de buurt!
Volg ons voor receptinspiratie en meer op Instagram:
@raworganicfoodnl
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@biotoday_

@smaakt

PASTOOR IN
BOSUILENDORP

LARS PEETAM
“We kunne ut nie houwe...”
Welke betekenis het motto van vorig jaar nog zou
krijgen, had geen Bosuil of Boskuiken kunnen
vermoeden. Het zou dit jaar een nog groter feest
moeten zijn dan anders vanwege Vijf maol elluf,
maar het is een feestje dat we helaas nie kunnen
houwe… Een jaar zonder Prins, zonder Raden,
zonder optocht, zonder de gebruikelijke (on)gein.
Maar of je het nu wel of niet kunt houden, het
gaat allebei vanzelf. Het enige wat je moet doen
om een mijlpaal te halen, is volhouden: in goede
en kwade dagen. En dat is iets waarin Bosuilen
schijnen uit te blinken, want eens – het is haast
niet voor te stellen – was het Ulvenhouts Carnaval
op sterven na dood. Het waren toen de trouwe
doorzetters, de volhouders die uiteindelijk gelijk
kregen. De Bosuil leeft. Wie zijn verleden kent,
die heeft toekomst. Het is een bemoedigende
gedachte dat de mens in het algemeen en de
Bosuil in het bijzonder zo’n veerkracht bezit om
een crisis te kunnen overleven. En er zelfs sterker
uit te komen. Veerkracht toont zich het best nadat
er maximale druk op is uitgeoefend. Als de druk,
die de pandemie op ieder van ons en op ons
samenleven uitoefent, straks voorbij is, zullen we
die veerkracht zien, dat geloof ik. Het is iets van
de levenskracht die in ons is geplant. Hoe jammer
het ook is dat de gebruikelijke festiviteiten dit jaar
niet door kunnen gaan, dat is niet het einde van
het Ulvenhouts Carnaval. Volgend jaar veren we
weer terug naar normaal en waarschijnlijk zelfs
beter: Vijf maol elluf plus 1 of Vijf maol elluf 2 punt
0, ik weet zeker dat daar vanzelluf iets heel lolligs

Lars

Peet

am

uitkomt.
Vorig jaar mocht ik voor het
eerst in mijn leven een rol vervullen in
de carnavalsviering in de kerk. En ik kan je
vertellen dat ik daar aardig zenuwachtig
voor was. Ik zocht me een ongeluk naar
voorbeelden en houvast, maar ontdekte dat
je het gewoon zelf moet doen, dat je er een
eigen draai aan moet geven en dan komt het
goed. Al doende leert men… is ook hier weer
waar. Ik vind het dus ook bemoedigend om
in deze Uilenroep te lezen dat zelfs Zijne
Doorleutigheid D’n Pastor met de jaren in
zijn rol gegroeid is. Ik dacht namelijk serieus
dat hij met de steek op was geboren!
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik
om de Stichting Ulvenhouts Carnaval
hartelijk te feliciteren met de ‘vijf moal elluf’
en hoop dat ze het feest volgend seizoen
wél kunne houwe! Ik wens alle Bosuilen
veel veerkracht en laten we elkaar blijven
aanmoedigen om vol te houden.
Pastoor Lars Peetam
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Bosuils Blaasfestijn
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DORP

55 JAAR BOSUILEN

55 Jaar Carnaval in Bosuilendorp,
Te zien in Paulus van Daesdonck

EXPOSITIE

55 jaar Bosuilendorp!
Nu nog te zien in Paulus van Daesdonck
Op 6 december opende burgemeester Depla de expositie ‘Vijf
maol elluf, ut ging vanzelluf’ in het Heemkundemuseum Paulus van
Daesdonck, over 55 jaar Carnaval in Bosuilendorp.
Deze expositie is (wanneer de Corona maatregelen het toelaten) de
komende weken nog te bewonderen!
Het museum is iedere eerste zondag van de maand én iedere
woensdag geopend van 14:00 tot 16:00 uur.

Waar klein groots kan zijn!
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DO
55 JAAR BOSUILEN

HET JUBILEUM
BOEK

LUSTRUM BOEK

55 jaar Bosuilendorp, vastgelegd in een uniek boek!
Al 55 jaar wordt er in Bosuilendorp op georganiseerde wijze Carnaval
gevierd. Van de prachtige verhalen en momenten uit de eerste 44 jaar zijn
reeds 2 boeken verschenen. Van de laatste 11 jaar nog niet.
Een mooie gelegenheid om deze periode vast te legen in het boek ’55
jaar Bosuilendorp’. Unieke verhalen, geschiedschrijving, foto’s maar ook
uitgebreid aandacht voor de complete Prinsengalerij. Alles is gebundeld in
dit mooie lustrumboek.
De presentatie van dit boek zal plaatsvinden
op Carnavalszondag 14 februari.
Het boek kent een beperkte oplage en is nu
al te reserveren door een mail te sturen aan
secretariaat@bosuilendorp.nl.
Het boek is een prachtige hardcover uitgave
van circa 200 bladzijden.
Voor € 15,- ben je de gelukkige eigenaar van
dit schitterende naslagwerk!
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ZOVEEL
JAREN
ZOVEEL
MOTTO’S
HOEVEEL
EMBLEMEN
HEB JIJ?
JE KUNT ZE
HIERNAAST
AFVINKEN

WIN!
WIN EEN PAKKET
LUST UM BIER
Maak een foto
van je verzameling
Bosuilse emblemen.
Stuur deze voor 1
maart a.s. naar
PR@bosuilendorp.nl
Heb jij de grootste
verzameling? Dan
ontvang je een
pakket LUST UM
BIER!

LUST UM
Blond 6
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwer
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebro
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost!

LUST UM
Blond 6
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwer
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebro
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost!
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CV KUR

Weet jij welk moto bij welke foto hoort?
Mail de oplossing naar: cvkurk@gmail.com
Hier zie je vier foto’s van CV Kurk en vier motto’s. Weet jij welk motto
bij welke foto hoort? Mail de oplossing naar: cvkurk@gmail.com
Onder de goede inzenders verloten wij een fles met een kurk!

Motto A: Un grote ben-de
Motto B: We kunne ut nie houwe
Motto C: D’r zit schot in
Motto D: We geve er un draoi aon!
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Foto 3

Foto 4
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BOSUILSE CV'S

CV LEEDIES OONLIE
Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Een jaar zonder Prins en gevolg. Dit zal vast een lastige beslissing zijn geweest, zeker omdat
het zo’n mooi feestjaar had moeten worden met het 55- jarig bestaan.
Iedereen wil graag groots feest vieren en plezier maken met elkaar, maar dat zal dit jaar
helaas toch op een andere manier moeten gebeuren. Maar omdat jullie niet opgesteld
zijn blijft het 54 jaar toch?….dat betekent dat in 2022 het 55 -jarig bestaan van Stichting
Ulvenhouts Carnaval toch gewoon gevierd kan worden….?? (werkt zo zeker niet….)
Het is zoals het is, en we moeten ermee dealen dat het carnavalsjaar van 2021 anders zal zijn
dan andere jaren. En Bosuilendorp kennende gaat dit door de verenigingen, vrienden, SUC en
horeca zo goed mogelijk opgepakt worden om er hier en daar toch iets carnavalesks van te
maken.
Dit jaar hadden wij graag een fotocompilatie willen plaatsen in de Uilenroep van ons reisje
naar het zonnige Spanje omdat Leedies Oonlie ter ere van hun 22- jarig bestaan afgelopen
mei maar liefst 5 volle dagen af zou reizen naar Alicante. Wij zullen dit uitstapje bewaren voor
in hét feestjaar 2022 en jullie dan vermoeien met mooie foto’s en zonnige verhalen.
Wij hopen dat we als Leedies Oonlie zijnde op zondag 14 februari 2021 weer eens een keer
met z’n 11en bij elkaar mogen komen, want de laatste keer dat wij met z’n allen bij elkaar
waren, was 23 februari 2020, optochtzondag. Hoogste tijd dat wij elkaar weer eens in levende
lijve allemaal bij elkaar zien.
Dit jaar een kort stukje tekst en lekker veul foto’s van de afgelopen 22 jaar (zoals waarschijnlijk
meerdere schrijvers in deze Uilenroep laten zien). Maar niets leuker dan mooie herinneringen
op te halen! En laten we afspreken dat we zo snel mogelijk weer mooie herinneringen gaan
maken met z’n allen.
Voor nu…laten we elkaar niet vergeten, blijven verbroederen, online actief blijven en mogelijk
in kleine getale achter elkaar aan lopen op goeie carnavalsmuziek.
En hoe dan ook….mouwe wor ut toch!
Groetjes, Leedies Oonlie
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Jouw keuken
vind je bij
Keuken Kampioen
10.360,-

€6.500,-

€12.400,-

€18.985,-

Dankzij onze eigen fabriek krijg je topkwaliteit voor de
beste prijs en met a-merk apparatuur voor de laagste
internetprijs betaal je natuurlijk nooit teveel.
En met 50 vestigingen zitten we
altijd in de buurt.

Meer inspiratie opdoen?
Vraag ons nieuwe magazine aan!
keukenkampioen.nl/magazine
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DOE UN LETTERKE NAR BOVEN OF BENEDEN EN EEN LETTERKE NAR LINKS OF RECHTS

ŽƐƵŝů
ŽƐƵŝůĞŶĚŽƌƉ
ĂƌŶĂǀĂů
ĂƌŶĂǀĂůƐǁĂŐĞŶ
ŚŝƉƐ
ŽůĂ
&ƌŝĞƚ
'ĞŬŬŝŐŚĞŝĚ

'ĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ
:ĂƌŝŐ
:ĞƵŐĚƉƌŝŶƐ
:ĞƵŐĚƌĂĂĚ
KƉƚŽĐŚƚ
WĂŐĞƐ
WŽůŽŶĂŝƐĞ

WƌŝŶƐ
ZĂĂĚ
^ĐĞƉƚĞƌ
^ƚĞĞŬ
sĞƌďƌŽĞĚĞƌŝŶŐ
sĞƌŬůĞĚĞŶ
ŝŶŐĞŶ
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

We nemen jullie terug in de tijd, van hoe het ooit
was. Hoe het vaak nog steeds is, nou ja, in ieder geval
we voelen ons nostalgisch. Dus hierbij ons ideale
Carnaval!
Vanaf September zijn we weer bezig om een vage maar gezellige
praalwagen in elkaar te zetten. Onze kinderen doen steeds meer, dus
voor ons wordt het steeds makkelijker, of juist niet….
Een week voor het Sauwelen gaan onze mannen met de mannen van de
Dobbers aan tafel, met wat gaan we nu weer doen. Er wordt iets
verzonnen en dat blijkt tijdens de Sauwelavond wederom een goede
zet. De zaal gaat plat en we hebben goed rommel gemaakt. Dat kunnen
we heel goed!
Carnavalsvrijdag.
Brrr het is weer veulste koud voor het openingsspel. We laten ons niet
kennen, een extra trui onder de kiel aan, en verzamelen bij Uilientje. Eens
kijken wat we nu voor een spelletjes avontuur gaan meemaken. Na deze
opening buiten gaan we door naar alle cafés. De Bar, de Nippel en als
afsluiting in ons eigen nest bij d’n Bert. Ondertussen houden we de
Dobbers goed in de gaten, het is natuurlijk de bedoeling dat wij als laatste
overblijven. Gelukt…1-0 voor ons.
Carnavalszaterdag
Zaterdagmiddag naar de Harmonie met de kinderen. Als die goed moe zijn,
snel een frietje bij d’n Bert en door naar de Carnavalsmis. Daarna “jong”
naar bed, en de wat oudere mogen mee voor de vage spellukus avond bij
d’n Bert. We hebben weer wat super vaags bedacht, iedereen lol daar gaat
het om. Hierna blijft een groot gedeelte van ons samen met een gedeelte
van andere verenigingen lekker aan de bar hangen. Tot d’n Bert het tijd
vindt om naar bed te gaan, en wij eigenlijk ook wel, want morgen optocht!!
Trouwens de stand is 2-1 aangezien we gezamenlijk naar buiten lopen…
Carnavalszondag
De wagen wordt opgebouwd, hij is weer mooi geworden.
Iedereen blij! De zon schijnt, en zo tegen het vriespunt aan is
het heerlijk om het rondje Bosuilendorp te doen. Mensen
genieten van wat er voorbij komt. En wij genieten hier ook van.
Aan het einde van de optocht op naar Jordi en Aga.
Aga en Monika hebben 3 soorten soep, gehaktballen,
frikandellen, broodjes, friet, stoofvlees, en salades gemaakt.
Daarbij krijgen we eigen gestookte kersenwodka, de kidz
gewoon cola of ranja…
En omdat dit natuurlijk maar een bietje is, heeft Iduna een pan
met hangop gemaakt volgens recept van moeder Voeten.
De prijsuitreiking, ach 1e, mooi toch! En tevreden gaan we naar huis. Iets met teveel eten, en morgen moeten
we nog een optocht. De stand wordt 2-2 met de Dobbers.
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Carnavalsmaandag
Op naar t Kielegat!! Worstenbroodjes mee voor
onderweg, die zijn dan dus ook op, met als resultaat dat
we in de stad tot 2x friet en frikandellen bij moeten halen.
Wederom een schitterende dag. Rijen dik met feestende
lachende mensen. We staan dit jaar ver vooraan
opgesteld dus voor het donker terug de wagen
binnengezet.
Snel naar huis om te douchen en een delegatie van ons
gaat in t Kielegat onze tweede prijs halen! Wat mooi!
’s-Avonds op naar de Bar! Lekker volgepakt hossen en
sjouwen. We worden naar buiten geveegd. Ton weet zich
nog op te houden achter in de bar zodat hij als laatste
buiten staat. 3-2 is de stand.
Carnavalsdinsdag.
‘s-Middags naar de kindermiddag bij de Bar, daarna gaan we met
z’n alle frietjes eten bij d’un Bert, want dat hebben we nog niet op

ͪ. Op naar de fakkelverkoop en voor ons eindigt
ͩ
ͨ
deze Carnaval ͧ
dit mooie Carnaval tegelijk met de Uilenverbranding.
Het is mooi geweest.
Eind stand 3-3 de Dobbers hebben nog een prinses bij de prins
lopen…dus gelijke stand. Volgend jaar opnieuw?

Moraal….
Waar het om gaat, plezier
Toch nog een fijne carnaval

hebben met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste!!

Houdoe!
Afdeling Aopenlaand van de Boereknuppels.
Je weet wel waar de Bosuilse vlag aan de gevel wappert.

Strijbeekseweg 8a, 4851 SL Ulvenhout
Tel.: 076 - 565 47 58, Mob.: 06 - 482 19 423
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BOUWKUNDIG HERSTEL
EN
24-UURS SERVICE NA CALAMITEITEN
Minervum 7042 Breda ■ T 076 - 599 12 25 ■ F 076 - 599 12 26 ■ E info@koenraads.com
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CV DE DOBBERS

De Dobbers
Aangezien de “mini” Dobbers steeds meer van De Dobbers over nemen; vergaderen (appen met elkaar), de
uilenroep rondbrengen, carnavalswagens bouwen, samen wat drinken (gelukkig nog geen bier স
), vinden we

হ
het tijd worden om ze aan jullie voor te stellen. Of beter gezegd, eerst laten we jullie zweten op welke naam bij
welk fotootje hoort স
.

হ
Succes ermee, op de achterkant staan de juiste namen met foto’s bij elkaar.

Ruben Heestermans Tim Vissers Sem Goos Luuk Crul Sep Crul Jan Melisse Emma Lameijer
Tijs Goos Sanne Vissers Hayden Heestermans Tom Melisse Floortje Crul Sten Crul Kris Vissers
Sophie Lameijer Chiel Melisse
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Ruben Heestermans, met zijn 13 jaar de
oudste van het stel. Gooit graag een
mooi kleurtje over de wagen heen en
vindt het meedoen aan de optocht toch
wel het leukste.

Tim Vissers, de kleur op de wagen
gooien is het leukste om te doen,
vooral om dit met een spuit te
doen! En FEESTEN!

Kris Vissers, lassen is erg leuk maar nog
wel een beetje eng. Kleur op de wagen
spuiten lukt al aardig. En feesten met z’n
allen is hetgeen wat hem wel zint.

Hayden Heestermans, vindt vele
facetten van het bouwen leuk om te
doen; plakken en verven zijn
favoriet. Maar het leukste is toch
wel de gezelligheid tijdens het
bouwen.

Sem Goos, zit ook in de Jeugdraad. Het
leukste van het bouwen is het verven. En
als klapper is meedoen aan de bosuilse
optocht.

Luuk Crul is allround, vindt alles leuk, van
gazen, tot plakken, verven en spuiten.

Tijs Goos, hij vindt vooral de
constructie interessant. Lassen,
slijpen, vormen, dat ligt in zijn
straatje. En meedoen met de
optocht!

Sep Crul, kan niet wachten tot ze weer
gezellig samen aan de slag kunnen! De
verfspuit is z’n favoriet en lassen lijkt hem
later ook vet!

Jan Melisse vindt lassen super
interessant, maar heeft nog
weinig meters gemaakt.

Emma Lameijer, vindt plakken leuk
maar… is het meest in haar nopjes als de
hele groep bij elkaar is; gezelligheid en
feesten. ⣏
⣘
⣗
⣖
⣕
⣔
⣓
⣒
⣑
⣐

Floortje Crul stopt het liefste d’r
handjes in een emmer met plak
om vervolgens lekker rond te
hupsen en hier en daar স
 mee

হ
te plakken!

Tom Melisse gebruikt zijn creativiteit en
zijn verfkunsten. Het plakken gaat hem
ook goed af!

Sten Crul heeft nog weinig geduld
om te bouwen, maar als hij op de
wagen staat is het één groot feest!

Sophie Lameijer vindt het verven het
allerleukste! En neemt het liefste haar
eigen haar hierin mee Φ
Ϋ.
Ϊ
Ω
Ψ
Χ
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Sanne Vissers vindt het plakken
en verven van de wagen leuk om
te doen maar in de optocht
dingentjes uitdelen is het
allerleukst! En natuurlijk dansen
op het Dobbertjesbal!

Chiel Melisse, de Benjamin, is nog
geheimzinnig over zijn rol in de
club. Dansen is al wel aan hem
besteed, een echt feestnummer.

!
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Heeft u tussen Carnaval 2020 en Carnaval 2021 een Bosuiltje mogen
verwelkomen in uw gezin, stuur dan het geboortekaartje 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!

En....
Dit kieltje past ook nog in 2022!
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DE BEROEMDE
BOSUIL

ANTON VAN
OPSTAL
Vanaf de kant met Carnaval
Beste Bosuilen en Bosuilinnen,
Gevraagd is om in dit bijzondere jaar een
bijdrage te leveren aan de Carnavalskrant,
hetgeen altijd zeker de moeite is om te
doen. Dit artikel heeft als titel “Vanaf de kant
met Carnaval” en gaat over de inzet van de
verkeersregelaars en de bonnenverkopers.
Activiteiten die niet van zelf gaan, maar leuk
en waardevol zijn om te doen.

Verkeersregelaars
In het najaar komt er altijd een bericht van
de voorzitter van de SUC of er weer gedacht
is aan de inzet van de verkeersregelaars
voor de mooie optocht in het Bosuilendorp,
zodat deze weer veilig kan verlopen. We
komen dan in actie en gaan dan als eerste
op zoek naar verkeersregelaars waarbij
we de laatste jaren ook proberen nieuwe
verkeersregelaars in te zetten. Naast de inzet
van de verkeersregelaars zijn er ook diverse
personen actief als optochtbegeleider en
baancommissaris. Als bekend is wie op
Carnavalszondag mee kan doen, wordt
vastgesteld of de cursus verkeersregelaars
door een ieder is gevolgd. Dit laatste is een
vereiste vanuit de vergunningstoekenning
door de gemeente Breda. In aanloop naar
de Carnaval toe worden vervolgens de route,
de omleidingsroutes, het calamiteitenplan
en de plaatsen waar de verkeersregelaars
staan, gedeeld, zodat een ieder zich goed
kan voorbereiden. Op Carnavalszondag
worden de benodigde veiligheidsmaterialen
zoals hesjes en portofoons uitgedeeld. Op
deze dag komt een ieder tijdig bijeen in de
Pekhoeve om te worden bijgepraat over
de laatste stand van zaken en de laatste
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instructies, dit ook in het bijzijn van de politie.
Want linksom of rechtsom, de veiligheid staat
op nummer 1. Na een bak koffie te hebben
gedronken en een broodje te hebben gegeten,
vertrekt dan een ieder naar zijn of haar plaats in
het Bosuilendorp. Gedurende de optocht is het
vaak flink aanpoten en is er niet zoveel ruimte
om een glimp op te vangen van de optocht. De
laatste jaren merken we dat de hoeveelheid
verkeer die op het Bosuilendorp afkomt en
wordt omgeleid, fors toeneemt. Een ieder is
dan ook weer blij als rond de klok van vijf uur
op zondagmiddag de optocht weer veilig heeft
kunnen plaatsvinden. Na afloop van de optocht
worden de materialen ingeleverd en wordt
er in de Pekhoeve nog even bijgepraat. De
verbeterpunten worden daarbij meegenomen
richting het volgende jaar.

Bonnenverkopers
Ook hier komt er altijd tijdig een bericht, dit keer
van de penningsmeester van de S.U.C, of er
belangstelling is om tijdens de Carnavalsdagen
in de Pekhoeve consumptiebonnen te
verkopen. Veelal is de planning vrij snel rond
en weet een ieder
wanneer hij of zij
is ingedeeld. Een
indeling
vanaf
vrijdagavond tot en
met zondagavond,
waarbij
wordt
gewerkt in teams
van twee personen,
zodat ook af en toe
de benen kunnen
worden
gestrekt
en iets kan worden
De verkeersregelaars

gegeten of gedronken. Secuur werken is een vereiste,
waarbij het fijn is om te zien dat er steeds meer
digitaal wordt betaald. Dit laatste komt de snelheid
van de bonnenverkoop ten goede, omdat er soms
ineens een rij aan mensen kan staan. De mensen
hoeven dan niet lang te wachten en kunnen zich
weer snel in het feestgedruis onderdompelen. En
van dat feestgedruis krijg je als bonnenverkoper
het nodige mee, want ook al zit je als het ware
langs de kant, je voelt de Carnavalssfeer en
ervaart de gezelligheid. Als afronding van de
Anto
n
bonnenverkoop worden de verbeterpunten
meegenomen richting het volgende jaar.
Hopelijk treffen we elkaar volgend jaar weer
tijdens een geweldig Carnaval in het Bosuilendorp!

De weg naar nieuw geluk
start op de hoek van
de Baronielaan

met
zijn
kinde
ren
Ilse
en T
hijs

Een scheiding is ingrijpend.
Maar niet het einde. Hoe complex
een scheiding ook is, er is altijd een
oplossing mogelijk. Wij begeleiden
je professioneel naar het maken
van een nieuwe start. Samen
zoeken we naar het beste voor de
kinderen en voor alle ﬁnanciële,
juridische en ﬁscale kwesties. Goed
en duurzaam geregeld. Met onze
jarenlange kennis en ervaring
hebben we alles in handen om je
het juiste traject op maat te bieden.
Bevind jij je in in deze lastige fase?
Laten we eens kennismaken.

KentieThomas
Mediators, Advocaten, Collaborative
Lawyers

kentiethomas.nl
T 085 3001070
info@kentiethomas.nl
Baronielaan 299, Breda

kantoor voor familierecht
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Speciaal voor ons, Bosuilen, heeft de
Ulvenhoutse Brouwerij Grimhuysen een LUST UM
Bier Gebrouwen. LUST UM Bier is een blond bier,
met 6% alcohol.
Carnaval is anders dit jaar, maar in deze periode
mag een echt Ulvenhouts bier zeker niet
ontbreken.

LUST UM

Het bier is te bestellen door een mail te sturen
naar secretariaat@bosuilendorp.nl.
Blond 6

Hou onze Bosuilen Facebook pagina in de gaten
voor berichten over andere verkooppunten
0@Ii@J>Ds
tijdens de Carnavalsperiode.

Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwer
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebro
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost!

0@Ii@J>Ds
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SAUWELAERS
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De Bosuilse Sauwelavonden,
daar word je blij van

Voor me ligt een geel boekje met de titel 33 jaar
bosuilendorp. Het boekje stamt dus uit 1999 en is
geschreven door voormalig Prins carnaval en oppersauwelaar Ben Martens. Een uitgave van Heemkundekring Paulus van Daesdonk. In het boekje een
passage over het Bosuils sauwelen tot dan toe…. Ik
word er warm van. Het beschrijft de eerste herinneringen …
De sauwelgeschiedenis begint in 1977 aarzelend in de
Fazanterie. Piet Nuijten was in die tijd de aanjager…
Gek genoeg herinner ik van ‘mijn’ eerst kennismaking met het sauwelen Piet Nuijten als Prins en Ben
Martens als sauwelaar met een papagaai op zijn
schouder. 10 jaar later. Ik moet een jaar of 16 geweest
zijn op een zondagmiddag in De Harmonie. Wat blijft
hangen is het gevoel van warm,
gezellig en heel
veel plezier.

Nu zo’n 36 jaar later voelt het wederom ‘warm’ voor
mij dat ik jullie mag meenemen in een stukje sauwelgeschiedenis vanuit mijn perspectief. Opdracht van
de S.U.C. in het kader van 55 jaar Ulvenhouts carnaval.
Ik neem jullie mee naar 1992. De sauwelavonden
vinden dan al jaren plaats in De Harmonie maar ‘men’
vindt dat de avond opgevuld mag worden met een
act. In navolging van de SUCdames worden een jaar
later hiervoor CV de Grimpen en CV Nadorst benadert. Als jongste telg van Nadorst denk ik mee over
een act maar zal uiteindelijk geen rol op het podium
hebben. Wel leert Ulvenhout Corné Reinieren kennen. In de rol van Turkse goochelaar weet hij met zijn
kompanen de zaal dubbel te leggen van het lachen
tijdens het doorzagen van zijn assistente.
Het optreden bevalt zowel bij publiek en organisatie
als bij Nadorst zelf en dus het volgende jaar weer. CV
Nadorst is vernieuwend en introduceert de videofilm
op de sauwelavonden. Live op het podium staat een
bar waar van achter Ad Vromans en Corné het publiek
meeneemt met videobeelden uit het dorp. Hierin zijn
andere Nadorst creaties te zien zoals de koning van
Zwambia die komt keuren of Ulvenhout geschikt is
voor de Groene gemeente. Maar ook is Cees Geerts
als Nana Mouskouri te zien in een heuse videoclip.
Mijn eerste schrille schreden op het sauwelpodium
waren in 1994. Bij de legendarische act van Shot
Kapot; De levende kanonskogel mocht ik de
spreekstalmeester zijn.
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THOM VAN AERT
Zoals gezegd was het in zaal De Harmonie en zaten
de sauwelaars op hun beurt te wachten in het kleine
kamertje vooraan links in de gang. Gek genoeg was
er alleen enige spanning vlak voor opkomst bij de betreffende sauwelaar maar verder was de sfeer gezellig en ontspannen. “Te” gezellig en ontspannen vond
organisator en presentator Jos van Etten wanneer
hij te vaak streng binnen kwam met sssst sssst sssst
omdat het gelach van de sauwelaars zelf in de zaal te
horen was. In die tijd waren naast het sauweldebuut
van Corné ook sauwelkanonnen als Jos Heestermans,
Willy vd Wijngaard en Henk Goos aanwezig. Het kleine kamertje doet dan ook die naam eer aan omdat je
er bijna in je broek pieste van het lachen.
Sauwelacts
In navolging van Nadorst kwamen er meer acts op
de sauwelplanken. In eerste instantie bij gebrek aan
sauwelaars om de avond te vullen, later de reden van
een bomvol programma. De Boereknuppels lieten
zich niet onbetuigd en ook zij brachten grappige
stukjes op de planken met Marij Voeten als ‘grootste’
fan.
Later, maar nog steeds in de Harmonie-periode,
kwamen ook De Sisters op de planken. Een club dames die veel werk maakte op mooie kleding en choreografie voor een vrolijke act. Door
sommige ogen gezien als dames
die
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een dansje doen. In mijn ogen ook meer dan 250 jaar
ervaring in Bosuils carnaval. Sommige als hofdame,
sommige in de hofkapel, sommige als vrouw van de
Prins maar vooral als steun en toe verlaat voor hen
die het carnaval organiseerde.
De Sisters hebben na de carnavaleske 11 jaar met een
waardig afscheid het stokje doorgegeven aan Ladies
Onlie die ook alweer heel wat jaren op geheel eigen
wijze de avonden opleuken. Ook de Boereknuppels, ook een tijdje samen met de Dobbers, zijn nog
steeds van de partij. Gelukkig niet meer met hooi en
strooi…..
Nadorst daarentegen is na 22 acts met de stille trom
vertrokken. Waarom?
Nobody knows….
Terug naar ’94. In de spreekwoordelijke coulissen
begon er bij mij iets te broeien. Vriend Corné sauwelde verdienstelijk, Nadorst maakte mij vertrouwd met
het podium en was voor mij een trigger om ‘het’ ook
te doen. Een paar jaar broeide er al grapjes in mijn
hoofd en zag van alles tijdens Ulvenhoutse evenementen die in de sauwelton niet onbenoemd mochten worden. Dick Vuijk duwde in de rug als aanjager
van de avonden…
In 1998 deed ik mee…
Het werd voor mij een onvergetelijke avond. Geïntroduceerd door Kapelaan van de Leut, stijf van de
zenuwen en aangemoedigd door Seur SUC voorzichtig in de ton geklommen. Vlak voor de prijsuitreiking nog het Zwanenmeer gedanst met Nadorst
en later met de beker naar huis… Vanaf toen … heeft
het sauwelvirus mij te pakken. In al die jaren 11 keer
gesauweld maar vaak met jaren van tussenpozen.
Ook 5 jaar samen met Jos Schetters en Erik vd Westerlaken de basisscholen van sauwelles voorzien en
zelf de cursus Tonpraten in het Kielegat voor 5 jaar
mogen verzorgen. In al die jaren heb ik veel bosuils
talent mogen zien komen en gaan. Veel geleerd van
en gelachen met grootheden als Jordi van Gils, Jos en
Rogier Schetters, Remco Raats, Eric vd Westerlaken,
Els Bink, Niek Roovers, Niels Goos. En altijd samen
voor leuke avond gezorgd.
Ik heb een paar keer over de dorpsgrenzen heen
gesauweld. In Gemert en in Best. Oost Brabantse
dorpen die een goede naam hebben op het gebied
van Carnaval. Een bijzonder compliment aldaar
gekregen. De tonpraters onderling, waarvan er
zelfs een paar op televisie tonpraten bij omroep
Brabant kennen de Ulvenhoutse Sauwelavonden

en een aantal van onze sauwelaars. Ze zijn vol lof. En
ook daar ben ik dan best een beetje trots op.
Opper opper Oppersauwelaar
Op de website van Bosuilendorp.nl staat veel over de
geschiedenis van ons Bosuilendorp. Ook een mooi
overzicht van deelnemers aan de sauwelavonden en
de oppersauwelaars.
Voor de niet ingewijde: Het publiek stemt middels
een formulier op wie zij, die avond, de beste sauwelaar vinden. Zo krijg je een winnaar van de vrijdag
avond en een winnaar van de zaterdagavond en een
overall winnaar. Deze laatste word de oppersauwelaar genoemd.
In het overzicht op de website staat foutief dat Willy
vd Wijngaard in 1996 oppersauwelaar was.
Hoewel hij een onnavolgbare act wegzette als de
legendarische Flip van de Wetering van de Catering,
ging Corné er voor de derde keer met de titel vandoor.
Corné pakte hiermee voor de derde achtereenvolgende keer de titel en dus ook de wisselbeker (de
enige ooit) waarna het, nu nog circulerende, beeldje
van ‘t Sauwelerke werd geïntroduceerd, als wisseltroffee.
Corné mag zich tot op heden de Opper- Oppersauwelaar noemen. De keren dat hij mee sauwelde voor
de prijzen (ook vaak buiten mededinging meegedaan) won hij. Hij was in totaal 6 keer oppersauwelaar.
Jos Schetters en ik delen de tweede plaats met 5 keer
de titel van oppersauwelaar.

geval wel. De mijne is Prins Manus maar misschien
ook wel als de persoon Herman Veraart. Wel of geen
Prins, Herman zorgde goed voor zijn Bosuilen en
de sauwelaars in het bijzonder. Achter de coulissen
stond hij klaar met een hapje en drankje. Maar ook
met warme en gerustellende woorden of gewoon een
schouderklopje met “Zet ‘m op Thommekke”. Toen ik
zo zenuwachtig was tijdens mijn presentatie, sprak hij
de bemoedigende woorden; “Thommekke, volgend
jaar maar gewoon weer in de ton hè”
Over het sauwelen is al veel gezegd en geschreven
en ik zou ook nog bladzijdes vol kunnen schrijven
aan warme herinneringen. Gedachten flitsen voorbij
met De Nippel die in de ton helemaal los gaat op een
blok kaas, Bets van Kuijk die als muisje onophoudelijk
staat te piepen, Pierre Koertshuis die we aan de zijlijn
moesten roepen omdat hij anders nu nog stond te
sauwelen… Sjan en Jaqueline als onlosmakelijk duo in
de ton. Dick Vuijk die naast organisator ook 22 jaren in
de ton heeft gestaan.
Ik kan wel aan de gang blijven.
Lees het boekje van Ben Martens maar eens. Kijk ook
op de site van Bosuilendorp.nl. Daar staat een mooi
overzicht van alle sauwelaars, oppersauwelaars en
carnavalsverenigingen per jaar overzichtelijk op een rij
met een foto erbij.
Laten we hopen dat er in 2022 weer gewoon de 2
topavonden zijn waar ook dan weer de tranen van het
lachen zullen vloeien, gevolgd door 5 dolle dagen.
Alaaf,
Thom van Aert

Organisatie/presentatie
De organisatie was jaren in handen van Jos van Etten
en Dick Vuijk. Jos nog wat jaren langer dan Dick.
Jos is ook vele jaren de presentator geweest van de
avond, vaak ook samen in de rol van regisseur. Later
is ook Remco Raats een aanjager geweest en een
vermakelijk presentator evenals Jordi van Gils. Natuurlijk mogen we ook de enige vrolijke presentatie
niet vergeten. Ingeborg vd Maagdenberg heeft ook
enkele jaren de sauwelavonden gepresenteerd. Ook
ik heb mee mogen werken achter de schermen en
het een jaar gepresenteerd. En hoewel ik al een paar
jaar het eea in Ulvenhout had gepresenteerd ben ik
nog nooit zo zenuwachtig geweest als toen die twee
avonden…
Dat herinnert mij aan “mijn Prins”. Ik denk dat iedereen wel één van de Prinsen zijn prins vindt. Ik in ieder
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SAUWELAERS

NIELS GOOS
Ergus ok wel lekker da
ik nou wir un jaar langer
kan denkuh over een
tiepeke

Hallee Bosuiluh en Bosuillinukkus…..
Tsja hoe zulluh we is beginne….
Wie haaj er kennuh bedenkuh da ik nie veur dun 5e
keer in de ton moog kruipuh dees jaor, tijdens ut 55
jaar jubileum van de SUC. De 5 zat er wel jillemaal in
bij mijn zeg maar. Ergus ok wel lekker da ik nou wir un
jaar langer kan denkuh over een tiepeke. Na Drikske
van der Snee, Wout Smeris, Ko Zijn en Kees Klinker
moes ik toch wir op zoek naar een ander tiepeke.
Gelukkig hemme we Carnaval 2020 nog wel flink
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kennuh vieruh mee zun allen eej, net vur dun corona
klaar! Tijdens dieje irste lockdown kon de kater wel
ff zakken zeg maar. Wel erg jammer da dun groten
opstoet van ut Bosuilendorp in dun herhaling ok nie
deur ging. Dun praalwaguh van de mini dobberkes
stond (en staat nog steeds) te shinen, alsmede dun
dieje van een nieuw groepke wa ok vur ut eerst meej
ging doen…. Ergste was ut natuurlijk nog vur al die
bouwers die al maanden bezig waren gewiest in dun
bouwschuur en vur ut thuis publiek hullie creatie nie
konne laote zien….
Wa wel een nadeel van dieje corona lockdown was,
was da ik wa last kreeg van corona kiloos…. Ik wouw
eigelijk best gere wa gewicht verliezen, maar ken nie
zo goed tegen mijn verlies eej. Toen heb ik int veurjaor unnen engelse bergfiets gekocht en heb gelijk
dun irste twee weken da ik hum had er 2500 kilometer mee gereeje. Ik haaj um achterop dun fietsendrager staan toen we mee dun auto naor Zuid-Frankrijk
op verkansie waren gegaon eej.
Kan ook nie echt meer wa vertellen over Ulvenhoutse
kroegen omdat die zijn gesloten, das dees jaar wel
meerderuh keren gebeurt en ze gaan toch wir open
zagen we wel. Hopen da da de volgende keer ook
weer is want zonder de kroeguh ginne Carnaval eej.
Merguh komt de sint (as ze de zak kolen vinden) mee
zun donkergrijze pietuh Nederland in gevaren, dus om
nou al te zegguh dat er jillemaal niks gaat gebeuren
meej Carnaval vin ik wel wa vroeg.
Veul mensuh hebben tijdens dun corona ok lekker
kennen klussuh thuis, zo zie je wel dat de bewoners
van molenstraat 56 al weer lekker bezig zijn gewiest.
As ge nie uitkijkt halen ze Michiel Huijben nog in mee

zunnen bouw.
Tijdens de eerste corona lock down hadde we natuurlijk de kienders om les te geven. Toen ze
dun eerste week na dun lock down weer terug naar school waruh gewiest zeeje de juffen tegen
die kienders van mijn dat ze eindelijk allebei vur dun eerste keer weer alle sommen goed hadduh
gemaokt. Tsja zeeje die jong allebei, ons pa had deze week
ook vur dun irste keer geen
tijd om oos te helpen.
Ik denk da as we naar buiten mogen en samen mogen zijn
meej Carnaval ik toch wel efkus de kroeg in duik om er na
een paar uur uit te rolluh. As ik zorg da ik weinig bloed in
mijn alcohol heb dan lukt eier bakkuh en eten mee da
mondkapke op ok wel hoor!
Meese het gaai unne hele andere Carnaval worre as andere jaren maar laten we afspreken da as we iets kunne
doen en daarbij mekare nie in gevaar brenguh da we er
in ieder geval iets van gaan proberen te maken meej
zun alluh!
Meese hou mekare goed in de gaten (ook vur mijne
sauwel van het 56 jarig bestaan belanrijk) en zorg
goed vur mekare, dan kunne we samen nog veule
malen een gezellig feestje bouwe!
De carnavaleske groeten van nun sauwelaar en
hopelijk tot heel snel weer in unne goeien gezondheid!
Niels Goos
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Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

Carina Verpaalen - Verkerk
Annevillelaan 11
4851 CA Ulvenhout
06-21660897
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www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

PASTOR IN
BOSUILENDORP

ROB VAN
UDEN
De Roos van Jericho
Sinds 2016 woon ik in de pastorie van Rijen,
een flinke fietstocht verwijderd van het
Bosuilendorp. Toch kwamen, enkele weken
geleden, twee enthousiaste Bosuilen op bezoek;
ik noem ze Joep en Henk. Ze vroegen of ik in
dit polonaiseloze tijdperk een stukske voor
de Uilenroep wilde schrijven. Terwijl ze plaats
namen achter de pastorietafel, toverde ik uit
mijn steek (ja, warempel, ook de hoed van d’n
pastor heet een ‘steek’) een Roos van Jericho.
Henk en Joep keken verbaasd naar het verdorde
plantje dat iets weg heeft van een overleden
conifeer. En ik zei: Voor mij is dit plantje een
symbool van deze coronaperiode. Want het
is dooie tijd, toch? Ik leg het dorre plantje
vervolgens in een bakje water.
Mijn gedachten gingen terug naar mijn eerste
jaren in het Bosuilendorp, vanaf 1998. In een
donkere, koude en verlaten pastorie kwamen
we met een klein clubke samen om de
carnavalsdienst voor te bereiden. Daar was dan
adjudant Eric van Gurp, later ook Prins Achillus
(John Trommelen). De voorbereidingen en de
vieringen verliepen ‘zoals het altijd was geweest’,
Ben Martens deed de preek en mijn rol in de
viering was klein. Er was in die jaren veel routine
en weinig sfeer. De liturgie was schraal als een
vergeten pilske.
In deze eerste jaren leerde ik steeds meer
mensen kennen en mijn aandeel in de vieringen
groeide. Met Prins Manus (Herman Veraart)
ontstond een bijzondere click. En al was de
Raad van Elf veel te klein, mijn betrokkenheid bij
het Ulvenhoutse Carnaval groeide.
Langzamerhand leerde ik ook een belangrijke
les van mensen als Herman Veraart en Eric van
Gurp: Een les van trouw. Trouw doorwerken
en je verantwoordelijkheden nemen, ook als je
inzet en je werk niet tot bloei lijken te komen.
Wanneer ik omkijk naar het carnaval van deze
jaren, dan denk ik dat de Bosuilen er goed aan

doen om juist deze doorzetters te eren.
In mijn Kerkenwerk kwam ik in die jaren nogal
eens bij Ton en Tonny Roovers over de vloer. Van
Tonny hoorde ik over de nieuwe initiatieven die
in allerlei carnavalsgroepen ontstonden. Het
carnaval vernieuwde zich aan de basis. In 2008,
in de tijd van Prins Frank, zijn de Bosuilen zo
enthousiast over hun herwonnen vitaliteit, dat
het ze gegund wordt om het Gelag der Vorsten te
organiseren. Bij een tocht door het dorp deden
de carnavalsvierders ook de Laurentiuskerk aan.
Een grote ton had de plaats van de lezenaar
ingenomen, de eerste banken zaten vol prinsen
(en een baron) en overal in de kerken waren
blaaskapellen opgesteld. Het aanwezige volk
ging in de banken staan om het allemaal goed
te kunnen zien. Het was duidelijk: De Bosuilen
hadden hun carnaval terug op de kaart gezet. En
het werd elk jaar beter.
Ik wees Joep en Henk op de Roos van Jericho in
het bakje met water. Het bruine bolletje begon
zich te ontvouwen en een groene kleur doortrok
de plant. Kijk, zei ik: Wat er het ene moment dood
uit ziet, blijkt het volgende moment springlevend.
Het is een wonder van de natuur.
Vanaf het moment dat er weer leven in het
Ulvenhoutse carnaval kwam, hebben we zitten
verzinnen hoe we de betrokkenheid bij de
kerkelijke viering zouden kunnen versterken. En
dan zag je dat ook die kerkelijke vieringen weer
aan elan begonnen te winnen. Het werd drukker.
Ik heb een aantal prachtige vieringen mee mogen
maken; met de prinsen Frank, Boelo, Keeskènze
en met Prins Ad. En het reikte veel verder dan
die paar dagen carnavalsfeest. Want, wanneer je
carnaval goed viert, deel je lief én leed.
Ook voor mijzelf is de omslag bij de Bosuilen een
keerpunt geweest. Vanwege mijn aandeel bij het
Gelag der Vorsten werd ik, met enige vertraging,

ROB

in 2011 de voorganger van de Kielegatse
Oeleviering. Al snel drong ik er bij de organisatie
op aan om alle prinsen uit de omgeving uit
te nodigen. Jaar na jaar werd de Oeleviering
drukker en elk jaar zie ik een flinke delegatie
van de Bosuilen. Dat ontroert me, elk jaar weer.
Als ik in 2016 voor de laatste keer voorga bij de
Bosuilen, weet ik dan ook dat het contact zal
blijven. Nog steeds kom ik, elk jaar met carnaval,
een groep Bosuilen tegen. En tijdens zo’n
ontmoeting vier je een ogenblik wat er in veel
jaren is opgebouwd.
Toen Joep en Henk de pastorie verlieten,
filosofeerde ik nog wat over het belang van inzet
en trouw in dorre tijden en over verbondenheid
in goede en slechte tijden. Ik realiseer me dat de
coronaperiode weer voorbij zal gaan, want het
leven is sterker dan de dood. Dat geloof ik echt.
Deze grauwe periode gaat weer voorbij. In de
jaren die komen, zal het Ulvenhoutse carnaval
mensen blijven verbinden en energie geven. Ik
haal de geopende Roos van Jericho uit het water
en bid God stilletjes om zegen over de Bosuilen.
D’n Pastor, Rob van Uden
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SPONSOREN

Waar denken
ze aan?

Hogo Groen

‘t Jagthuijs

De Bonnet
Bastiaansen Mode

Kapimex

Taveerne Jeugdland
CM

Bergamo Havando
Intermezzo
BHVC
Kentie Thomas

Albert Heijn
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Bericht van de Sponsor & Commercie Commissie

In het uitzonderlijke jaar 2020 en ook zeker nog begin 2021 is het voor menig ondernemer een uitdagende en
onzekere periode en hopelijk zal deze tijd snel in positieve zin veranderen.
Voor de Sponsoring & Commercie commissie was FCQ dan ook een taak om op een creatieve en flexibele manier
de sponsoren en adverteerders te benaderen. De traditionele sponsoravond kon afgelopen Lovember in verband
met de RIVM richtlijnen niet doorgaan. We hebben de ondernemers van Ulvenhout en liefhebbers van het Bosuils
Carnaval in onze communicatie ruimte gegeven om daar op een flexibele manier invulling aan te geven.
De Gulle 4ilen hebben dit jaar een Saneveria en een kaartje met een persoonlijke boodschap mogen ontvangen.
Met deze geste werd in een persoonlijk onderhoud op afstand, in deze bijzondere tijd, een knipoog naar het
$?rnaval gegeven. De reacties waren enthousiast en verwarmend met de aandacht die op deze manier werd
gegeven. Tijdens deze gesprekken met de (ulle 4ilen werd gesproken, geluisterd en interesse getoond GLonze
ondersteuners van het Bosuils $arnaval.
Tijdens ons bezoek was het ook een leuk moment om een leuke opdracht te geven en een carnavaleske vraag QC
QCJJCL De vraag was: “Wat komt er in u op als u aan $arnaval denkt, graag dit beantwoorden in 1 woord!”
Een mooie samenvatting van onze “Gulle Uilen” ziet u FGCPL??Q. Door de medewerking van onze “Gulle 4ilen”
FC@@CLTCCCLKMMGCSCP@GLBCLBC6MMPBTMJI
De extra opdracht was om de Saneveria een mooi “thuis” te geven in hCQbedrijf en dit hebben we in overleg
laten vastleggen door onze fotograaf bij de “Gulle Uilen” op locatie.
Volgend jaar hopen we weer een leuke en informatieve sponsoravond te mogen organiseren en dat we samen
het $?rnaval in al zijn mooie elementen mogen gaan vieren!
Tot slot spreken we uit dat iedereen gezond blijft en dat de ondernemers weer mooie stippen op de horizon
mogen zien om te blijven en mogen ondernemen, dat is hetgene waar men goed in is en wat men graag met ziel
en zaligheid wil uitdragen!
Sponsor & Commercie Commissie

Smaakt

van den Wijngaart

MFL Accountants
Melleson
Niek Roos

Maan
van Oers

van Hooijdonk

Steverink Makelaardij
van Disseldorp

/Mg meer leuke en originele foto’s van de sanseveria actie zijn op de site www.bosuilendorp.nl/foto’s te vinden onder het uiltje 2021.
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S.U.C WINKELTJE
Leuke Prijsjes!

BESTEL MET MAIL NAAR
SECRETARIAAT@BOSUILENDORP.NL
NIEUW!
Jubileum Wapen
Een wapen met historie!
Als Embleem € 3,Gelimiteerde oplage
in goudkleur € 11,11

NIEUW!

NIEUW!
Lust Um Bier
LUST UM
LUST UM

Lustrum Boek

Gebrouwen door onze Bosuilse
Brouwerij Grimhuysen.
Per fles 33 cl € 2,50
Per fles 75 cl € 5,55

55 jaar Bosuilendorp!
Voor u op de plank € 15,-

Blond
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwer
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebr
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost!

Blond
Dit prachtige goudgele brouwsel is ontsproten uit de samenwe
tussen de S.U.C en brouwerij Grimhuysen. Het is speciaal gebr
ter gelegenheid van het 55-jarig Bosuils jubileum. Proost

Manchetknopen en Pins
Manchetknoop Wapen Ulvenhout
Pin Wapen Ulvenhout
Manchetknoop Bosuil
Pin Bosuil

€ 11,€ 7,50
€ 5,€ 3,-

Bosuilse Vlaggen en Sjaal
Vlag 150 x 100
Grote vlag 225 x 150
Sjaal

Steun de Bosuilen
Ontvang deze unieke persoonlijke Vriendenketting als blijk van

€ 12,50
€ 25,€ 10,-

Mail uw bestelling naar:
secretariaat@bosuilendorp.nl
Snelle levering gegarandeerd!

steun € 55,55
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