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2022 wordt weer een speciaal jaar Carnaval in 
Ulvenhout, maar met een leuk programma!
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VOORWOORD

Lieve Bosuilen en  
Bosuilinnen,

Colofon
Redactie:  Heidi van Dijke
Redactieadres:  Carnavalskrant@bosuilendorp.nl
Opmaak:  Heidi van Dijke / JVD Graphic Design 
Voorkant:  JVD Graphic Design
Drukwerk: BergamoHavando

Oplage:  2200
Verspreiding:  gratis verspreiding huis-aan-huis
 in Bosuilendorp

Speciale dank aan: Bosuilse verenigingen, fotografen, 
       Gulle Uilen, alle adverterende bedrijven
  en andere sponsoren. 
  Zonder jullie is er geen Uilenroep 
       mogelijk!

Teksten door:  Bestuur S.U.C, S.U.C vrijwilligers, vele  
                                    verenigingen,  de kapel, CV’s en meer  
       enthousiaste Bosuilen.

Speciale dank aan: Bosuilse vereniginge
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John Vester  en carina verpaalenester  en car

Secretaris en Penningmeester
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VANOERS.NLVan Oers Accountancy & Advies Ginnekenweg 145, 4818 JD Breda. T +31 (0)76 530 38 00

VAN OERS: UW WIJZE 
UIL OP HET GEBIED 
VAN FINANCIEEL ADVIES!

kantoor voor familierecht

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

 

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

kentiethomas.nl

 T 085 3001070  
info@kentiethomas.nl
Baronielaan 299, Breda
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MOTTO 2022

We moake ut goed! 

Mottomanneke 2022

Waar ben je geboren?
In Ulvenhout op 08.08.2008!

Heb je zin in Carnaval?
Ja, want dit jaar is speciaal. Ik ben niet alleen 

het Mottomanneke maar ook de adjudant 

van Jeugdprins Nick. Als we dit jaar Carnaval 

kunnen vieren kom je ons vast tegen met de 

rest van de Jeugdraad!

Ben je lid van verenigingen?
Yep, ik ben rugbyer bij de Bredase Rugby 

Club (BRC) en samen met mijn vriend Joris 

Romme zijn we een paar jaar geleden 

begonnen met C.V. de Zware jonges. We 

hebben een paar keer meegelopen en prijzen 

gewonnen tijdens de schooloptocht en de 

kinderoptocht.

Stuur vóór 12 maart je motto naar 
motto@bosuilendorp.nl. 
Met Halfvasten maken we de winnaar 
bekend! 

ruben vester

MOTTO 2023? Bepaal het motto 
en win eeuwige 
Bosuilse roem!
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Het Jubileumjaar werd 
anders gevierd

TERUGBLIK 2021

PIZZA'S VOOR 
HET BERKSKE

BORRELBOXEN VIA 
DE DRIVE THRU
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PLACEMATS VOOR 
DE DONK

VOELBORDEN VOOR 
DE BLAUWE KAMER
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Alaaf
Hadde gĳ er ok al 
zonne zin an? 

Des mooi want ge kunt dit recept gewòon op 
onse website vinden. En ge ken Smaakt, 
BioToday en RAW Organic Food gewòon, hier op 
d’n oek kopen! Beter gaoget niet worden! 
Een flinke berg producten vol meej vezels, 
vitamines, mineralen én ginne kunstmatige 
geur-, kleur-, of smaokstoffen. Da’s goed voor 
oew eige, oew omgeving en onze toekomst! Om 
oew leed un bietje te verzachten, ken ge 
25% korting krijge op onze webhop 
www.foodshop.bio met de code 
CARNAVAL2022*!

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

*Geldig op het gehele assortiment bij een minimale besteding van 35 euro. Geldig tot en met 31 maart 2022.

Advertentie.indd   1 7-1-2022   16:26:57



Een puzzel 
ter nagedachtenis

PUZZELPAGINA

Advertentie.indd   1 7-1-2022   16:26:57

Bosuilse puzzel 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Het dorp waar Bavel bij verbleekt.  
2. Bosuilse blaaskapel opgericht in 1969. 
3. Hier heeft het eerder door de Boereknuppels georganiseerde Vreetfestijn 

plaatsgevonden. 
4. Lekker met jus er overheen. 
5. Adjudant 2021-2022. 
6. Op 11 november 2017  
7. Bosuilse Jeugdprins 2021-2022. 
8. De enige echte Ulvenhoutse bar. 
9. De vaste prik op zondag. 
10. Het laatste carnavalsfeestje van het seizoen. 
11. Herman Veraart. 
12. Sinds 2018 een tienerfeest in het Bosuilendorp. 
13. Boswachter 2021-2022. 

1.            
2.            
3.            
4.            
            
5.            
6.            
            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            

We denken aan jullie………………………………………………… 
Oplossing terug te vinden achterin deze uitgave.  
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BOSUILSE SCHOOL

De Rosmolen

De Rosmolen Maokt het goed.

De Rosmolen maokt het goed.

Tenminste, dat hopen we. Want Carnaval in coronatijd is als een kerstboom zonder 
lampjes en kerstballen. Net niet. Wat verlangen wij terug naar de hossende menigte 
in de Pekhoeve. Waar de Klokkebei en de Rosmolen eensgezind het Bosuilse 
Carnaval aftrappen. Samen met de S.U.C, Prins Joep XVII, met onze geweldige 
ouderraad en de Bosuilse kapel. We willen terug naar onze feestelijk versierde 
school waar er door alle leerlingen wordt genoten van de optredens tijdens het 
open podium. En we verlangen terug naar de bezoeken aan de bouwschuur, het 
hoge bezoek van de Prins en de lachende gezichtjes van onze kleuters tijdens de 
Carnavals-modeshow.

Met heel ons hart hopen we op beter tijden. En als die tijden komen, zijn alle 
leerlingen, alle juffen en meesters en alle ouders van de Rosmolen er klaar voor. 
Want het Bosuilse Carnaval is springlevend op de Rosmolen.

Groet,

Team basisschool de Rosmolen
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PRINS JOEP XVII

VAN DE PRINS

Lieve Bosuilen en  
Bosuilinnen,
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VAKGARAGE RG ULVENHOUT
CHAAMSEBAAN 8 | 4851 SN ULVENHOUT | 076 - 5612300 | WWW.RGGROEP.NL | INFO.ULVENHOUT@RGGROEP.NL

Bij RG Ulvenhout
verkope we auto s. 
Ge ken ok terech 
veur onderhoud en 
reparaasie. 
We maoke ut goed.

adv_A5liggend-carnaval-Ulvenhout.indd   1 04-01-2022   10:07

NoW-HandsNoW-Hands

De salon in Ulvenhout
waar u terecht kunt voor 

ontspanning en verzorging

De plaats om tot rust te komen

Vossendreef 12
4851 BP Ulvenhout
nowhands@gmail.com
www.nowhands.nl

Beauty
Wimperextensions - Wimperlifting

Massage - Body sugaring
Nagelstyling - Pedicure

Ingrid Nous-Walter
06-47800024

Charlot Rijnders
06-10054800

16



BOB MELISSE

hebben we wel geprobeerd om op een andere 

Beste Bosuilen en  Bosuilinnen,
DE ADJUDANT
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www.bakkerijvandisseldorp.nl

Dorpstraat 97a | 4851 CL  Ulvenhout
(076) 850 850 3 | janvandisseldorp@hotmail.com
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Om 5 dagen carnavallen vol te 
kunnen houden, waterzakjes met 
een “puur” biertje tussendoor.   

Bier of waterzakje 
Om 5 dagen carnavallen vol te 
kunnen houden, waterzakjes met 
een pure” spa rood tussendoor.  

Drinken. Drinken of eten Eten. 

Laat naar bed. Vroeg opstaan of laat 
naar bed Vroeg opstaan. 

Meedoen met de optocht, met de 
Dobbers. 

Meelopen met de optocht 
of meedoen langs de 

kant 

Rustig kijken zit er vaak niet in, 
vaak ben ik onderdeel van de 
act…  

Fietsen, weer een beetje nuchter als 
we weer thuis zijn.  Fietsen of taxi Fietsen, in eigen dorp heb je geen 

taxi nodig.   
Meteen naar huis, maar als 
manlief nog ergens eieren wil 
bakken, zeg ik geen “nee”.  

Meteen naar huis of 
eieren bakken 

Eieren bakken, en daarna nog 
meer lekkers wat er maar 
voorhanden is…  

Een blaaskapel op zijn tijd, maar 
met een DJ met echte 
carnavalskrakers kunnen we ook 
goed los gaan.   

Blaaskapel of Dj  
Sinds ik page ben, heb ik pas echt 
blaaskappelenmuziek leren 
kennen en dat is me goed 
bevallen.   

Serpentines (die komen minder 
snel in je glas).  Confetti of serpentines Maakt niet uit, als ik maar niet 

hoef te stofzuigen of vegen.   
Een frikandel, maar dan wel een 
heul speciale.   Frikandel of kroket Frikandel. 

Hertog Jan. Jupiler of Hertog Jan  
Maakt niet uit. Gemixt met spa 
rood proef je toch geen verschil.   

Links. Links of rechts Rechts. 
Hossen. Polonaise of hossen Polonaise. 
Met de Prins op het podium, 
tenminste op de Prinsenwagen heb 
ik nog niet meegemaakt.   

Met de Prins op: het 
podium of op de 
prinsenwagen 

Helaas nog maar 1 keer op de 
wagen mogen staan samen. Ik ga 
graag nog eens op herhaling.  

Een orchidee, maar met Carnaval 
uiteraard de Sanseveria. Sanseveria of orchidee Sanseveria, hele makkelijke 

plant.  

Uilenroep. Uilenroep of 
Kontklopper Uilenroep. 

Nieuwe hits in een oud jasje. Oude Carnavals-
krakers of nieuwe hits Oude krakers in een nieuw jasje. 

 

Om 5 dagen carnavallen vol te
kunnen houden,n, waterzrzzzzakjkjjes met
een “p“puur” biertrtrrtrttjtjje tussendoor.

Bier of waterzrzzzzakjkjje
Om 5 dagen carnavallen vol te
kunnen houden,n, waterzrzzzzakjkjjes met
een pure” spa rood tussendoor.

Drinken. Drinken of eten Eten.

Laat naar bed.
Vroeg opppstaan of laat

naar bed Vroeg opppstaan.

Meedoen met de oppptocht, met de
Dobbersrsrss.

Meelopppen met de oppptocht
of meedoen langs de

kantnttnt

Rustig kijijjken zittt er vaak niet in,n,
vaak ben ik onderdeel van de
act…

Fietsssen,n, weer een beetjtjje nuchter als
we weer thuis zijijjn. Fietsen of taxi Fietsssen,n, in eigen dorprprrpprpp heb je geen

taxi nodig.
Meteen naar huis, maar als
manlief nog ergensss eieren wil
bakken,n, zeg ik geen “nee”.

Meteen naar huis of
eieren bakken

Eieren bakken,n, en daarna nog
meer lekkersrsrss wat er maar
voorhanden is…

Een blaaskapel oppp zijijjn tijijjd, maar
met een DJDJJ met echte
carnavalskrakersrsrss kunnen we ook
goed los gaan.

Blaaskapel of DjDjj
Sinds ik page ben,n, heb ik pas echt
blaaskappelenmuzzziek leren
kennen en dat is me goed
bevallen.

Serprprrpprppentnttntines (die komen minder
snel in je glas). Confnffnfefeffefetttttttti of serprprrpprppentnttntines Maaktkttkt niet uittt, als ik maar niet

hoef te stofzfzfzffzffzffzf uigen of vegen.
Een frfrfrikandel, maar dan wel een
heul speciale. Frikandel of kroket Frikandel.

Heeertrtrrtrttog Jg Jg JJan. Jupuppupiler of Heeertrtrrtrttog Jg Jg JJan Maaktkttkt niet uittt. Gemixixxttt met spa
rood proef jf jjf je toch geen versrsrsschil.

Links. Links of rechts Rechtsss.

Hooossen. Polonaise of hossen Polonaise.

Met de Prinsss oppp het podium,
tenminssste oppp de Prinsssenwnwwagen heb
ik nog niet meegemaaktkttkt.

Met de Prinsss oppp: het
podium of oppp de
prinsssenwwwagen

Heeelaas nog maar 1 keer oppp de
wagen mogen staan samen. Ik ga
graag nog eensss oppp herhaling.

Een orchidee, maar met Carnaval
uittteraard de Sanssseveria. Sanssseveria of orchidee Sanssseveria, hele makkelijijjke

plantnttnt.

Uilenroepeppep.
Uilenroepeppep of
Kontnttntklopppper Uilenroepeppep.

Nieuwe hitttsss in een oud jasjsjje.
Oude Carnavals-

krakersrsrss of nieuwe hittts Oude krakersrsrss in een nieuw jasjsjje.

DE PAGES

Carnavals      dillemma’s
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Elles Verkooijen

Bas van Gool

Vivi Bogers

Silvian Diepstraten

DE RAAD

We stellen ons voor!

Conny van der Westerlaken
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Hans van Gool

Karlijn van den Berg

Elvira Smits-Dijkstra

Ricardo Ribbens

James Busch

Henk van Sasse van Ysselt

21



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

“We maoke ut goed”
Hè losbol!
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BOSUILSE CV

CV De Sisters

 

 

HALLO BOSUILEN EN BOSUILINNEN, 

IN WAT VOOR TIJD LEVEN WE TOCH, WE KIJKEN ZO UIT NAAR KOMENDE 
CARNAVAL, MAAR HIER STAAT NU (DECEMBER 2021) NOG EEN HEEEEL GROOT 
“VRAAGTEKEN” ACHTER. 

GELUKKIG IS VAN DE ZOMER ONS SISTERSUITSTAPJE WEL DOORGEGAAN HIER IN 
“ONS DURPKE AAN DE MERK”  EN IN  BREDA. EEN REUZE GEZELLIGE DAG, WE 
HEBBEN VEEL  PLEZIER GEHAD, ONDANKS DE VERSCHRIKKELIJKE PLENSBUI DIE 
WE OP ONS KOP KREGEN EN WE TOT OP HET BOT NAT WAREN.                                                          
WE HOPEN ZOOOO DAT WE JULLIE IN FEBRUARI ALLEMAAL WEER ZIEN EN WE  ER 
SAMEN EEN FANTASTISCH FEESTJE VAN KUNNEN MAKEN EN…………….. ZONIET 
DAN GAAN WE TOCH GEWOON IN HET VOORJAAR EEN VERLAAT FEESTJE 
BOUWEN. 

BLIJF GEZOND, LIEVE GROETJES 

SIS EMMY, SIS HAN, SIS CARLA, SIS ELS, SIS ANJA, SIS MAY, SIS MARIJKE, SIS 
NEL, SIS MARINA EN SIS MARIAN.  XXXXX  

 

 
WE HOUDEN ONS STRIKT AON DE REGELS, OMDAT DA MO(E)T 

D’ROM GIN NIEUW FOTOKE VAN ONS 

MAR WE MAOKE UT GOED 

23



VOR UN STRATEEGISCHE 

IDENTITEIT, OEW VISUELE

KOMMUNIKÂÂSIE OF 

ILLUSTRÂÂSIE MOTTE 

WEEZE BIJ JVD

En meej karreneval oew leverââncier van:

Emblemen, krâânten, speldjes, onderscheidingen

medailles, banieren, patches, en nog heul veul meer...
ngeniding

veul meer... ve meer.

+31 (0)76 532 14 43          info@jvdgraphicdesign.nl          www.jvdgraphicdesign.nl

24



BOSUILSE CV

Coert ter Wal - Optometrist
Dorpstraat 21
4851 CJ Ulvenhout
076-5611313
www.brillenzaken.eu
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Implantologie

Klikgebit

Orthodontie

Mondhygiëne

Algemene 
tandheelkunde

balie@tpgilze.nl
www.tpgilze.nl

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

De Klokkebei
De Klokkebeiers maoken ut goed, we 
kijken heel erg uit naar dat we weer 
leut mogen maoken met Carnaval. 
Hierbij een terugblik op Carnaval op 
de Klokkebei de afgelopen jaren. 
Maok er een goeie Carnaval van! 
Alaaf! 

27
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Advertentie ruimte

LUSTRUMBOEK

HET BOSUILS FEESTJE IN WOORD EN BEELD

Het lang verwachte boek is er! Ruim twee jaar geleden is de 
wens uitgesproken om de nieuwe fase in het Bosuilse Carnaval, 
sinds 2007, vast te leggen. De eerste 33 jaar staan goed 
beschreven in ‘het gele boekje’, 44 jaar is vastgelegd in ‘het 
fotoboek’. Tijd dus voor een nieuw boek. En dat hebben we 
geweten! 
Frank Husson is gevraagd een redactieteam samen te stellen 
en de regie in handen te nemen. Nadat de eerste opzet vorig 
jaar nèt niet op tijd klaar was, is besloten een compleet boek te 
maken over 55 jaar Carnaval met de Prinsengalerij als leidraad. 
Na vele honderden uren werk is het boek twee keer zo dik 
geworden als we oorspronkelijk voor ogen hadden en is het af… 
met dank aan velen die input hebben geleverd, feiten hebben 
gecheckt, foto’s beschikbaar hebben gesteld en anekdotes 
hebben gedeeld. Speciale dank is er voor het redactieteam: 
Annemarie Klerkx, Ingrid Bothe, Wim Venneman, Annemiek 
Verschueren, Boelo Tigchelaar, John Vester en Frank Husson. 
Hun tijd en tomeloze inzet hebben geleid tot een naslagwerk 
voor alle huidige en toekomstige Bosuilen. 

Staat er al zo’n prachtig exemplaar in uw kast? Naast de luxe 
hardcoverversie is er een unieke, genummerde en gelimiteerde, 
versie verkrijgbaar met hierin de handtekening van alle nog 
levende Bosuilse Prinsen.

Beide versies hebben dezelfde inhoud.

Ga naar de 
webshop op www.
bosuilendorp.nl of 
scan de QR code

HARDCOVER
€ 17,50

SPECIAL
€ 55,00

Bosuils Carnaval in 
één boek
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Uitermate geschikt voor 
festiviteiten, sportdagen en 
bedrijfsfeesten. Tevens gezellige 
tussenstop voor fiets- en 
wandelroutes. 

Eet- en drinkarrangementen 
bespreekbaar. 

Neem voor meer info vrijblijvend 
contact op. 

Taveerne Jeugdland 
 
Bel voor informatie: 
076-5612654  John Voesenek 
Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout 
www.jeugdland-ulvenhout.nl 
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CV De Dobbers

We hebbe  
un mooi 

kleurplaotje 
gemaokt

BOSUILSE CV

BOSUILSE CV

CV DE Herries ma
oke er wa van!
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Beste Bosuilen en Bosuillinekes!

Hoi, ik ben Nick, jullie jeugdprins van dit jaar.

Ik zit op het Michaël College in Breda en woon samen met mijn 

ouders en zus in Ulvenhout.

Dit wordt mijn 6de jaar in de raad en ik ben heel blij dat ik dit jaar 

dispensatie/een extra jaar heb gehad van Monika en Miranda en 

de S.U.C., want mijn droom was om een keer jeugdprins te zijn 

voor Bosuilendorp. 

Samen met Ruben de adjudant, Fay als hofdame en een 

supergezellige raad gaan we er een groot feest van maken als dat 

überhaupt al mag dit jaar.

We hopen in ieder geval dat we wel iets gezelligs mogen gaan 

doen, omdat carnaval voor iedereen gezellig kan zijn. 

Aan ons zal het in ieder geval niet liggen…. IK heb er zin in…. 

Hopelijk tot snel, Alaaaaaaf!!

We stellen ons graag 
even voor!

Beste Bosuilen en Bosuillinekes!

Ik ben Nick, jullie Jeugdprins van dit jaar.

Ik zit op het Michaël College in Breda en woon samen met mijn 

ouders en zus in Ulvenhout.

Dit wordt mijn 6de jaar in de Jeugdraad en ik ben heel blij dat 

ik dit jaar dispensatie/een extra jaar heb gehad van Monika 

en Miranda en de S.U.C, want mijn droom was om een keer 

Jeugdprins te zijn voor Bosuilendorp. 

Samen met Ruben de adjudant, Fay als hofdame en een 

supergezellige Jeugdraad gaan we er een groot feest van maken 

als dat überhaupt al mag dit jaar.

We hopen in ieder geval dat we wel iets gezelligs mogen gaan 

doen, omdat Carnaval voor iedereen gezellig kan zijn. 

Aan ons zal het in ieder geval niet liggen…. IK heb er zin in…. 

Hopelijk tot snel, 

Alaaaaaaf!!
JeugdprinsJeugdprins

Nick

DE JEUGDRAAD

Als u zich afvraagt: “waar zijn de raadskleding en de steken??” 
Die maoke ut goed!!  Voor de foto van deze Uilenroep waren ze nog niet beschikbaar, 
maar we willen ze nu heel snel aan jullie laten zien!
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Hoi allemaal!

Ik ben Ruben Vester en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in 

de Jeugdraad omdat ik het heel gezellig vind, want 

er is altijd veel lol. Dit jaar ben ik adjudant van 

Jeugdprins Nick. Ik ben blij dat ik nog een kans krijg 

om nog een jaar in de Jeugdraad te zitten en ook 

nog Motomanneke te mogen zijn.

AdjudantAdjudant

Ruben

Hallo!

Ik ben Fay de Bruijn en ik ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 

van de Rosmolen.

Ik zit voor het derde jaar in de Jeugdraad.

Ik vind Carnaval leuk omdat je dan gekleurde kleren 

aan mag en er is dan ook een heel groot feest en een 

optocht.

Waarom ik de Jeugdraad leuk vind, is omdat je overal 

mee naar toe mag en je mag op de carnavalswagen 

met heel de Jeugdraad.

Hoi lieve Bosuilen en Bosuillinnekes

Ik ben Marente ter Hofstede en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in 

groep 7 van de Rosmolen en ik heb nog een broer en een 

zus. Ik zit al 5 jaar op voetbal.  Het Carnaval zit in mijn bloed 

en ik liep vroeger al voorop in de polonaise. Mijn oudere 

broer heeft ook al een jaar in de Jeugdraad gezeten en die 

vertelde er veel over en ik vond het leuk klinken dus ik heb 

mij ingeschreven. Dit jaar ben ik uitgekozen om Uilientje  te 

zijn. Ik hoop jullie met Carnaval tegen te komen en loop dan 

gezellig een rondje mee in de polonaise. Tot dan ALAAF  

UilientjeUilientje

Marente

HofdameHofdame

Fay
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Hoi!

Ik ben Brian Akkermans, ik ben 11 jaar. Ik zit op 

fitness en in groep 8 van basisschool De Rosmolen. 

Ik vind het leuk om na 2 jaar uiltje te zijn geweest 

raadslid te zijn bij de Jeugdraad.  Ik hoop dat het 

een leuk jaar wordt, maar ondanks alles: “we 

maoke ut goed”.

Alaaaf Brian

Brian

Hallo allemaal!

Ik ben Frederieke. Ik ben 12 jaar oud en ik heb heel veel 

zin in Carnaval.

Ik zit nu op Tessenderland en mijn hobby’s zijn 

zwemmen en tekenen.

Dit is voor mij nu het laatste jaar in de Jeugdraad.

Alaaf!

Hoi lieve Bosuilen en Bosuillinnekes

Hoi, ik ben Floris  Huijben en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 

8 van de Rosmolen.

Mijn hobby’s zijn tennis, gamen, mountainbiken en drummen.

Ik speel bij de Harmonie. Ik vind muziek maken echt super 

leuk en met Carnaval speel ik ook bij de Boskuikens .

Dit is het 4de jaar dat ik in de Jeugdraad zit; het is echt 

superleuk.

Ik bouw ook carnavalswagens want ik ben lid van CV  de 

Boereknuppels. 

Ik vond het heel jammer dat Carnaval vorig jaar niet doorging. 

Hopelijk gaat Carnaval dit jaar wel door. Bij de Jeugdraad 

maak je  leuke vrienden; wij zijn een hele hechte groep .

Het is bij de Jeugdraad altijd super leuk, er zitten dit jaar 6 

vrienden en vriendinnen van mij uit de klas in de Jeugdraad.

Groetjes en tot kijk met Carnaval!!!!

Floris

Frederieke

DE JEUGDRAAD
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Hoi allemaal!

Ik ben Elise Melisse.

Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7 van de 

Rosmolen.

Ik hou van paarden en paardrijden.

Dit is mijn 2e jaar in de Jeugdraad en ik heb er dit 

jaar weer super veel zin in!

We maoke ut goed!

Elise

Elise

Hallo Iedereen!

Ik ben Sem Goos, 11 jaar, en ik zit in groep 8 van de 

Rosmolen. 

Carnaval zit in mijn bloed en vier ik ook graag met CV 

De Dobbers. 

Dit is mijn tweede jaar in de Jeugdraad en ik heb er 

weer zin in. 

Ik hoop jullie met Carnaval weer te zien! 

Alaaf Sem 

Hoi allemaal!

Ik ben Noortje. Ik ben 9 jaar en zit op de Rosmolen in groep 

zes.

Thuis draaien we heel veel carnavalsmuziek. 

Mijn favoriete nummer is “De vloer is lava”. 

Dit is mijn eerste jaar in de Jeugdraad. Hopelijk wordt het een 

top jaar en gaan we heel veel polonaises lopen! 

Alaaf!!!!

Noortje

Sem
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Hoi!

Ik ben Sanne Vissers. Ik ben 10 jaar en zit op de 

Rosmolen in groep 7.

Ik zit in de carnavalsvereniging De Dobbers en weet 

dus wel hoe ik moet carnavallen.

Nu maar hopen dat we deze Carnaval geen solo 

polonaise hoeven te doen, maar gezellig samen.

Ik vind Carnaval leuk, omdat we dan met z’n allen 

kunnen feesten en we hopen natuurlijk dat dat dit 

keer ook kan. 

ALAAF! Sanne

Sanne

Hallo Bosuilen!

ik ben Marien Meijs. ik ben 11 jaar oud en ik zit op de 

Rosmolen. Ik doe graag aan voetbal op UVV en af en 

toe ook wat gamen. Je kent mij misschien van CV De 

Gehaktballen en de Leedies. Ik heb een huisdier, een 

hondje, en een zusje. Ik ben ook een hele grote fan 

van NAC, ook al doen ze het niet heel goed. Ik heb er 

zin om met jullie allemaal Carnaval te vieren als het 

doorgaat. 

Allaaafffff!!!

Hoi!

Ik ben Kris Vissers en ik ben 11 jaar. Ik zit bij CV De Dobbers en 

ik zit in groep 8 van de Rosmolen.

Ik wou al heel lang in de Jeugdraad want ik vind Carnaval heel 

leuk. Ik vind Carnaval leuk om lekker polonaise te lopen met 

zijn allen en om de mooie wagens te zien. Laten we hopen 

dat we ut dit jaar goed maoke met z’n allen deze Carnaval.

Alaaf

Kris

Marien

DE JEUGDRAAD
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Beste Bosuilen en Bosuilinnekes!

Ik ben Tim Dekkers en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 

7 van de Rosmolen. 

Na een poosje op de wachtlijst mag ik dan dit jaar 

voor het eerst meelopen in de Jeugdraad! 

Ik heb er dan ook mega zin in om met jullie te 

hossen en te feesten! 

Mijn hobby’s zijn voetbal bij UVV JO11-3 en 

scouting. 

Dit jaar gaan we ut extra goed maoke!

Tim

Hallo Iedereen!

Ik ben Neeltje van Riel en ik zit in groep 8 van de 

Rosmolen. Buiten schooltijd ben ik vaak 

bij UVV40 om te voetballen. De aankomende tijd zie 

je me vast ook op andere plaatsen in het dorp om 

gezellig Carnaval te vieren met iedereen! 

Mijn vader en ome Erwin hebben vroeger in de 

jeugdraad gezeten. Ik heb er heb er heeeeel veel zin in!

Alaaaaaaaaaaaaaaf

Neeltje
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WOONT U BIJ DE PEKHOEVE?

Dan vragen wij uw begrip! Binnen de 

mogelijkheden hopen we namelijk een 

buiten Carnval te kunnen houden op het 

Pekhoeve - binnen terein (tussen het 

cultureel centrum en de karkooi). De focus 

ligt op vrijdag 25 t/m zondag 27 februari. 

Mogelijk geeft dit  enige overlast. Natuurlijk 

bent u van harte welkom! Alvast dank

SCAN DE QR CODE 

VOOR DE LAATSTE 

INFO OVER HET 

PROGRAMMA!

WOONT U BIJ D

Dan vragen wij uw

mogelijkheden ho

buiten Carnval te

Pekhoeve - binne

cultureel centrum

ligt op vrijdag 25

Mogelijk geeft d

bent u van harte

VIER MEE 

EN 

VERSIER JE HUIS.
Geef, vóór 26 februari, je adres door 
op huis@bosuilendorp.nl en maak 

kans op de uitverkiezing tot het 
‘Beste Bosuilen huis’. Prijsuit- 

rijking op zondagmid-
dag 27 februari.
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PROGRAMMA

Waar moet ik zijn?
Moet ik een kaartje hebben?

Is QR code nodig?Wat gaat door?We vieren Carnaval, 
maar altijd binnen de 

geldende maatregelen. 

kijk op www.bosuilendorp.nl 

en op onze socials voor de 

laatste info en het actuele programma

VOORAF

CARNAVAL

10.11u Dobbertjesspelen
12.11u Bosuilse brunch
14.11u Bosuilse cantus
16.11u Bosuilse veiling 
17.11u Bosuils buffet
18.11u Partytime met DJs

ZATERDAG 26 FEB11.11u Opening met de scholen 
en de onthulling van de 
Branduilen

13.11u (Buiten)festiviteiten
18.11u Partytime met DJs

VRIJDAG 25 FEB

09.11u Bijbuurten 
11.11u Inschrijven Ludieke 

Bosuilse  optocht 
12.11u Ludieke Bosuilse Optocht 
14.11u Tour door Bosuilendorp 
14.11u Partytime & open podium

ZONDAG 27 FEB

09.11u Dauwtrappen
11.00u BaronieTV (tot 12.30u)

MAANDAG 28 FEB

DINSDAG 1 MRT

19.11u Uilenverbranding & 
 afscheid Raden
20.11u Sluiting Carnaval

Vlaggenparade de Bosuilse vlag-
gen worden opgehangen. Hang 
jij hem ook buiten?

ZATERDAG 19 FEB

ZONDAG 20 FEB

11 plekken tocht met bezoek aan 
Clara voor mooi Carnavalsweer.

net even anders

maar misschien kan er wel meer...
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nog un jaor net anders
Maor we maoke ut  goed!

CARNAVAL!

16 maart 2022  | Kies 
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Jaar

We doen nog un rondje, 
en hijsen 
un glaske knuppelbier 
noar het mondje

1991

1997

1995

1993

1992

Dur al die rotondes droait 
de pliesie helemoal dur

Nijpels gedroagt zich
als unne (b)engel

moar sloat vd Velden
iets groens

an zunne hengel?

maor hier is de wagen 
van Toetanchamon ?? Tangtervanaf 

of we ut lak eroan hebbe

1994B
oereknuppelzo

mer

Trek ut oe nie aon jong, 

Jaar
Opgericht in 1990
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2002

1998
1999

3x11 al ut bier voor ons zelluf

2000

we hebbe al …. jaor de poppekus aon 't danse

2001

We zwenken uit
Prins Drik 
en de raad van elfjes

2005

De Zjurie stikt de koppe bij mekaor

2004

O
k ut markdal viert Carn

av

al

Ok in ut
wilde westen 
vieren ze 
carnaval 
as d'n beste
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2011

2006
2007

De Bosuilse Palingsound

2008
Wij ok

2009

Cirque du so blij

2012

Bosuile groot en klen 
zulle op oos kermis in de wolke zen

W

e draaie al 22 jaa
r m

ee
j
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2018

2015

2013

Wat vrete Mies

2014

De sloagers

Deze vrolijke
grote bende

steekt
de draak ermee

2016

Ok wij gaon vur goud

Wij (oudjes) witte het niet meer

2017

Dur zit Schot in

Kunde de
schotse maot (h)ouwe

2020

W
e 

dr
ao

je

 ut
 om

, we werkun 5 daogen meej carnaval

(vier de res van het jaar f
ees

t)

es ve

45



 

46



BOSUILEN LIED

Els Bink, schrijf
ster van het 

lied, hier tijden
s haar sauwel a

ls 

Margaret Thatc
her

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  
Meej Grimhuyserpoort 
De meulen, de Merk
Nog onverstoord
Meej carnavalsdagen
Dun Uil op het plein
Dat mot toch ut plaotske
Van n’n Bosuil zijn.

Iedere Bosuil kent natuurlijk  

  het Bosuilse Carnavalslied!  

Implantologie
Klikgebit
Orthodontie
Mondhygiëne
Algemene tandheelkunde

              Nieuwe

      cliënten zijn

van harte welkom!
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BOSUILSE CV

CV Kwitnie
Beste Bosuilen en Bosuilinnen!!  

Tja, of we nog snel een stukje voor de carnavalskrant 2022 willen schrijven en 
inleveren? Natuurlijk willen we dat doen, maar waar moeten we het nu over 
hebben? Vaak kijken we even terug naar onze grote successen van het jaar 
ervoor en blikken we dus terug op de optocht. We kunnen echter al 2 jaar niet 
meer terugkijken op een optocht. Waar in 2020 eerst de harde wind ervoor 
zorgde dat de optocht niet door kon gaan kwam daarna corona dat zowel met 
Halfvasten 2020 als in februari 2021 roet in het eten gooide.   

Vorig jaar sloot ik de bijdrage voor de carnavalskrant af met de volgende tekst: 
“Hopelijk treffen we jullie weer op zondag 27 februari 2022 wanneer we weer 
een nieuwe creatie aan iedereen kunnen tonen”. Het is nu inderdaad heel erg 
hopen dat er op die zondag een optocht door het Bosuilendorp zal trekken. 
Tegen beter weten in blijven we dus maar hopen. In een aantal dorpen om ons 
heen is de optocht nu al afgelast of zelfs verplaatst naar de lente.  

Toch heeft het niet doorgaan van al deze optochten ook een paar kleine 

een grandioos idee te komen voor de volgende optocht. Het kan haast niet anders 
of dit moet wederom leiden tot een groot succes bij de volgende optocht. Een 
ander voordeel is dat we nu al 3 jaar lang regerend kampioen zijn bij de kleine 
groepen. Dit hebben we destijds bereikt met onze ‘carnaval-festival-   

  
We sluiten wederom af met de woorden…..“Hopelijk treffen we jullie op zondag 
27 februari 2022 wanneer we weer een nieuwe creatie aan iedereen kunnen 
tonen”……..en anders met de woorden…..“Hopelijk treffen we jullie op zondag 19 
februari 2023 wanneer we weer een nieuwe creatie aan iedereen kunnen tonen”  

Groeten CV Kwitnie  
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CV Leedies Oonlie
Lieve allemaal,

Het liefste hadden we jullie in editie 2021 en editie 2022 willen vertellen hoe leuk wij het 
gehad hebben tijdens onze jubileum reis naar Spanje.
22 jaar Leedies Oonlie. Maar helaas ging ook onze trip niet door. Maar we hopen dat we 
jullie in editie 2023 en 2024 en 2025 en 2026 en… nouja nog heeeel lang kunnen vertellen 
over die fantastische villa, met zwembad, buitenkeuken, Balinees bed en nog veel meer luxe.
Omdat dat nu dus nog niet kan moesten we iets anders bedenken. Bij het schrijven van dit 
stuk zitten we weer midden in een lockdown. Zijn kroegen dicht en mogen we niet naar de 
film, een festival of theater. Ook de optochten worden her en der afgeblazen en wij kunnen 
alleen maar hopen dat er nog een optocht gaat zijn in ons prachtige Bosuilendorp.
Tot die tijd zitten we meer thuis dan normaal en daarom hebben wij voor jullie een puzzel 
gemaakt. De grote wie was er dronken bij Clara.
Hierbij stellen we onszelf 4 vragen: Wie was er dronken bij het brengen van de worst naar 
Clara. Wat had die persoon aan? Wat dronk die persoon? Wanneer gebeurde dit?

Hieronder zie je een plaatje met rode en groene lijnen. De groene lijnen zijn lijnen die 
kloppen. De rode lijnen zijn de lijnen die niet kloppen.
Kun jij van iedere persoon uitvogelen wanneer ze dronken waren, wat ze toen aanhadden en 
wat ze toen dronken?

Op pagina 74 in deze uilenroep kunnen jullie de oplossing vinden.
Succes met puzzelen en we hopen jullie allemaal heel snel weer te zien.

Heel veel liefs, 

Leedies Oonlie

Ps: Mauwe wor ut toch!

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

voor al uw stuc - en
schilderwerkzaamheden
- nieuwbouw
- verbouw

‘t lamgat
watersportcentrum  
& jachthaven

06 53 23 86 08

www.lamgat.nl
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AMENDEMENT 
   

Verenigingsloods Ulvenhout 

Zorg dat het rijke verenigingsleven in Ulvenhout niet verloren gaat 

 
Ondergetekende(n),  

 

   

 

  
 

 

 
Breda Beslist    VVD Breda 50+  CDA Breda SP Breda 

  
 
P. Vissers   M. Peereboom J. Taks  

J, Bruijns I. Verdaasdonk 

  

Gelet op artikel 10.3 van de Spelregels gemeenteraad Breda  

 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 

 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 11 november 2021 

 
Constaterende dat: 

- Maart 2022 het huurcontract voor de huidige loods stopt en op deze locatie een aanvang 

gemaakt gaat worden voor de realisatie van woningbouw voor starters, senioren, CPO en vrije 

sector. 

- Er al sinds 2001 wordt gesproken met en door het college over de verenigingsloods in 

Ulvenhout. 

- De verengingsloods onmisbaar is voor het bouwen van carnavalswagens, waar jongeren leren 

samenwerken, bouwen, technische vaardigheden ontwikkelen en met financiën om leren 

gaan. 

- De verenigingsloods noodzakelijk is voor het inzamelen van goederen voor de tweejaarlijkse 

vlooienmarkt, waarmee de plaatselijke verenigingen met deze opbrengst van meer dan 

30.000 euro gesponsord kunnen worden en als opslagplaats voor spullen van verengingen die 

activiteiten ontplooien in Ulvenhout. 

- Dit nu niet in de begroting 2022 is opgenomen. 

 

Overwegende dat: 

- Ondanks er een nieuwe plek is aangekocht om een nieuwe verenigingsloods te kunnen 

realiseren de tijd dringt en hierdoor niet alleen de realisatie van de verenigingsloods in 

Ulvenhout in gevaar komt, maar ook het rijke verenigingsleven met de vele vrijwilligers in 

Ulvenhout zelf.  

- Het college zich uitgesproken heeft graag af te maken waar deze aan begonnen is en dit 

zeker na 20 jaar mag doen. 

- De verenigingsloods duurzaam gebouwd zal worden. 

De exploitatiekosten na realisatie van de verenigingsloods budgettair neutraal zullen zijn. 

GeleGeleG leGelet opt oppppppppt opppt op artartttttartarttartartartartarttartarartrtartartarra k llikelikeikeikeikeikeikekeikekiki 1010.10101010.10 33333333 van vanvanananva

StelSte len len nn dedede de re re rde rde dde rrde aad dd ad aad aad aadddadddaadaadaa vvovovovovoooooorooroorororvvoororvoovovooorvvoovoov om om oooooo e bbte be bte esluesluesluueses itenennite alsal volvol tggt::

DeDe gDe gDeDeDe gDeDeDDDD emeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenterntenterntenternternternteerrrnternnternterenterrrerntern rerrrnteenterrrntenteenterrnteenterrn enteerrn enteernterernterntern eernteeerernntenteeeern ennn eeentnnn adadadddddadaadaadaadadadadaadaaadaaadddddddaaadaadaad dddddddaaadaad ddddddaaddaaa dddaaaddddaadaddaaaaaddaaa da anannnvanvannvanvanvannvanvannnvanvannvanvvvannvan vavvvvvvvvvvavaaannnanvanvavavavanvaaanavannvanvanvvavaaaaaavavaaavvvvvv BredBredBredredBredBreBredBrededddeBreBreBBrBrBrrrrBBBB a, ia, ia, iaa, n veveen ven rgargadadadrga erinerinerine ng bibigg jeeeeneenenjeeee  op 11 novevembembember 2120021202021

ConsConstatetateatetateteateteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ndndnndnddnddddddddnddddddddddddddndnnddddnnndndddnnndnnndnddddddddenreneneeeeeeeeennnnnnnndnddddddddddrrenrrereendeeeenennndnnnnnndnddddddendddrreeennnnnnnndndendendddrererereeeennnnnnnndndddenddddrrendrrrrrrerereeeeennnnnnnnnndnddndnddrendrrrrreeeeeeeeeennnnnnnnnnndndddndnddrenrrrendrrrerereeeeeeeeeeennnnnennndndddrendrenrererendrrerendrereeeeeeeennennnnnnnddddrrrreeeeeenndndddddenddrreeeeeeeeenenennnnddddrrrerereeeennnnnneerrerereeeeeennnnnnnerrrrerereeeeerrerrrrererr daaaadadddadddddaddaaaaddae de de dadaaaae dadddadade dade daaaaaaaae dae ddadaddddadadadadadadadaaae dae dadaaae dae dee dee de dae dddddaaaae daaaae de adaadadaaadaeee ddadaeeeee daadaee deeeeeeee dddddadddaaaaaaaaae deeeeee ddddde de dddaaaaaaaeee deee de dddddde daaeeeeeeeeeeeeee ddddde de deeeee dddeeeeeeeeee eeeeee ttttttt:t:tt::tt:::t:t:t::t:t:ttt:t:::t:t:tt:t:t:tttttttt:::::tttttttt:::t::ttttttt:::::tttt:t::::ttttttttt
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22022: wij hebben jullie hulp nodig

Wil jij bijdragen, mail dan naar

UPDATE

VERENIGINGSLOODS
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Jullie zorgen hopelijk weer snel 

voor een mooie optocht en 

we wensen jullie veel succes!

BOSUILSE CV'S

2019 Een Hoop Flauwekul 2019 Leedies Oonlie

2019 Opbokkuh

2019 De Dobbers

2019 CV Alleen

2019 De Toekomst
2019 De Herries 2019 We zijner nie

2018 CV Nadorst 2018 De Nopkes
2018 De Gouwe Vrouwe
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2018 De Beestenbende

2018 De Gehaktballen
2017 De (G)oudjes

2017 De Sisters

2018 Keto

2017 Das Praot

2018 Timo

2018 De Klokke-bijtjes

2017 De Boereknuppels

2017 Steekvlam

2017 Uilenpikker
2018 Anjoymaar

2017 De Laontjes

2017 Kwitnie
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ROOD IS HET NIEUWE GROEN.
De BMW 4-Serie Gran Coupé
Private lease de BMW vanaf € 709,- per maand*.

* Op basis van 48 maanden & 10.000 km.
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Hier enkele foto’s van CV Alleen.  
Deze zijn van de optochten uit 2009 en 2011.  
Wanneer is er nog een volgende optocht? 

BOSUILSE CV
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CV Alleen



58



BABY BOSUILEN OPGELET!

Iedere Baby Bosuil heeft natuurlijk het 

     

BOSUILSE BABY KIELTJE!
Heeft u tussen Carnaval 2021 en Carnaval 2022 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 2023!
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KENT U DEZE NOG?

1970 1971 1972 1973

1978 1979 1980 1981

1986 1987 1988 1989
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1974 1975 1976 1977

1982 1983 1984 1985

1990 1991 1992 1993
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SINDS WANNEER BEN JIJ EEN BOSUIL?

1994 1995 1996 1997

2002 2003 2004 2005

2010 2011 2012 2013
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1998 1999 2000 HEB JE 2001?

2006 2007 2008 2009

2014 2015 2016 2017

Uilenroepen zijn vanaf 2015 digitaal te lezen op www.bosuilendorp.nl  
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Advertentie ruimte

Tolweg 15 
4851 SJ  ULVENHOUT 

076 560 20 40 

info@mflbreda.nl 
www.mflbreda.nl 
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EN DE LAATSTE JAREN!

2018 2020

2021

2019

Heb jij de editie van 
2001 nog in je kast 

liggen? Of weet je wie 
de omslag van 2001 

heeft getekend? Laat 
het ons weten via 

pr@bosuilendorp.nl. 
Je krijgt er een leuke 

verrassing voor terug!
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Advertentie ruimte
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Welkom in de 

duurzame wereld van

Grace is Green, de ecologische en duurzame webshop.
Voor degen die een bewuste keuze willen maken in kleine of grote stappen.

Alle Bosuilen krijgen 10% korting op het gehele assortiment

van Grace is Green met kortingscode GROENEBOSUIL

www.graceisgreen.com
kijk op

deze actie is geldig t/m mei 2022

Meer tips, onderzoeken en weetjes over duurzaam leven en ecologisch opvoeden?
Bekijk onze blogs op de website en volg ons op Instagram.

Banbu Melleson Eyewear Pandoo



Een puzzel 
ter nagedachtenis

PUZZELPAGINA

Oplossing Bosuilse puzzel 2021-2022 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

We denken aan jullie Henk en Natasja. 

1. U L V E N H O U T   
2. S P E T T E R S    
3. H A R M O N I E    
4.  G E H A K T B A L  
            
5.     M E L I S S E 
6. H U S S O N      
            
7.      N I C K   
8.    F L A M I N G O 
9.    O P T O C H T  
10. H A L F V A S T E N  
11.  M A N U S      
12.      J U M P   
13.   R I C A R D O   
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Advertentie ruimte

Jouw keuken vind je bij Keuken Kampioen
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 bijna 50 vestigingen zitten we altijd in de buurt.

Meer inspiratie opdoen? 
Vraag ons nieuwe magazine aan!
keukenkampioen.nl/magazine

€6.925,- €14.775,- €18.985,-

KK2020-11-30Adv. Carnavalskrant UlvenhoutWk49_A5.indd   2 17-01-2022   10:48
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KOM JIJ ONS S.U.C TEAM 

VERSTERKEN?!
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Prins der bosuilen

P
r
ins Joep X

V
II

Heb je nog enkele uurtjes over en vind 
je het leuk om mee te werken aan de 
communicatie rond Carnaval of een 
leuke Uilenroep samen te stellen? 

Wil je je graag inzetten voor 
Bosuilendorp ? 

Wij komen graag in contact met:
• Hobbyfotografen

• Grafisch vormgevers
• Tekstschrijvers

• Social media knallers

Vele handen maken licht werk!
Heb je interesse, stuur dan een mailtje 

naar pr@bosuilendorp.nl.

      Hopelijk tot snel!

Heb je een 
stageplaats 

nodig?
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In deze bijzondere tijd worden bedrijven en ondernemers nog meer uitgedaagd 
om creatief aan het werk te gaan en dat is in deze tijd op z’n zachts gezegd best 
een uitdaging. 
Budgetten om sociale, culturele en sportieve initiatieven te ondersteunen worden 
in deze tijd dan ook terecht weloverwogen verdeeld.
Carnaval is een cultureel erfgoed en heeft door zijn verschillende activiteiten 
een rijke historie opgebouwd en zal hierin zeker in de toekomst ook belangrijke 
bijdrages gaan leveren. Commissaris van de Koning van Noord Brabant mevrouw 
Ina Adema, beschermvrouwe van onder andere Carnaval, zet zich in om deze 
culturele traditie nu en in de toekomst in ere te houden.

Ook de ondersteuning van het bedrijfsleven zorgt dat de pijlers van deze traditie 
verankerd blijven. Dit is van grote waarde om het Carnaval te laten bestaan.
Dat is ook de reden om deze introductie te geven, omdat we ons als commissie 
er van bewust zijn dat het Bosuils Carnaval door sponsoren en adverteerders 
wordt ondersteunt. Dit is uiteraard geen vanzelfsprekendheid. Onze dank dan 
ook voor de ondersteuning!
 
Vorig jaar hebben we met de commissie Sponsoring en Commercie stappen 
gemaakt om de communicatie met de adverteerders en “Gulle Uilen” sponsoren 
verder te digitaliseren.
Dit doen we door middel van het online aanbieden van verschillende 
mogelijkheden om het Bosuils Carnaval te ondersteunen.
Op deze manier zijn de lijnen wat korter gemaakt, bijvoorbeeld het aanleveren 
van advertenties voor de Uilenroep. 

Dit jaar hebben we de mogelijkheden om Carnaval te ondersteunen op een 
aantal punten aangepast. De nieuwe digitale werkwijze wordt als een duidelijke 
en eenvoudige manier ervaren. Hierbij doen we onze uiterste best om de 
betrokkenheid en toezeggingen van onze ondersteuners de juiste aandacht te 
geven. Er zijn diverse mogelijkheden om met uw bedrijf in beeld te komen.

De geplande sponsoravond is niet doorgegaan vanwege de omstandigheden 
omtrent Covid-19. Er wordt gekeken om deze in het voorjaar alsnog in te plannen. 
Deze sponsoravond is altijd een mooie gelegenheid om op een leuke en 
ontspannen manier elkaar te kunnen ontmoeten. We lichten dan als commissie 
toe wat er zoal met de ondersteuning gedaan wordt.
We hopen dat we deze Carnaval op een verantwoorde en creatieve manier een 
en ander kunnen ondernemen, zodat het toch ook dit jaar een lichtpunt is in 
deze bijzondere tijd.

Commissie Sponsoring & Commercie

DE SPONSORCOMMISSIE
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MAAN ALVERO

TANDARTS 

CHRISTIAANSEN
RENOVA

MFL NIEK ROOS

VAN OERSBERGAMO

HAVANDO

VAN DEN

WIJNGAARTRG ULVENHOUT

NOW HANDSJVD

GRAPHIC DESIGN

INGRID

VAN OPLOO

KEUKEN

KAMPIOEN

DANK DANK!

DE BRONZEN GULLE UILEN
DE BRONZEN GULLE UILEN
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MET DANK AAN ONZE SPONSOREN

HOFLEVERANCIERSHOFLEVERANCIERS

DE FLAMINGOBAR

TAVEERNE JEUGDLAND

‘T NIPPELTJE

JG SOUND & VISION

DONATEURSDONATEURS

STICHTING ‘T HOFFLANDT

11-11 DONATEURS

VRIENDEN VAN DE BOSUIL

SCHROBBELÈR

HET ULFJE

ZIJ STEUNEN ONS, STEUNT U HEN?
ZIJ STEUNEN ONS, STEUNT U HEN?

DE ZILVEREN GULLE UILEN
DE ZILVEREN GULLE UILEN

DE GOUDEN GULLE UIL
DE GOUDEN GULLE UIL
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haolehoefde
niet

als uw vlees echt lekker mag zijn
de Vleesch meesters.nl

horeca kwaliteit van:

wij

bezorge

bij 

oew...

We maoke

ut goed

LEKKER!

Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

Annevillelaan 11  
4851 CA  Ulvenhout
06-21660897

Carina Verpaalen - Verkerk

www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

Oplossing puzzel pag 51: 
Kun jij van iedere persoon uitvogelen wanneer ze dronken waren, wat ze 
toen aanhadden en wat ze toen dronken?

Prins Joep    2012    Bier     Barman
Leedie Karlijn   2014    Boswandeling   Stewardess
Sauwelaar Niels 2018    Wodka   Wortel
Bosuil Bindert   2005   Jenever   Notaris
Sister Emmy  2009   Wijn    Uilien

BOSUILSE CV CV Leedies Oonlie
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NIEUW
EMBLEEM 2022
We maoke ut goed!
Vur op oew kiel           € 3,-

Bestel eenvoudig
 via de Webshop!

S.U.C WINKELTJE

JUBILEUM WAPEN
Een wapen met historie! 
Als embleem voor        € 3,-
Gelimiteerde oplage 
in goudkleur en 
luxe verpakking voor    € 11,11

MANCHETKNOPEN EN PINS
Manchetknoop wapen Ulvenhout   € 11,-
Pin wapen Ulvenhout                         € 7,50
Manchetknoop Bosuil                        € 5,-
Pin Bosuil                                              € 3,-

BOSUILSE VLAGGEN EN SJAAL
Vlag 150 x 100                    € 12,50
Grote vlag 225 x 150          € 25,-
Sjaal                                     € 10,-

STEUN DE BOSUILEN
Wordt Vriend van de Bosuil, 
ontvang deze unieke persoon-
lijke Vriendenketting en 
meer ...                           € 55,55

LUSTRUMBOEK
55 jaar Bosuilendorp!
Voor u op de plank             € 17,50  

Special edition! 
Gelimiteerde oplage van 55 stuks 
met handtekeningen van alle nog 
levende Prinsen! 
Mooi tafelexemplaar voor € 55,-      

Ga naar de web-
shop op www.
bosuilendorp.nl of 
scan de QR code

24 uur 
open!
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