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het Ulfje 
tijdens Carnaval 

met 1 munt betalen bij 
de Ulvenhoutse horeca 
alleen te koop bij & tijdens de 

carnavalsactiviteiten in de Pekhoeve 
Het Ulfje is dé consumptiemunt die, tijdens de carnavals-
activiteiten in de Pekhoeve wordt verkocht & gebruikt. Om 
gezellig te kunnen dweilen langs de Ulvenhoutse horeca is 
afgesproken dat deze ook ingeleverd kan worden bij de 
Flamingo Bar, café Christianen, café Paulussen, d’n Nippel en 
Lodewijck. Het Ulfje is alleen geldig tijdens het Sauwelen en 
Carnaval. 

met 1 munt betalen bij



 Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

Het jaar 2014 ligt alweer achter ons. Toch vond daar de start plaats van het huidige carnavalseizoen. Met het 11 van 
het 11 feest in de Flamingobar werd de aft rap gedaan. Allereerst de presentati e van de Jeugdprins en zijn gevolg. 
Na een paar jaar van prinsessen, stond er nu een trotse prins Jasper. Met zijn hele gevolg zett e hij snel de polonaise 
in en de start was weer gemaakt. Daarna nam hij plaats in de jury van UGT. Dat was wederom een spett erend 
feest, waarbij de jeugd zorgde voor het plezier bij de ouderen. Om iets na 23.00 mocht ik als voorzitt er voor de 
laatste keer prins Kees Kenze XV aankondigen op het openingsfeest. Hij kwam met zijn grote (beesten) ben-de het 
feest opluisteren. Het is alweer zijn laatste jaar en achter de schermen zijn wij met het bestuur al op zoek naar een 
waardig opvolger. Gelukkig krijgen wij signalen vanuit jullie als Bosuilen over mogelijke kandidaten. Laten we dar 
nog maar niet op vooruit lopen, want het echte carnavalsfeest gaat nog losbarsten.  Na het 11-11 feest werd op 
zondag de prinsenrecepti e gehouden. Een volle zaal bij cafe Christi anen gaf ook toen weer aan dat carnaval volop 
leeft . Na dit eerste feestweekend heeft  de Hoogheid met zijn gevolg al de nodige opwarmfeesten achter de rug.  
Gezien deze trainingen kan ik u wel uit zeer betrouwbare bron vertellen dat het carnavalsfeest in ons Bosuilendorp 
weer een succes moet gaan worden.
Ondertussen zijn ook de vele carnavalsclubs al volop aan het bouwen en gezien hun eerste resultaten zal ook de 
grote optocht weer de moeite waard zijn om te bezoeken. Afgelopen jaar werd er wel een keer de opmerking 
gemaakt dat het aantal toeschouwers ti jdens de tocht af zou nemen, maar men vergat daarbij op te merken dat het 
aantal deelnemers nog steeds toeneemt. Ook dit jaar weer nieuwe clubkes die de handen uit de mouwen gestoken 
hebben. Al met al denk ik dat wij weer een fantasti sch gezellig feest in ons dorp tegemoet kunnen zien. Ik nodig u 
ook allemaal van harte uit om een of meerdere feesten te komen bezoeken. Voor het totale programma overzicht 
moet u dit boekje maar goed doornemen. Alle acti viteiten staan erin. U hoeft  daardoor niets te missen.

En dan de voorkant (en achterkant) van de Uilenroep. Na vele prachti ge ontwerpen van Sandra Verheem, dank 
daarvoor, is het ontwerp dit jaar van de hand van een nieuw duo; Dirk en Paul Huijben. De heren hebben de 
ontwerpwedstrijd gewonnen die we dit jaar hadden uitgeschreven. Natuurlijk krijgen ze nog een mooi aandenken 

maar vooral eeuwige roem en hun ontwerp in een oplage van 2.200 Uilenroepen huis-
aan-huis bezorgd. Heren gefeliciteerd. Is de volgende voorkant door jou ontworpen? Zodra 
het mott o bekend is op Carnavalsdinsdag mogen de ontwerpen worden opgestuurd naar 
secretariaat@bosuilendorp.nl.

Als laatste wil ik nog wel even opmerken dat wij in Bosuilendorp een steeds groter en 
gezelliger feest kunnen maken met z’n allen en daarom sluit ik af met de woorden” Un 
grote ben-de!!!

Dun Veurzittert

3



4

Hoge Akker  6 U lvenhout | 0611196926 | mar ieke@mphf.n l  | www.mphf.n l

P o r t r e t f o t o g r a f i e

B e d r i j f s f o t o g r a f i e

R e c l a m e f o t o g r a f i e

Wat een geweldige mooie foto’s! Ik weet dat ik knap ben maar wat 
Marieke er van heeft weten te maken....

Royal Greetings, Prins Keeskènze XV



BOSUILEN en BOSUILINNEN

Voor het derde en laatste jaar heb ik de eer mij met de pen (laptop) tot u te richten.
In de vorige Uilenroep riep ik alle kinderen op een motto in te leveren. Dat was een succes!
“UN GROTE BEN-DE!” 
Ook dit jaar roep ik alle kinderen op een motto te bedenken en op een briefje aan mij of wie dan ook van de raad 
te geven. Zorg wel dat je naam op het briefje staat!  Jeugdprinses Ellis vond het duidelijk heel moeilijk om het juiste 
motto te kiezen. Bij bekendmaking van dit motto fronste een aantal mensen hun wenkbrauwen. Het is een geweldig 
motto, duidelijk van een kind en eentje die past in de moderne tijd. Carnaval moet de 21e eeuw in en niet blijven 
hangen. Dat betekend dat het vieren van carnaval langzaam moet worden aangepast. Wij zijn met de S.U.C al jaren 
bezig om het Carnaval mee te laten gaan in de tijd. Het uitgangspunt blijft uiteraard hetzelfde, het moet een feest 
zijn voor en door iedereen! De raad is er veel mee bezig, een dansje, alternatieve polonaise dansjes, sketches tijdens 
het Sauwelen en nu een “inval”  plek. Er is een permanente plek in de raad voor een persoon die het raadslidschap 
wil “proeven”. We hebben een pak met vestje (wel drie maten) ter beschikking. Dus wil je het eens proberen? Meld 
je aan bij een raadslid of wie dan ook van de S.U.C.We doen erg ons best om contact te houden met iedereen. Dat 
begint altijd op donderdagavond met een bezoek aan de Blauwe Kamer. Geweldig begin. Voor de kinderen doen we 
een project op school en een rondleiding bij de wagenbouwers. Op Carnavals-vrijdag gaan we langs bij de scholen en 
gaan we mee in de polonaise. De kinderen zijn na een paar minuten al “ontdooid” en willen mijn hand vasthouden 
of mijn ketting van zeer dichtbij zien. Het fluitje van de Adjedant, het signaal dat we vertrekken, komt altijd te vroeg.
Na de scholen gaan we dan met de kinderen het uiltje de cape omhangen. Het Carnaval is dan officieel begonnen! 
Waar we nu meer aandacht aan gaan schenken is de oudere jeugd. De “kinderen”  vanaf 13 jaar. Zij hebben zo 
hun eigen wensen die vaak voor volwassenen moeilijk te begrijpen zijn. Dus ben je van die leeftijd? Geef je dan bij 
ons op om te helpen voor jou en jouw leeftijdgenoten een feest neer te zetten. En na de scholen en uiltje de cape 
omhangen staan we al in de de Donk. Daar zitten ook bewoners uit onze omliggende gemeenten, Baviaonenland 
(Bavel) en Bonenpikkersland (Chaam) dus die prinsen met raden komen dan ook altijd naar de Donk. Drie Prinsen 
en raden zorgen dan voor een groot feest. Vorig jaar werd ik ook gevraagd bij bewoners op bezoek te gaan die niet 
naar de zaal konden komen. Een bijzondere ervaring die mij persoonlijk zeer heeft aangegrepen.

Hierbij vraag ik iedereen mij te melden als zij iemand kennen die mij graag wil ontmoeten maar niet zelf kan komen. 
Dat kan uiteraard ook buiten de Donk zijn. Ook leeftijd is niet van belang! We gaan ook weer naar de televisie, met 
als co presentator de Mechel. En tijdens het schrijven van dit stukje is de Mechel met Das Proat druk bezig een 
carnavals hit op te nemen. “De voordeur in en de achterdeur weer uit”. Tijdens het Carnaval zal dit menigmaal ten 
gehore worden gebracht. Uiteraard zal het ook op televisie te zien en te horen zijn. Een volgend initiatief is dat de 
S.U.C voor elke geborene in Bosuilendorp een kieltje met naam klaar heeft liggen. Weet u van een frisse geboorte? 
Meld het en de ouders krijgen het kieltje. Ja, we willen er wel nog vroeger 
bij zijn maar dat zal niet altijd door de ouders gewaardeerd worden.

Als laatste maar daarmee niet onbelangrijk wil ik het gigantische en 
enthousiaste leger van vrijwilligers bedanken. Verenigingen, groepen 
en individuelen zijn onmisbaar voor een geweldig feest. Vooral wil ik 
nogmaals melden dat er vrijwilligers zijn die tijdens de optocht de optocht 
zelf niet kunnen zien omdat ze bij een rotonde staan om het verkeer om 
te leiden. Menige weggebruiker zorgt dat het voor die vrijwilligers een 
lijden is! En toch staan ze er elk jaar weer.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de 3 geweldige jaren dat ik de eer 
had jullie Prins te zijn.

Tot ziens!
Royale groeten, Prins Kees Kénze XV
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Hallo Bosuilen en Bosuillinnekes,

Nog eventjes en het carnaval barst weer los in ons dorp.
 Voor je ligt de spiksplinternieuwe uilenroep met alle info en verhalen, anekdotes en overzichten van 
de S.U.C  en verenigingen. Lees het maar eens op je gemak door en ervaar hoe enthousiast iedereen 
weer is om  een mooi feest van carnaval te maken. Daarom zeg ik ook tegen iedereen: Un grote ben-
de. Iedereen is groot op zijn eigen manier. Un grote ben-de is dan ook is dan ook toepasselijk voor het 
bosuilse carnaval.Mijn persoontje probeert ook dit jaar weer samen met Prins Keeskenze XV, pages en 
raad dan ook weer carnaval 2015 weer groots te vieren. Voorbereidingen zijn al weer maanden gaande 
en ondertussen hebben we de feestvreugde al kunnen proeven op verschillende feesten.
Carnavalsverenigingen zijn uitgenodigd om met ons mee te gaan en 
hebben zo kennis kunnen maken met de uitt redens van ons. Dit vond ik 
heel leuk en dit initi ati ef krijgt dan ook een vervolg om de betrokkenheid 
van alle bosuilen met de S.U.C te vergroten.

Mooi toch??  
Ook de jonge bosuiltjes vergeten we niet.Op allerlei fronten worden ze 
betrokken bij de acti viteiten, en waar mogelijk gaan we samen op pad.
Beste Bosuilen, nog succes met de laatste voorbereidingen en tot snel !!
En je weet het: Un Grote Ben-de !!

Met bosuilse groet,
Ad van Gurp, Adjudant.
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

Aankomend jaar gaan we er samen met onze Prins Keeskènze XV, de raad en 
alle andere carnavalsvierders weer een mooi feest van maken. Met ons mott o 
‘Un grote ben-de’ hebben we op verschillende uitt redens al laten zien dat we 
van een goed feestje houden. Ondertussen zijn wij dus al helemaal klaar voor de 
carnaval. Wij hopen jullie allemaal tegen te komen  in ons mooie Bosuilendorp!
 
Alaaf, 
Pages Mandy & Carita

 
 

Zangstudio ROBB 
 

Voor jouw intensieve vocale training! 
	  

  

We werken met unieke zangtraining workflows om jouw zangstem verder te ontwikkelen, 

waardoor je snel beter zal gaan zingen!  

Lessen in de studio of via Skype, zijn direct online en flexibel in te plannen na aanschaf via de 

website. 

Meer info: www.zangstudiorobb.nl 
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Van Hooijdonk Autobedrijf  wenst iedereen een leutig Carnaval. 

076-5612300 
www.hooijdonk.nl 
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Brigidastraat 2, Bavel
bastiaansenmodestad.nl

GEEF DE GIJ 
GEERT BESJAONSE
UN BIETJE KLEUR?
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Te l .  0 7 6 - 5 6 5  6 0  5 0 
info@vangestelass.nl 
www.vangestelass.nl

Advies op gebied van verzekeringen,  
hypotheken en pensioenen

Hallo bosuilen ,bosuiltjes en bosuilinnen en bosuillinnetjes. Ik ben Jasper van den 
Maagdenberg en ik ben dit jaar jullie jeugdprins bij het Carnaval in het Bosuilendorp. Ik ben 12 
jaar en zit in de 1e op het Stedelijk Gymnasium Breda. Dit is nu mijn vierde en ook jammer genoeg 
mijn laatste jaar in de jeugdraad. Ik heb nu naar die vier jaar als raadslid heel erg uitgekeken naar  het 
moment dat ik jeugdprins  mocht zijn. Buiten het carnaval doe 
ik aan voetbal en golf, ik voetbal hier in Ulvenhout bij U.V.V. . 
En ik golf in Prinsenbeek bij golfvereniging Albatros. 

Maar carnaval vind ik toch het leukste moment in het jaar 
omdat je helemaal los kan gaan. En ti jdens het carnaval vind 
ik het leukste het scholencarnaval, Baronie TV en de optocht. 
Dus ik vind eigenlijk alles van het carnaval wel leuk. Laten we 
er dit jaar ‘un grote ben-de van maken! 

Groetjes, Prins Jasper

 



Hallo, ik ben Joost Rops. 
Ik zit in groep 7 van de Rosmolen. Ik ben ti en jaar. Dit is mijn tweede jaar bij 
de Jeugdraad. Ik vind het  heel erg leuk, want we doen heel veel acti viteiten.  
Laatst hadden we foto’s gemaakt bij …….. Het resultaat kun je zien.  Mijn sport is 
skateboarden en voetballen. Verder doe ik ook aan drummen bij de Harmonie en 
zit met Carnaval af en toe bij De Bosuilen. Dit jaar gaan we ook zelf optreden. Mijn 
broer en zussen en neven en nichten doen alti jd mee als ‘CV De Beestenbende’ met 
de optocht. Het is grappig om ze vanaf de prinsenwagen te zien voorbijkomen. Een 
andere hobby van mij is lol maken met mijn vrienden. Dat gaan we zeker doen met 
carnaval!  Joost Rops

Hoi ik ben Victor Huijben,
Dit is mijn eerste jaar in de Jeugdraad , ik maak er een leuke carnaval van met 
mijn vrienden en begeleiders ! Ik zit in de leukste groep van De Rosmolen dus 
groep 7. Ook zitt en Joost Bas en Sti jn uit mijn klas in de Jeugdraad Mijn hobby’s 
zijn : Schaatsen , Voetballen en Tennis ! Ik zit ook nog bij carnavals vereniging De 
Boereknuppels samen met mijn ouders en broertje ! Het is super leuk om elk jaar 
een carnavals wagen te bouwen met mijn vrienden ! En dit jaar rij ik mee met de 
prinsewagen .Samen met mijn vrienden chillen wij graag buiten.
 Veel plezier met  carnaval 2015
ALAAF

Hallo Allemaal, Ik ben Eva Ragas, 

ik ben 12 jaar en zit in het laatste jaar van de openluchtschool in Breda. Ik doe dit 
jaar voor de 2e keer mee met de jeugdraad, ik vond het heel erg leuk vorig jaar om 
met de groep carnaval te vieren, we hebben heel veel leuke dingen gedaan en zijn 
op veel verschillende plaatsen geweest om te feesten. Ook vind ik het superleuk 
om met de boskuikens mee te blazen, dus hoop dit jaar weer zo n geweldige 
carnaval mee te maken.

Hallo bosuilen,   

Ik ben Stijn van Dongen, 11 jaar oud en ik zit in groep 7 van de rosmolen.
Ik heb 2 grote broers en een jonger zusje. Mijn hobbies zijn karate en voetballen.
Ik vind het leuk aan de raad dat je lekker uit je dak kan gaan en ik ben natuurlijk 
erbij gegaan om te feesten! We maken er een leuk feest van!

Hoi ik ben Lynn Dundas

Ik ben 11 jaar oud en zit nu in groep 8 op de klokkebei. Het is alweer het derde 
jaar dat ik in de raad zit en dit jaar als hofdame. 
Mijn hobby’s zijn tennis en voetbal. Ik heb een broer en zus. Ik heb weer zin in 
carnaval en vind het nog steeds leuk.

Groetjes lynn
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Ik ben Thijs van Opstal, 

ik ben 11 jaar en ik zit bij de jeugdraad.
Ik zit in groep 8 van basisschool De Rosmolen.
Mijn hobby’s zijn voetballen, drummen en ik heb een nieuwe hobby en dat is 
goochelen.
Ik vind het hartsti kke leuk om bij de jeugdraad te zitt en.

Hoi ik ben Janne Vester

Ik ben 9 jaar. Ik zit dit jaar voor het eerst in de jeugdraad. Ik weet nu al dat het 
heel leuk wordt. Maar het is nu ook al leuk.
De eerste keer dat ik wat moest doen was natuurlijk toen ik me moest 
voorstellen. Ik vond het heel spannend. Maar daarna gingen de zenuwen wel 
weg. En toen heb ik er gewoon een hele leuke avond van gemaakt. 
Met de polonaise daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag.

Hoi ik ben Corne van Peer. ik ben 13 jaar ik zit op Prinsentuin van Cooth 
opleiding innovati eve techniek.

Ik zit voor het tweede jaar bij de jeugdraad en dit is ook mijn laatste jaar.
Mijn hobby’s zijn windsurfen, vissen en snorkelen en muziek maken op de 
klarinet . Ik heb veel zin in de carnaval en we zullen elkaar zeker tegenkomen. 

Ik ben Olivier Valkenburg en ik zit voor het vierde jaar in de jeugdraad.

Ik hou heel erg van carnaval vieren en polonaise lopen. 
Dit jaar ben ik adjudant en dat maakt het allemaal nog leuker!  Ik zit op de 
Klokkebei in groep 8a en bouw dus ook mee aan de Uil.
Ik ben er helemaal klaar voor en heb er erg veel zin in! Alaaf! 
 
Groet Olivier 

Hoi ik ben Isa van Gils en ik ben 9 jaar

Ik zit op de klokkebei in groep6. Mijn hobbys zijn: hockey en musicalles.
Ik ben bij de jeugdraad gekomen, omdat ik meer wil zien en weten van het 

Ulvenhoutse carnavel. En ik houd ook van feest vieren en dat soort dingen en 
carnaval is gewoon super leuk en gezellig.En het leukste aan carnaval is: feesten/
hossen en karren maken, in de optocht lopen  en vooral plezier!!!!!!
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Ut wordt unne bende deez joar!       Lachen, gieren, knorren met CV De Herries 
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Hallo, ik ben Evelyn Akkermans. 

Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 5 van basisschool de Rosmolen.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en dansen.
Dit is mijn eerste jaar bij de jeugdraad en ik heb er reuze zin in.
Ik ben bij de jeugdraad gegaan omdat ik het leuk vind om met samen met jullie 
carnaval te vieren.

Groetjes Evelyn. 

Ik ben Bas van den Maagdenberg ik ben ti en jaar oud en ik 
zit nu voor het tweede jaar in de jeugdraad.
Ik zit in groep zeven van basisschool De Rosmolen.
Mijn hobby’s zijn voetbal en golf. Sinds september heb ik saxofoonles 
en ik hoop met carnaval ook met de Bosuilen mee te kunnen spelen. 

Ik heb heel veel zin in ‘un grote ben-de

en ik hoop jullie ook! groetjes, Bas
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Blaaskapel De Bosuilen
Carnaval 2015 wordt al weer het 64ste carnavalsfeest dat blaaskapel De Bosuilen gaat vieren. U weet, we bestaan 
al sinds 1951, lang voordat Sti chti ng Ulvenhouts Carnaval werd opgericht. En ook dit jaar hebben we er weer 
erg veel zin in. Bij het schrijven van dit stukje, zijn de eerste repeti ti es weer van start gegaan. Ook dit jaar kunt u 
weer een paar mooie nieuwe nummerkes van ons verwachten.  Na wat optredens in o.a. Bonepikkerslaand,  de 
Worst naar Clara Brengen en natuurlijk bij het Sauwelen,  beginnen wij carnaval 2015 vrijdagochtend op de beide 
basisscholen. Dat doen we nu al een aantal jaar en dat is ontzett end leuk om mee te maken. ’s Middag gaan we 
traditi egetrouw naar De Donk waar we het carnaval openen voor de bewoners hun eigen Prins. Ook zal dan de 
Jeugdkapel van de Bosuilen , in de volksmond de ‘Boskuikens’ genoemd, haar eerste optreden verzorgen.  Daarna 
zult u ons kunnen horen bij Café/Cafetaria d’n Bert (één of ander raar spelleke), Flamingo Bar en daarna bij het 
MakZat Bal bij Café Christi anen. 
Op Zaterdagochtend gaan we de Prins begeleiden op het Gelag der Vorsten ergens in de gemeente Breda. ’s 
Middags zal de Jeugdkapel nog een optreden verzorgen op het VLUG Bal en zullen de instrumenten ongeolied 
worden op het 30+ bal in de Pekhoeve. 

Zondag is het optochtkijken  bij ons lid Wil 
Graaumans in de Slotlaan. Bep heeft  dan alti jd wat 
lekker warms voor ons klaar staan, en kunnen we 
wat ammezuur bijtanken. Natuurlijk wordt er dan 
een deuntje geblazen.  ’s Middags verzorgen we de 
muzikale omlijsti ng bij de prijsuitreiking van de Jeugd 
optocht.
Op Maandagochtend zullen we aantreden samen met 
Prins Kees Kenze,  Raad van 11 en de Jeugdraad bij 
Baronie TV. Alti jd weer geweldig om mee te maken 
hoe Bosuilendorp de tent daar  overneemt. Ook zal 
de Jeugdkapel bijzondere aandacht krijgen, want 

het schijnt in Breda een unicum te zijn dat de jeugd muziek maakt bij Carnaval. Bij ons, met al die talenten van de 
Harmonie,  al een aantal jaar een wel bekend fenomeen .

Op Dinsdag gaan we dansen op het KBO bal. De orgelmuziek zal ook even moeten pauzeren, want er zal ook 
gehost moeten worden. Daar zorgen wij wel voor. Daarna gaan we snel naar De Donk waar we het carnaval 
voor de bewoners zullen afsluiten. Na een uitgebreid  diner bij D’n Bert, zal De Jeugdkapel, als de weergoden 
goedgezind zijn, muziek maken bij de Uilen verbranding. De Bosuilen sluiten Carnaval 2015 af bij Café Christi anen, 
na een lange natt e dinsdagmiddag .
Wij komen u dus vast wel ergens tegen ti jdens Carnaval!
Alaaf, un Bosuil

Jeugdkapel van De Bosuilen (alias de Boskuikens) bij Baronie TV.
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Kaatje Jans 
Versgilde Ulvenhout 

Een heerlijke winkel vol lekkernijen waarin we 
het gevoel geven even weg te zijn uit de wereld

van alledag. Een winkel waarin we sfeer, 
beleving en gastvrijheid laten samenkomen en 

die staat voor kwaliteitsproducten.

Wij zijn uw adres voor:

Vers Brood van Bakker Joppen
◊

Diverse Vleeswaren en Huisgemaakte producten 
◊

Binnen- en Buitenlandse kazen
◊

Salades en Patés 
◊

Mediterrane Specialiteiten 
◊

Vers gebrande Noten en Zuidvruchten
◊

Wijn en Port 

Tot ziens in onze winkel!

Tel: 076 565 5475
www.kaatjejans.nl

Michael & Bianca Bruijgoms
Dorpstraat 86 te Ulvenhout

Beste Bosuiltjes,

Wij zijn C.V. De Boereknuppels en rijen dit 
jaar ook mee in de grote carnavalsoptocht 
in Ulvenhout . We zijn met 2 meisjes en 10 
jongens. We bouwen hard aan de wagen al 
onze vrije ti jd gaat er aan op. We zijn vaak 
aanwezig op zondagmiddag en vrijdagavond in 
de loods. We pakken dit jaar groter uit en veel 
breder dan onze vorige jaren. We lassen eerst 
het frame met kokers en betonijzer en dan 
gazen we de wagen,en dan bizonkitt en we de wagen. En dan plakken we hard en daarna 
spuiten we en verven we,en klaar is de wagen. 
We bouwen onder bezielende leiding van Jordi van Gils. Jordi controleert alles: Frame,Ba
nden,Hydroliek,Gaas,Bizonkit,Plaktafel,  Papier,verf,enzovoort. Eigenlijk is Jordi een soort 
opzichter,omdat hij alti jd in de loods een stofj as aan heeft . Als er iemand anders van een 
andere carnavalsvereniging komt kijken dan stopt hij meteen en legt Jordi alles uit. 
En dan met de carnavalswagen de optocht in. We rijden in Ulvenhout in de grote optocht. 
En we hopen dat we in categorie A carnavals wagens worden ingedeeld.
Oja, en zoals onze vaders zouden zeggen, sluiten we af met,
Spauwe wor ‘t tog



Frank, Carina en John vormen het dagelijks bestuur van de S.U.C

Het bestuur van de Stichting Ulvenhouts Carnaval stelt zich voor
Het reilen en zeilen van de Stichting Ulvenhouts Carnaval is al 49 jaar in handen van een gedreven 
groep mensen. Zij laten zich vertegenwoordigen door het algemeen bestuur. Sinds 2008 is dit in een 
nieuw jasje gestoken en kennen we de onderstaande 11 rollen. Graag stellen wij de personen voor 
die op dit moment zitting hebben in het algemene bestuur. Heb je vragen, tips of wil je actief worden 
spreek dan een van ons aan of stuur een mail naar secretariaat@bosuilendorp.nl

(zittende) Prins
Kees-Jan Kelder
Prins Keeskènze XV
vertegenwoordigd het  

Bosuilendorp tijdens Carnaval

vz Protocol & Raad
Ad van Gurp

is verantwoordelijk voor 
de uittredende Raad, het loop-

briefje en de ‘partners van’

Secretaris Stichting
John Vester

Penningmeester Stichting
Carina Verpaalen-Verkerk

Voorzitter Stichting
Frank Husson

vz Sponsoring & Commercie
Joep vd Maagdenberg

is verantwoordelijk voor
het Gulle Uilen programma,  

emblemen, Vrienden vd Bosuil, 
11-11 donateurs en het winkeltje 

vz Optocht & Techniek
Freek Heemskerk

is verantwoordelijk voor 
de Prinsenwagen, de optocht en 

de muziek, de Branduilen

vz Feesten & Evenementen 
Bram van Overloop
is verantwoordelijk voor

feestjes zoals 11/11, Sauwelen, 
Dorps (30+) Bal, Limonadebal, 

Prinsenbrunch, Worst naar Clara

vz Comm.& Publiciteit
Anton van Opstal

is verantwoordelijk voor
de algemene communicatie en 

publiciteit, de Uilenroep, de site, 
het logo en de huisstijl 

vz Jeugd & Jeugdraad
Margriet Rood

is verantwoordelijk voor
de Jeugdraad, het jeugdbeleid, 
het scholenprogramma en de 

scholenopening 

11e lid - verenigingslid
Karlijn van den Berg
is verantwoordelijk voor

het goede contact tussen de 
verenigingen, kapellen en de 

S.U.C.
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Bavel, 11 december 2014

Beste Baviaonen Bosuilen en Bosuilinnen,

Ons is gevraagd een stukje voor de Uilenroep te schrijven. Het blijft  alti jd lasti g, want ja wat moet je 
schrijven. Iets wat ons van het hart moet is dat wij maar niet begrijpen dat mensen onze naam zo lasti g 
vinden. Want met ruim 15 jaar op de teller zou je toch zeggen dat de meeste het wel zouden weten. 
Niets is minder waar helaas. Ladies Only, Ladies Oonlie, Leedies Online, en ga zo maar door. Voor 
iedereen die ons graag ergens op wil schrijven:    Leedies Oonlie 
Geen drama, maar toch fi jn het even te kunnen hebben opgehelderd.

Update broedseizoen: 2 kinderen rijker. Helaas voor de club 2 mannetjes, maar de Men Oonlie 2023 
groeit gestaag.
Heeft  u ook zo genoten van onze sauwelact vorig jaar? Dit jaar zijn we er weer bij. En hoe. Kom dus allen 
kijken. 
Enfi n, we zijn een  A4-tje verder en gaan er een eind aan breien want onze sushi wacht. Want zo werkt 
het, ondanks overvolle agenda’s, mocht je ons alle 11 bij elkaar willen hebben, dan nodig je ons gewoon 
uit om sushi te gaan eten want dan kunnen we vaak wel meteen. 
Sluiten we af met onze uitspraak “mauwe wor ut tog”. 

(vooruit nog 1x)  Leedies Oonlie  
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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



Erelid Piet VII.

Wanneer je tot erelid wordt benoemd, ligt je acti eve carnavalsperiode vaak achter je. De vele jaren die daar aan 
vooraf gingen heb je vaak in allerlei functi es carnaval gevierd.
In februari 1996 was het Prins Bema die mij namens de SUC. tot erelid installeerde. Dit ging vergezeld van een 
kleurrijk schilderstuk van onze dorpskunstenaar Jan de Koning.

Het was op de elf van de elfde in 1975 dat onze familie carnavalsvereniging Bienaan in zijn geheel overstapte naar 
de raad van elf van het Bosuilendorp. Afgesproken werd dat we alleen maar als raadsheren deelnamen, geen 
verdere functi es of organisati e. Wanneer ik de twinti g jaar daarna overzie is van dat laatste weinig terecht gekomen. 
Een bloemlezing van functi es komen me zo op het netvlies. Carnavalskrantcom., twee sti chti ng secretarissen, 
penningmeester, sauwelavondcom. optocht en bouw van prinsenwagens, drie hofdames, twee secretarissen van 
de prins, drie Prinsen, voorzitt er van de Broederschap, drie vorsten en verschillende ereleden.

In 1977 organiseerden we  de eerste sauwelmiddag die was in de Fazanterie.Aan die sauwelavonden heb ik mooie 
herinneringen. Vele jaren heb ik als “Seur Suc”die avonden mogen presenteren, die toen in zaal de Harmonie werden 
gehouden. Vanaf 1984 heb ik zelf de eer gehad om vier jaar Prins van het Bosuilendorp te mogen zijn. Prachti ge 
jaren heb ik het alti jd gevonden. Tijdens carnaval hadden we in die periode veel offi  ciële bezoeken. Het begon al op 
vrijdag met een bezoek aan de scholen en de Donk. Met ‘s avonds de sleuteloverdracht op het Gemeentehuis. Die 
sleuteloverdracht was al een feest waar we alti jd van genoten.

In de verschillende café’s van toen werd overal feest gevierd. We denken dan aan café ’s die er nu niet meer zijn 
zoals, de Jong, de Harmonie, ’t Hoekske, ’t Tapke, de Fijnproever, de Bieberg, 
’t Timke. Op Jeugdland was in die jaren het U.V.V. bal een hoogtepunt. Op 
zaterdagmiddag was daar het Vlug kinderbal. Hier aan vooraf was er een 
speurtocht voor de kinderen om “ de Bosuil “ in het bos te zoeken.

Veel anekdotes uit die ti jd , daar zou je een boek over kunnen schrijven.
Vooraf aan carnaval hadden we dan al het Gemeentelijk geburenfeest met 
Galder-Strijbeek en Bavel. Ook dat was ieder jaar een hoogtepunt met veel 
ludieke spitsvondigheden over en weer. De Hofk apellen konden zich op 
die avonden volledig uitleven. Het slot van die avonden was meestal dat 
alle kapellen samen de taptoe speelden. Een grote polonaise met de drie 
Prinsen voorop die alle drie de grote trom hanteerden was het hoogtepunt. 
De Broederschap van den Bosuil was vele jaren de vereniging die carnaval 
fi nancieel ondersteunde. Als Vorst en Voorzitt er ben ik  daar ook een aantal 
jaren mee bezig geweest om het carnaval te ondersteunen.

Tot vandaag de dag heeft  carnaval nog en belangrijke plaats in mijn leven. Ik 
hoop het met heel veel Bosuilen nog vele jaren te mogen vieren.    
 Alaaaaf,…Piet Nuijten

Beste Bosuilen & Bosuilinnen (kes)
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Janus en ik weet van niks. 

Daar werd gevraagd of de ereleden een stukje wilden schrijven voor de carnavalskrant. Ik wil het proberen om 
iets op papier te zett en. Ik heb nooit vooraan gestaan, behalve met haring happen dan stond ik niet ver achteraan, 
maar echt vooraan. Ik ben bij de SUC gekomen in het carnavalsjaar 79/80. Hoe ging het er toen die ti jd aan toe. 
Bijna het zelfde als nu, maar toch iets anders. Wat betreft  het bouwen van de prinsen wagen: we hadden wel een 
vaste bouwploeg, de bouwlocati e was bij de veiling aan de Pennendijk wel zonder kachel, dus veel kou geleden. 
Er was wel bier bij, maar daar stond het ijs op, dus werd er weinig gedronken, op de koffi  e na; die brachten we om 
beurten mee van thuis. Dan hadden we ook het prinsen geburenbal met 11 Prinsen met hun raad, maar ook nog 
het gemeenten  geburen bal met Galder/Strijbeek,  Bavel  en Ulvenhout dat was ook een mooi feest , maar met 
de carnaval zelf was het alti jd gezellig, met een goede sfeer. Er kon weleens een glas kapot vallen, maar daar bleef 
het dan wel bij. Met het binnen komen bij de offi  ciële gelegenheden hadden we Hofk apel de Spijkers , niet weg te 
denken,  die voor ons de weg baande  en met muziek konden we naar binnen.
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Ik denk dat we het ook wel iets drukker hadden dan nu tegenwoordig  wat betreft  het café bezoek, we moesten 
zondag’s na de optocht  gelijk naar café de Bieberg, in de polonaise. Toen die ti jd hadden we ook nog het tapke 
bij  Nico & Helma Wick, we hadden café de Jong,  het Hoekske, de cafetaria’s het Timke  &  De Fijnproever, de 
chinees Nan-King   voor de foto shot, wat ze zeer op prijs stelde,  zaal de Harmonie daar hebben we veel ti jd door 
gebracht ti jdens  de carnaval, die zijn allemaal weg, die kleinere cafés werden veel gebruikt als verzamelplaats 
maar we moesten er wel te voet naar toe. Ik heb ook het idee dat de winters wat kouder waren en dat er nog 
al eens wat sneeuw lag, voor al de jaren dat Prins Piet VII, de Prins der Bosuilen was,  dat waren wat het weer 
betreft  5 koude jaren. Ik had ook een slechte eigenschap,  m’n afzakkertje, ik kon namelijk  slecht naar huis, 
zelf vond ik dat  wel meevallen, maar dat werd me verschillende keren gezegd; dan had ik geen commentaar 
anders zou je nog problemen krijgen ook. Ze had gelijk, nee het moest wel gezellig blijven en dan kon je het 
beste maar niet te veel zeggen. dus ik was meestal toch wel bij de laatste, had ook weer voordelen, ik hoefde 
nooit naar mijn cape te zoeken, want er hing nog een rooie cape en die nam ik dan maar mee. Het was bijna 
nooit de mijne daar stonden wel namen in, het kwam alti jd weer wel goed. Nooit kwaad worden met carnaval 
dan blijft  het gezellig. Ik heb het 15 jaar met liefde en plezier gedaan en het 
gaat me noch steeds goed af, wel in minderen mate, want al bij al waren er 
toch zware dagen bij en dat kwam wel door mijn slechte eigenschap denk.                                                                                                                             
Zo hadden ze ook nog een vraag hoe ondervind je het om erelid te zijn nou ik 
moet zeggen voortreff elijk,  je wordt overal bij betrokken. En je moet nergens 
naar toe ik kan niet meer overal aan meedoen. Dat is inleveren. Ik zou willen 
zeggen een fi jne carnaval en op ti jd naar huis, dan houd je het lang vol.
PS
kom Dinsdagmiddag met carnaval ook eens naar de Pekhoeve, het is een stap, 
maar ik was bij de SUC de Oudste  en ben bij  de KBO gegaan en ik was toen 
weer bijna de jongste. Het houd je toch jong . Dit  is inmiddels  ook   weer 
verleden ti jd, maar het afzakkertje smaakt nog steeds goed.

Houdoe en wie weet tot in het bejaardenhuis !!!!!  
Alaaaaaaaaf  Janus
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Van Schuimkop tot Erelid

Mijn “loopbaan” in de Ulvenhoutse Carnaval is begonnen toen ik met mijn vriendin Rian als jong meisje ti jdens 
de optocht in de koets naast Willem Binkhorst mocht zitt en. Daarna een aantal mooie jaren samen met Herman 
bij CV de Schuimkoppen. Mooie optochten gelopen en veel plezier gehad.  Tot we trouwden in 1978 en gevraagd 
werden bij de SUC te komen.  Natuurlijk wilden we dat ! Het voelde gezellig  en vertrouwd, mede door alle 
familieleden (de Bienanen) die inmiddels al in het gevolg / de raad van elf  van de Prins waren ingeburgerd.
Wat hebben we een lol gehad  met alle mensen die de raad steeds hebben aangevuld. Het was één grote 
vriendengroep. Er werd vergaderd, hard gewerkt , veel gelachen en gefeest met elkaar. 

Herman als Raadsheer  - Secretaris van de prins – Prins en Voorzitt er. En ik als hofdame van Prins Ton. Heb toen 
heel wat afgehost met de vele kinderen die me allemaal een handje wilden geven. Prachti ge ti jd  was dat ! En 

er volgden nog vele gezellige jaren met de raad. We hebben samen 
heel wat Prinsengeburen feesten , 11-11 vieringen , sauwelavonden 
, optochten , halfvasten  en worsten naar Clara met bijbehorend  
borreltje meegemaakt. De laatste SUC jaren met mijn Herman 
en jullie Prins Manus waren een mooie afsluiti ng van zo’n 30 
jaar SUC. Na de periode SUC  zouden we samen met de Sisters 
en Brothers op een rusti gere manier het Carnaval gaan beleven, 
maar dat heeft  niet lang mogen duren. Carnaval  zal voor mij nooit 
meer zijn zoals het is geweest. Wat zou hij er nog graag bij zijn! 
Beste Bosuilen en Bosuillinnen, Prins Keeskènze en gevolg, en alle 
carnavalsverenigingen voor allemaal een hele gezellige Carnaval 
2015, Manus is trots op jullie !!

Alaaf Marina Veraart 
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Beste Bosuilen,

2001, de toenmalige penningmeester wilde van zijn functi e af en mij werd gevraagd deze functi e op me 
te nemen. Het leek me niet zo moeilijk, de betalingen doen, het kasboek bijhouden en plaats nemen in 
het dagelijks bestuur van de SUC. Al met al bleek het wel wat meer werk te zijn dan alleen het kasboek 
bijhouden:

- Busvervoer regelen

- Afspraken maken met de kasteleins

- Inkopen doen voor bijvoorbeeld het limonade bal

- Bonnen verkoop ti jdens sauwelen en limonade bal

- In en verkoop lampionnen en fakkels

- Betalingen van de advertenti es verwerken

- Afrekenen na de carnaval met de kasterleins

- Verdeling ti jdens carnaval van de medewerkers bonnen aan de raad, bestuur en kapellen.

- Uitkering van het prijzengeld van de optocht.

2001 we werken dan nog net met de gulden, betalingen doe je met overschrijfk aarten. De enige bronnen 
van inkomsten zijn in deze ti jd, de advertenti es van de carnavalskrant, de sauwelkaarten, de donati es 
van de kasteleins en subsidie van de gemeente. De fi nanciële toestand was al met al niet zo best dit hield 
gelijke tred met het aantal leden van de raad. Het diepte punt was wel bij het stoppen van prins Manus, 
om de nieuwe prins te kunnen aankleden was een renteloze lening nodig van een bevriende relati e. 
Echter het ti j begint te keren, de club Vrienden van de Bosuil wordt 
opgericht, men kan 11-11 donateur worden en er worden talrijke 
sponsoren gevonden.  We starten met het Ulfj e, veel werk voor de 
penningmeester immers de munten verkoop moet bezet zijn, de 
kas moet dagelijks opgemaakt worden, de munten moeten op de 
plaats van bestemming zijn. Veel ti jd om zelf carnaval te vieren was 
er hierdoor vaak niet, op de achtergrond is het dagelijks bestuur 
ook ti jdens carnaval ook alti jd bezig alles in goede banen te leiden. 
Na 13 jaar vond ik het nu ti jd deze taak over te dragen, ontspannen 
carnaval vieren maar wel nog de nodige hand en span diensten 
verlenen aan Carina Verpaalen mijn opvolgster.

Henk Bos.



Hallo Bosuilen en Bosuilinnen!!

Langs deze weg wil ik mezelf graag voorstellen:
Ik ben Carina Verpaalen en sinds augustus van dit jaar de nieuwe 
penningmeester van Sti chti ng Ulvenhouts Carnaval.
Al jaren vier ik, samen met mijn man Leon en onze 2 kinderen Mandy en 
Nick, carnaval in “ons”  Bosuilendorp.
Ik heb een aantal jaar met heel veel plezier deelgenomen aan CV Leedies 
Oonlie en dochter Mandy heeft   in de Jeugdraad gezeten. Carnaval is bij ons 
gezin niet weg te denken… en ik zou ook niet anders willen.
Vorig jaar werd mij door het bestuur van Sti chti ng Ulvenhouts Carnaval 
gevraagd om Henk te vervangen. Dat dit geen makkelijke opgave is, werd 
mij vorige carnaval snel duidelijk toen ik Henk zo een hele carnaval bezig zag 
met allerhande onderdelen. 
Henk heeft  zijn taken als penningmeester alti jd meer dan uitstekend vervuld, met als gevolg dat een 
ontspannen carnaval er voor Henk volledig bij ingeschoten was. 
Ik ga me dan ook inzett en om het penningmeesterschap op te volgen van Henk.
Henk kan zich volledig toewijden aan zijn rol als “De Boswachter” en wil nog steeds graag de taken 
uitvoeren die hij leuk vindt ( de boodschappen, de bloemen, presentjes etc etc…)
Ik ga mijn best doen om op de achtergrond de fi nanciële en administrati eve kant van Sti chti ng 
Ulvenhouts Carnaval te gaan verzorgen. 
Ik hoop jullie allen weer tegen te komen ti jdens carnaval….Alaaf!!

Carina Verpaalen
penningmeester@bosuilendorp.nl
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Jeugdsauwelen
Ook dit jaar kregen de groepen 7 en 8 van de Bosuilse basisscholen Sauwellessen. Deze maken onderdeel uit van het 
scholenproject van de S.U.C dat als doel heeft  de Ulvenhoutse jeugd met Carnavalstraditi es kennis te laten maken. 
In slechts een paar weken ti jd bereidden diverse groepen hun Sauwel voor. Vrijdagmiddag 21 februari voerden leer-
lingen uit de groepen 8 van Kbs De Rosmolen en OBS De Klokkebei hun Sauwel op. Niet zo maar op school, maar in 
de ton op het podium van De Pekhoeve waar de volwassen Sauwelaars diezelfde avond ook hun acts opvoerden. 
Winnaars Jasper van den Maagdenberg en Gijs van Gurp mochten hier met hun winnende Sauwel ook weer optre-
den, als openingsact.

COACHES De deelnemers hebben hun act niet alleen hoeven voorbereiden. Ze werden bijgestaan door meervoudig 
Oppersauwelaars Thom van Aert (1998, 2000, 2002 en 2009), Jos Schett ers (2005, 2007, 2008, 2011 en 2012) en 
fervent Sauwelaar Eric van der Westerlaken. Alle drie zett en zij graag hun kennis, ervaring en enthousiasme in om de 
traditi e van het Sauwelen over te dragen op de jeugd. De groepen 7 gaan overigens op carnavalsvrijdag hun Sauwels 
op hun respecti evelijke scholen ten gehore brengen. Zij zijn door de coaches nu al helemaal klaargestoomd voor een 
optreden in De Pekhoeve volgend jaar!

WINNENDE ACTJeugdprinses Ellis, Prins Keeskènze XV, oud-Sauwelaar Dick Vuijk en Oppersauwelaar 2013 Remco 
Raats vormden de vakkundige jury. Zij riepen Jasper van den Maagdenberg en Gijs van Gurp van Kbs De Rosmolen 
uit tot winnaars. Hun act als de twee op ‘non-acti eve’ nonnen Antonia en Adriana leverde vele lachsalvo’s uit de zaal 
op. De jury was erg onder de indruk van de typetjes, de rolvastheid van het duo en de soms behoorlijk ondeugende 
grappen.

MEDAILLEWINNAARS Alle acts bevatt en een of meerdere el-
ementen van een goede Sauwel: sterke en goed uitgewerkte 
typetjes, lokale accenten, actualiteit en goed vertelde - soms 
licht ondeugende grappen. De Sauwel-coaches zijn met recht 
trots op hun pupillen die een goedgevulde zaal een middag 
uniek entertainment bezorgd hebben. De toekomst van het 
Bosuilse Sauwelen lijkt voorlopig veilig gesteld.hun prestati e. 
Samen hadden zij een keur van typetjes neergezet. Eva en Sarah 
traden op als Roy Donders en zijn zus Rian. Sasha en Ollie be-
traden vervolgens het podium als freestyle skiërs op weg naar 
Sotsji. Als derde act kwamen Sem en Mick als “Bob en Douwe 
de tent verbouwen”. Luka trad als enige soliste op als Jumbo-
medewerkster Kannie Plassen. Na de bekroonde vijfde act en 
een korte pauze was het de beurt aan Marit en Freddie als de 
poeder(suiker)snuivende Justi n Bieber en de mimisch zeer ex-

pressieve Miley Cyrus. Thijs en Luc namen met hun act als agent Kees en brandweerman Bram de kans waar om 
hun leerkrachten van De Rosmolen op een leuke manier op de hak te nemen. Als een-na-laatsten stonden Tommy 
en Finn als Feijenoord en Ajax supporter in de ton. Corné en Luuk sloten als Gierige Belg, inclusief bierbuikje, en 
Domme Hollander de optredens af.  
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BOSUILEN 

SHAWL 

Tja wanneer eigenlijk? 
  

  
De Bosuilse Carnavalsvlag en de Bosuilse 
Carnavalssjaal zijn inmiddels niet meer 
weg te denken uit ons mooie 
Bosuilendorp.  
 
Als we de verkoopaantallen mogen 
geloven heeft inmiddels circa 1 op de 10 
huishoudens een vlag en houdt de sjaal 
de Bosuilen en Bosuilinnen, inclusief de 
kuikens, lekker warm.   

 
 
Maar... vanaf wanneer vlaggen en sjalen we eigenlijk? 

dat is vanaf de Sauwelvrijdag 
  
 
Heb je nog geen vlag en/of sjaal: deze zijn vanaf de Sauwelavonden  
verkrijgbaar in het S.U.C Winkeltje in de Pekhoeve  
of stuur een mailtje naar secretariaat@bosuilendorp.nl 
  
  

Bosuilse vlag & sjaal 

BOSUILEN

SHAWL

Bosuilinnen

dit jaar dus vanaf vrijdag 6 februari. 
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Casehulp
Persoonlijke kantoor-assistentie

Annevillelaan 11  
4851 CA  Ulvenhout
06-21660897

Carina Verpaalen - Verkerk

www.casehulp.nl
info@casehulp.nl

angles en pianoles 
Ulvenhout 

 

Enthousiaste gediplomeerd 
zangpedagoge geeft zangles, klassiek 
musical, jazz en pop, zowel aan 
beginners als vergevorderden;  Ook voor 
lessen in kleine groepen. Tevens 
pianoles voor beginners en 
gevorderden. 

Voor info of een proefles, bel 0638082030 of 
mail corinne.vanwijk@ziggo.nl 

 

 

Z 

De Rosmolen gaf er een Mon-Draai-aon!

2015 klopt al op de deur, de eerste voorbereidingen voor het grote 
leutfeest van komend jaar zijn al getroffen. Een mooi moment 
om eens terug te kijken naar het feest van het afgelopen jaar. 
Een fantastisch feest! Carnaval leeft op De Rosmolen, en niet zo’n 
beetje ook. Steeds meer kinderen lopen mee in met de optocht 
in Bosuilendorp, een flink aantal kinderen zet zich in voor de 
jeugdraad en ook het Jeugdsauwelen staat op de kaart. Dankzij de 
masterclass, gegeven door Thom van Aert, wist ook afgelopen jaar 
De Rosmolen met de felbegeerde hoofdprijs terug 
te keren naar De Roskam. Een knappe prestatie 
omdat het niveau van de sauwels van de Bosuilse 
kinderen erg hoog was.  Daarnaast krijgen alle 
kinderen van de bovenbouw tegenwoordig lessen 

over het carnavalsfeest in Bosuilendorp.  Een mooie opwarmer voordat het carnaval 
echt losbarst. Op school zelf was het een schitterende dolle boel. Bezoek van de Prins, 
optredens van alle klassen, de onthulling van de branduilen en vooral feest. Heel veel 
feest. Samen met de inzet van de SUC en de ouderraad van de Rosmolen die zich ieder 
jaar weer van hun beste kant laten zien gaan we ervoor zorgen dat het ‘Un grote bende’ 
gaat worden. De Rosmolen heeft er zin in!
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Beste Bosuilen en Bosuilinnen,

Na een lange zomerslaap begint het carnavalsvirus (geen ebola of de vogelgriep) weer te kriebelen. Nu de 
Sint weer uit het land is met zijn zwarte pieten en de Kerstman weer onderweg in zijn arrenslee rijst bij 
ons de vraag welke discussie komt er nu weer op gang? Een Oud en Nieuw zonder vuurwerk/ een Koepel 
zonder asielzoekers/ een moskee zonder Fakir of misschien een algeheel verbod op het strooien van 
papiersnippers of drinken van goudgele rakkers ti jdens de optocht. 

Op het laatste punt hebben wij dit jaar wat verzonnen…… de nieuwe bouwgenerati e van De Dobbers 
staat te trappelen om het stokje van de papa’s over te nemen en met een warme Cecemel aan de opstoet 
deel te nemen. Het Bosuilse publiek zal vermaakt gaan worden door de junior Dobbers en hun prachti ge 
creati e. Dat dit niet geheel als verrassing komt moge duidelijk zijn, aangezien wij alle mogelijke bokalen 
reeds in onze prijzenkast hebben staan. Tijd dus voor een nieuwe wind door het dorp, ene die niet gaat 
sti nken.

De plannen worden op dit moment gesmeed, de kraanbanen zijn gekeurd,  betonijzer ligt tussen de 
aspergebedden dus de eerste investeringen zijn gedaan en de bouwloods wordt in gereedheid gebracht. 
Het virus is overgeslagen op de mini-dobbers en de papa’s dragen daar graag aan bij. Onder het genot van 
een goudgele rakker natuurlijk...  

De nachten worden kouder en de eerste vorst heeft  zijn intrede gedaan. Oja over vorsten gesproken, dit 
jaar hebben we natuurlijk voor het eerst een vrijgezelle prins, dat zal een grote ben(de) worden vrezen 
wij! 
Verder willen wij nog even de aandacht vesti gen op het jaarlijkse Limonadebal, op maandagmiddag in de 
Pekhoeve. Plezier voor eenieder, gezelligheid gegarandeerd. Komt allen! Deze kindermiddag is voor groot 
en klein, naast de fristi es/ ranja’s en de zakjes chips zal ook de tap wagenwijd openstaan.

Uiteraard ook in dit stukje een dankwoord voor 
de vele sponsoren die ons fi nancieel/ mentaal/ in 
natura blijven steunen. Om niemand te vergeten 
noemen wij niemand. Ook wensen wij de 
concurrenti e veel succes met de voorbereidingen 
en dat de koppen op carnavalszondag mogen 
passen en tot de prijsuitreiking!

Alaaf en een carnavaleske groet 
CV de Dobbers
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Valkenburgseweg 4 - Ulvenhout AC – (076 – 565 66 10)
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Een grote beest(e) ben-de
Weer un jaor voorbij, en weer zit deze Duvel mee un pen voor un wit papier….wa un duvel’s karwei. Wa is dat toch 
lasti g, zo’n stukske schrijven over dun groep. Ik begin maor mee te vertellen wa er dit jaor allemaol gebeurt is. En 
ja, er is nogal unne grote verandering…

Tot vorig jaor stonden De Duvels en De Gangmoakers naast elkaor in dezelfde loods te bouwen. Het was un duvel’s 
groot  werk om elk jaor de wagens weer op ti jd af te krijgen. De groepen hadden gewoon te weinig leden. Dus, 
besloten we om samen verder te gaon bouwen, mee de naom C.V. De Duvels. Tijdens de eerste vergadering mee 
de nieuwe groep, werden de ideeën op tafel gelegd. We kwaomen al gauw op het idee om er un grote beest(e) 
ben-de van te maoken dees jaor. Want ja da is het ok gewoon in de bouwschuur. Ineens hebben we alles namelijk 
dubbel:

-2x zoveel gereedschap

-2x zoveel rotzooi

-2x zoveel beesten in de schuur die aon het bouwen zijn

-2x zoveel gezelligheid

-2x zoveel handen

-2x een dubbele grote van de wagen

-2x zoveel koffi  edrinkers

-2x zoveel speculaas eters

Kortom, het is gewoon un grote beest(e) ben-de in dun bouwschuur.Na de eerste vergadering zijn we al snel be-
gonnen mee bouwen, want ja we hebben nu wel meer leden, maor de plannen en de wagen worden ook steeds 
groter…

Zo, het is weer gelukt deze duvel heeft  ook weer dit jaar un paor regels op het witt e papier gezet. We hopen dat 
we dit jaar de wagen weer mee veel plezier af gaan krijgen, en we kijken uit naor carnaval. Ik kan u vertellen dat 
het un hele gezellige groep is, maor C.V. De Duvels is nu echt wel un grote beest(e) ben-de! Hopelijk tot ziens in de 
optocht, of ergens anders mee carnaval.

Alaaf! van unne Duvel
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Hotsjekkerstad - www.kingspanpanels.nl - (0344) 675250

voor plezier

www.mflbreda.nl
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Hoi Bosuilen en Bosuilinnen,  

Weer bijna een jaar voorbij, eerst nog Sint en Kerst vieren, het nieuw jaar inluiden en dan is het zó half 
februari en barst ons Bosuilse Carnaval weer los. De Sisters hebben een rustig jaar achter de rug, maar 
hebben ook niet helemaal stilgezeten. Vorig jaar februari hebben  we tijdens de Carnavaleske kilometer 
van het Kielegat, opgetreden met onze Sisteract in de Lutherse Kerk voor de verschillende groepen 
die de kerk bezochten. Dit was een hartstikke leuk  uitstapje, na afloop hebben we samen met onze 
Brothers nog gezellig geborreld in Café “Publieke Werken”. 

De Carnavalsoptocht was een groot succes voor de Sisters afgelopen jaar. In onze roze “Rojami”  
pakken en grijze pruiken met krulspelen, kinderwagens en wandelwagens gingen we als oma’s door 
Bosuilendorp, we behaalden hiermee de 1e prijs en dat hebben we goed gevierd.

In juni hebben we natuurlijk meegedaan aan het Midzomeravond festival in het Grimhuijsenpark, Het 
was weer een prachtige zomeravond, waar veel mensen genoten van muziek, zang en dans. De Sisters 
hebben daar nog eens hun act uit 2012 “It’s Raining Men”  samen met de Harmonie en Joy laten zien.  
We zijn gelukkig niet in een zwart gat gevallen, nu we niet meer elke week hoeven te oefenen, we 
hebben creatieve sisters, oppas sisters voor onze kleine bosuiltjes, sisters die nog werken, etc, dus nog 
genoeg bezigheden.

We hebben het afgelopen jaar natuurlijk wel 
onze Sisterwoensdagavonden gehouden, niet 
wekelijks maar maandelijks, nu om gezellig bij 
te kletsen en ons beroemde “Sisterportje” te 
drinken.

Maar het begint te kriebelen en de ideeën 
komen weer, dus wordt het nu toch  tijd om 
te brainstormen voor de komende Carnaval.   
“Gaan we meedoen aan de optocht”  en “wat 
willen we nog meer of gaan we nog doen???”

Wil je weten wat het geworden is kom dan allemaal dit jaar met ons Carnaval vieren onder het motto: 
“UN GROTE BEN-DE”

Tot dan.

Bosuilse groeten van,
Sis Emmy, Sis Marian, Sis Anja, Sis Nel, Sis Han, Sis May, Sis Marina,
 Sis Carla en Sis Els
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PRETTY EYES 
KLEURLENZEN

www.prettyeyeslenzen.nl 

Dag- en maandlenzen, zonder sterkte, door iedereen te gebruiken 

www.kawaeyes.nl

Creëer je eigen look met KawaEyes

crazy
lenzen  zonder sterkte!

Kampioen in 
keukens, want:
■    Kwaliteitskeukens uit eigen fabriek
■    A-merken apparatuur voor de 

laagste prijs op internet
■   Deskundige adviseurs
■   Al bijna 40 vestigingen 

NU!
7.900,

Topkwaliteit voor 
de beste prijs uit
EIGEN FABRIEK

VANAF
9.950,

RIESLING
●  Hoekkeuken met landelijke details
●  Modern-klassieke kaderdeuren
●  Zwart granieten werkblad
●  Met apparatuur van topmerk Bosch 

Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

Breda, 
Grenssteen 7 (tegenover NAC), 
076-542 29 20 

ELKE ZONDAG OPEN



 

No Stripes B.V. is een professioneel schoonmaakbedrijf met de kennis 
om uw schoonmaakproject tot in perfectie uit te voeren! 

Wij zijn gespecialiseerd in het dagelijks en periodiek 
schoonmaakonderhoud van uw trappenhuis, kantoor of complex. 

Hard werken en het nakomen van afspraken staan bij ons hoog in het 
vaandel!  

Door het werken met vakkundig en gemotiveerd personeel dat beschikt 
over de allernieuwste schoonmaakmiddelen zal uw pand veranderen in 

een voor u indrukwekkend visitekaartje! 

U heeft zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon voor wat betreft onze 
dienstverlening. 

We pakken alle projecten glashelder en verfrissend aan! 

Graag nodigen wij u uit om geheel vrijblijvend nader kennis te maken met 
ons bedrijf, zodat wij voor u een gegarandeerd concurrerende offerte 

kunnen maken. 

Bel vandaag nog met 
Jolanda Vandijck 06-51958989  

of 076-5879563  

 

  Onderdeel van Optical art group     
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15 FEBRUARI | 15U | OPTOCHT KIJKEN BIJ DE PRINSENWAGEN 
het beste plekje tijdens de optocht 

soep & bier 

optochtdefilé 

muziek 

gezelligheid 

soep & bier

optochtdefilé

gezelligheid

het 
enige  
echte  

Bosuilse  
Baby  
Kieltje 

Heeft u tussen 11-11-2014 en 11-11-2015 een Bosuiltje mogen verwelkomen 
in uw gezin, stuur dan uw baby-kaartje digitaal naar de S.U.C via 
secretariaat@bosuilendorp.nl en u wordt uitgenodigd voor de volgende 
Prinsenreceptie (de dag na de 11-11 viering). Wij hebben dan het enige 
echte Bosuilse Baby Kieltje als cadeau voor uw baby! 

Warm welkom aan alle Bosuilse Babies 
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WAPEN V ULVENHOUT 
MANCHETKNOPEN in doosje 

PIN  

+ betekenis van het wapen 

€ 11,- 

€ 7,50 

WAPEN V ULVENHOUT 
MANCHETKNOPEN 

PIN

+ betekenis van het 

WINKELTJE S.U.C 
OPEN tijdens carnavalsactiviteiten in de Pekhoeve 

BBBorrel 

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

secretariaat@bosuilendorp.nl 

1 muntje met Carnaval! 
Met het Ulfje betaalt u bij 
de Flamingo Bar,  
café Christianen,  
café d’n Bert 
Lodewijck en 
d’n Nippel.  
Het Ulfje is geldig tijdens 
het Sauwelen en Carnaval. 

BOSUIL 
MANCHETKNOPEN  
in doosje 

€ 5,- 
PIN 

€ 3,- 

BOSUIL
MANCHETKNOPEN 
in doosje

€ 5,
€ 10,- 

BOSUILEN 

SHAWL 

Ulfje 

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

VRIEND VD BOSUIL 
 

Als 11-11 donateur ontvangt  
u een schitterende medaille of 
jaarring en u wordt vermeld als 
donateur op www.bosuilendorp.nl 
 
Is uw medaille vol? Geen nood 
er is weer een nieuw hebbeding! 

11-11 DONATEUR  

een vrienden vermelding op de site www.bosuilendorp.nl

VLAG 
normaal 
150 x 100 

 
extra groot  
225 x 150 

€ 12,50 

€ 25,- 

www.bosuilendorp.nl

Geen nood 
er is weer een nieuw hebbeding!
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zaterdagavond 1 maart aanvang 20u
m.m.v Marco & Friends, DJs le Baron & Schoeffel

Carnaval Pekhoeve Ulvenhout

m.m.v DJs Wim & Pim met feestartiest
zaterdagavond 14 februari aanvang 20u

Valentine edition
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Een slim ontbijt
(S)maakt je dag 

De combinatie van 
gezond en lekker
Begin je dag goed met de biologische 
ontbijtproducten van Smaakt. Een 
uitgebreide reeks van producten rijk aan 
vezels, vitamines, mineralen én vrij van 
kunstmatige geur-, kleur-, of smaaksto� en.

Tip: combineer onze vezelrijke muesli met 
amandelmelk en verse vruchten!

www.smaakt.nl

def2_Smaakt_adv_AH.indd   2 18-12-14   09:56
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Vol Overtuiging in wat we doen. Zoeken naar Duurzame oplossingen. 
Met hart en ziel Betrokken. Er Zijn in moeilijke tijden. 

Met veel Kennis en Vaardigheden. Dat zijn Wij. 

Baronielaan 299 | 4835 JM Breda | Telefoon 085-3001070 | kentiethomas.nl

Scheidingen Mediation en Collaborative Divorce
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     Watersportcentrum  
Goudbloemsedijk4 
4741 SN  Hoeven 

06-53238608 
watersportcentrumlamgat@msn.com 

 
 
 
 

 
 

 

sponsorbord full-colour geprint
formaat 3000x750mm
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Aventurijn 816 Dordrecht � minervum 7042 Breda  � T 076 - 599 12 27  Breda  � F 076 - 599 12 26  � E info@koenraads.com

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

Aventurijn 816 Dordrecht � minervum 7042 Breda  � T 076 - 599 12 25  Breda  � F 076 - 599 12 26  � E info@koenraads.com

Aventurijn 816 Dordrecht � minervum 7042 Breda  � T 076 - 599 12 25  Breda  � F 076 - 599 12 26  � E info@koenraads.com

BOUWKUNDIg HERSTEL 
EN 

24-UURS SERVICE NA CALAmITEITEN

� VERBOUW  � RENOVATIE  � ONDERHOUD

� SCHILDERWERKEN  � TOTAALONDERHOUD
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Sauwelen in het Bosuilendorp, entertainment van de bovenste plank!

Het was weer genieten geblazen afgelopen vrijdag- en zaterdagavond. Het Sauwelen in het Bosuilendorp stond 
weer op de agenda. Twee avonden een volle Pekhoeve, een geweldige sfeer en ga er dan maar aanstaan met je act 
of Sauwelact. Twee avonden vol variati e met als presentatrice Ingeborg van den Maagdenberg. Aan talent en toe-
komsti g talent geen gebrek. Twee avonden met als start, na het welkom van Prins KeesKènze XV, het optreden van 
de winnaars van het Jeugdsauwelen eerder die dag, Gijs van Gurp en Jasper van de Maagdenberg. Als twee op non 
acti ef gezett e nonnen, Antonia en Adriana, wisten ze de zaal voor zich te winnen.

En ja, dan was het ti jd voor het allereerste Sauweloptreden van Niek 
Roovers, die als Dokter Ad Vies, vanuit zijn prakti jk een aantal mar-
kante dorpsgenoten op de korrel nam en ook zijn ervaringen deelde 
van zijn doktersbezoeken op locati e in dat toch wel mooie Bosuilen-
dorp.

Een dorp dat ook werd bewierookt door Kees Jan Kelder, die nu 
even niet als Prins maar als gehaaide zakenman dacht in Business 
Opportuniti es voor het Bosuilendorp. Waar zou de golfb aan moeten 
komen? Daar kan het dorp beter van worden want rijk worden is een 
keuze, zo luidde de leuze van de zakenman.

Ook een dorp dat te maken heeft  met weer een nieuw restaurant, waar Dik de Kok, recent is gaan werken. Vanuit 
dit restaurant deelde Sauwelaar Remco Raats, die inmiddels al weer een aantal jaren meedoet, zijn ervaringen van 
het afgelopen jaar met de Bosuilen en Bosuilinnen.

Het Bosuilendorp, een dorp waar het volgens de echtgenote van Zooike Harlison, Chmurka, goed toeven is, maar 
waar zij wel even de ervaringen met haar man uit te doeken doet. Het blijkt dat Zooike graag op zijn trike rijdt, maar 
eigenlijk een grote lambal is.

Het Bosuilendorp dat ongeveer in het midden van de Sauwelavonden vanuit de hemel onder de loep werd genomen 
door Sauwelaar Eric van der Westerlaken. Getooid als God, Jullie Vader, gaf hij aan alles te weten over het Bosuilen-
dorp en liet hij het een en ander los over de schepping van Ulvenhout en Bavel.

Twee avonden zoals gezegd met volop variati e. Naast de Sauwelaars deden ook De Leedies Onlie een duid in het 
zakje. Voor hun eerste optreden ti jdens de Sauwelavonden hadden ze gekozen voor een muziek- en dansfi lm die ze 
hadden opgenomen rondom de Pekhoeve en waar ook de Sisters zelfs nog een rol in hadden.

Muziek verder volop, dit ook met klanken van de Sloagurs, onder leiding van “Andre Rieu”. De BoereDobbers lieten 
hiermee zien ook goede muzikanten en zangers te zijn.

Ook het muziekvirus was de SUC niet ontgaan. Met een parodie op de Waterlelies van de Eft eling zorgden de leden 
van de SUC voor een sprookjesachti g tafereel.

Een avond die voor wat betreft  de muziek en zang werd afgesloten door CV Nadorst, als de Lachebekjes. Met hun 
lied “wat hebben we gelachen” gaven ze een prima slot aan alle optredens.

En dan, ja dan is het wachten op de winnaar van de avonden en van de overall winnaar. De spanning onder de deelne-
mers was groot, wie zou de Oppersauwelaar 2014 worden? De winnaar vrijdag was nieuwkomer Niek Roovers, de 
zaterdag kende als winnaar Jordy van GIls. Op basis van de stemmen van de aanwezigen komt dit jaar de eer toe 
aan Niek Roovers. Hij mag zich een jaar lang Oppersauwelaar 2014 mag noemen. Een geweldige prestati e, dit zeker 
gezien zijn allereerste optreden. Ook geweldige prestati es van de overige deelnemers, als Sauwelaar of als deelne-
mende vereniging. Sauwelavonden om trots op te zijn. Het laat zien dat het Carnaval in het Bosuilendorp leeft .
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Showroom, Productie/Distributie en Sales: Minervum 7068a, Breda
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Openingstijden
ma t/m do: 8.00 tot 20.00 uur
vr: 8.00 tot 21.00 uur
za: 8.00 tot 20.00 uur
zo:  12.00 tot 17.00 uur

Albert Heijn Ulvenhout
Dorpstraat 48 in Ulvenhout 

Gewoon Albert Heijn Ulvenhout

Nieuwbouw Onderhoud  
Renovatie Installatie  

Utiliteitsbouw Retail Woningen
Smalle Reep 17, Breda 
T +31 (0)76-5 710 476 

I www.lymbouw.nl
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Bosuilkes en Bosuilinnekes,

Wa un fist zal ut worre dees jaor mee carnaval he! As zelfs de SUC al Nopkeswaardige motto’s gaat invoeren... Un 
grote bende. We horen ut de prins nog zeggen bij de verbranding van Uilien veurig jaor. Mee ons oren stonden we 
te klapperen. Zee tie da nou echt? Un grote bende? 

Mar wij worre tegenswoordigs ok wa ouwer dus wij maoke der nie zon bende meer van. Onze botten beginnen 
al un bietje te kraken as we ons zondagmiddag uit bed hijsen vur un potje fietsen of voetballen op de Nintendo. 
Ouwer worre betekent ok zwaarder worre. Want we lusse nog altijd un goeie pint en as echte boergondiërs eten 
we der gère un goeie hap bij. Da kunde wel zien ok bij de meeste. Tis bij ons nie echt un grote bende mar meer ne 
vette bende. Da krijde er van agge soms 3 keer per week naar de Dorpstraat 7 gaat. Echte fijnpruuvers as wij gaan 
dan ok graag naar un goei restaurant (Dorpstraat 7) of bakke zelf wa thuis. Wilde es ne keer lekker eten raden wij 
u aan om gewoon ergens wa te gaon halen. Gaat er mar vanuit da zullie da beter kenne dan gij. Mochte nou toch 
zon overijverige thuiskok zen, volg dan onderstaand advies vur un goed doordachte maaltijd:

Goudbruine aardappeltjes, mix van diverse vleessoorten afgemaakt met een sausje naar keuze 
As irste, zorg dagge ne goeie vetpan hed. Zo ene mee genoeg ruimte vur un hele doos frikandellen. Zet deze aan 
en laat ut vet op temperatuur komen. Di kunde ok nie doen alleen dan witte zeker dagge de komende uren ut 
porselein vast hed.Daarna zorgde dagge zoveel snacks uitkiest as dagge denkt op te kenne. Let wel, ben nie te 
zuinig want honger lije doen ze wel ergens anders op de wereld. Bak de vierkante aardappelstukjes as irste. Nie 
te veul want das sonde van da andere lekkers. Zodra de aardappetjes goed goudbruin zien kunde ze deruit halen 
en effe laten uitlekken in un mandje mee un pepierke derin. Ge kunt ok rechtstreeks beginnen knauwen mar dan 
hedde grote kans dagge zowel oew klauwe as oew bakkes verbrand.

Nu ist tijd vur de snacks. Zorg dat de vetpot weer goed warm is en mik de snacks erin vanaf ongeveer 45cm met 
un rechtsdraaiende curve. Agge echt heul veul snacks hed, bak ut dan in 2 keer. Bewaar altijd 1 kroketje per 
persoon. Das ut toetje om oew mond mee af te vegen. Nogmaals, agge denkt dagge di nie aan kunt, begint er 
nie aan! Pak dan de fiets naar de friettent. As alles goed gebakken is, mik ut hele zooitje dan op un groot bord. 
Garneer ut bord met 2 grote klodders hartkleppenvet. De keuze van smeermiddel is nie zo belangrijk. Geloof ons, 
wij hebben alle sauzen overal al op geprobeerd en der is niks wa nie smaakt. Maak ut geheel af mee un blaaike 
slaai wagge halverwege onder oew stoel ergens wegmoffelt. Na afloop mikte de hele bende in 1 veeg in de kliko, 
neemde plaats op de zetel en gade minstens 30 minuten de binnenkant van oew ogen bekijken. Let wel, doe di 
alleen thuis, agge di in ne restaurant doet mikke ze oew buiten. Althans, ons wel.
Wijnadvies hierbij: un Duvelke of Leffe Blond

Mochte nog tips nodig hebben, 
tijdens den optocht komde ons 
vast wel ergens tegen mee ons goei 
gedrag. Dan doen we graag effe vur 
hoe ge ut best un goeie maaltijd 
bereid. Graag wel zelf de wijn 
meebrenge!

Groeten van de vettige 
Nopkes
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In onze branche is een open relatie een vanzelf sprekendheid. Althans dat 
vinden wij bij Van Oers. Door helderheid in zaken te geven, door open te 
staan voor mensen en kennis, door oprechtheid in ons handelen. 

Deze waarden koesteren we. Zeker nu we de laatste jaren een enorme 
groei hebben door gemaakt tot 275 medewerkers. Qua slagvaardigheid 
bieden we u alle voordelen van een complete dienstverlening waarbij u 
kunt rekenen op onze vertrouwde, persoonlijke aanpak. En dit doen we 
al 50 jaar, met veel ondernemingszin!

Vijftig jaar ondernemingszin!
Wij nodigen u uit om voor 
meer informatie onze website 
te bezoeken of telefonisch 
contact met ons op te nemen 
via 076 - 530 38 00.

            
www.vanoers.nl Vestigingen: Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert

 
 
 
 
 
 

 
 
UW ADRES VOOR: 

 
 

MONTUREN IN DIV.PRIJSKLASSEN 
 
NIEUWSTE GLASUITVOERINGEN 
 
CONTACTLENZEN 
 
OPTOMETRISCHE OOGZORG 
 
ZONNEBRILLEN IN DIV. 
PRIJSKLASSEN 
 
Dorpstraat 21 Ulvenhout 
Tel:076-5611313 
www.brillenzaken.eu 
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Uit ‘t Gareel is ook dit jaar weer van de partij,
Naaimachines en lijmpistolen staan al weer rood gloeiend…

Genoeg ideeën en reeds veel plezier !
Razend enthousiast over onze nieuwe leden: Jan, Guus, Tom, Marenthe en Quin
Ook blij dat Carola, Carlijne en Jose weer meedoen en met de periode die komt
Trots op voorgaande jaren: de slakken, giraff en, paarden, 
En de rest van de beestenboel. .. wat zal het dit keer worden?
Benieuwd zijn wij ook hoe jullie dit jaar weer zullen reageren
En misschien Ben-de dan wel zo enthousiast dat je…..
Niet sti l kunt blijven staan.
-
Dat is helemaal niet erg,
En dan mag je zeker mee komen doen!

We wensen iedereen veel leut bij de voorbereidingen en in ieder geval tot 2015 langs de kant!
Jong en oud; maak er een mooi carnavalsseizoen van!                                        CV. uit ‘t Gareel

 

C.V. de Kippen & de Hanen,

Wij doen dit jaar weer mee met de nieuwe carnavals optocht.
Wij doen dit jaar weer ons best om te winnen met vrienden en vriendinnen. Wij vinden het allemaal heel leuk als 
jullie komen kijken.
Het wordt weer een leuke wagen.
En we gaan ok leuke kleren dragen.

Wij maken er dit jaar een bende van met C.V. de Kippen & de 
Hanen.
We maken er een feestje van, met jongens en meisjes en alles 
kan.

Wij hopen dat jullie er verbaasd over zijn.
We delen deze keer kaartjes uit.

Groetjes: Janne, Guusje, Isa, Sophie, 
Jitte, Piet, Menno, Mees, Tibbe, Mink 
(groep 6a)
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Sport- Feest- en Ontmoetingscentrum 

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

Tevens in de bosrijke omgeving uitstekende mogelijkheden voor 
wandelen, fi etsen, paardrijden, huifkartochten en zwemmen 
in een verwarmd openluchtzwembad op 500 meter afstand. 

Voetbal (3 velden, 1 zaal) ,Tennis (5 buiten- en 3 binnenbanen), Squash (3 binnenbanen), 
Jeu de Boules (binnen/buiten), Handboogschieten, 2 Wedstrijdbiljarts.

Gezellige horecaruimte voor congressen en beurzen (zalen voor 50 tot 500 personen), 
avondfeesten voor 600 personen, recepties, party’s, seminars, personeelsfeesten, 

jubilea, catering, bedrijfssportdagen (voetbal-tennistoernooien, zeskampen).



Café 
Cafetaria 

meej Carnaval extra gezellig! 

Dorpstraat 7 | 076 561 22 94 | Ulvenhout | reserveren is nie nodig 
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As ge na de carnaval nie lekker in oew vel zit
kom naar de Gastronoom dan bende snel wir fit

De Gastronoom staat voor gezondheid en genieten.
Bezoek onze winkel aan de Wilhelminastraat 

en ontdek ons ruime assortiment.

www.gastronoombreda.nl ~ wilhelminastraat 39 breda ~  (076)-5143359

neem ook
een kijkje in
onze geheel
vernieuwde

webshop



Beste Bosuilen en Bosuilinnen!!
Daar zijn we weer met onze bijdrage voor de carnavalskrant van 2015. Morgen moet de bijdrage voor de carnavalskrant 
weer ingeleverd zijn. Het is dus net als andere jaren weer laatste minuut-werk om het stukske op tijd te versturen. 
Ook dit jaar ben ik dan weer de klos om nog even snel wat op papier te zetten. De laptop tijdens studio sport op 
zondagavond dan maar even op schoot. Met een schuin oog nog even naar onze helden van NAC aan het kijken die 
druk op weg zijn om volgend jaar de Belgische bierfabrikant Jupiler weer wat meer in de schijnwerpers te zetten in 
Breda en omstreken. 
Tja, waar moet je dan zo’n A4-tje voor de Carnavalskrant dan maar weer eens mee vullen? We kijken dan maar eens 
terug op het afgelopen jaar of er nog bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op carnavalsgebied of 
eventueel bij CV Kwitnie. Eerlijk gezegd niet heel veel nieuws te melden op beide gebieden. Bij CV Kwitnie is dit jaar 
wel weer een kleine geboren (nummer 5 inmiddels) echter dit keer wederom een meisje waardoor er nu 3 meiden 
en 2 jongens zijn. Het carnavallen zullen we in ieder geval aan alle 5 meegeven zodat zij ook over een jaar of 10 of 
20 met de optocht in Ulvenhout mee kunnen doen zodat we ook dan nog kunnen genieten van een gezellig carnaval 
in ons mooie Bosuilendorp. Hopelijk is dat ook nog steeds in één van de enkele cafés dat ons Bosuilendorp nog rijk 
is. De geruchten gaan op dit moment wel dat het voortbestaan van Café Christianen voorlopig is gered omdat het 
verkocht zou zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor het mooiste cafétje van ons dorp en ook voor iedereen die er zo af 
en toe nog eens binnenkomt voor een lekker biertje. Het is te hopen dat ook de natte dinsdagmiddag hierdoor veilig 
is gesteld want eerlijk gezegd is dit toch één van de hoogtepunten (naast de optocht) van het Carnaval in Ulvenhout. 
Over het Bosuilendorp valt weinig te melden denk ik zo. De prins zal ons voor het derde jaar voorgaan in het 
feestgedruis. Of er verder wijzigingen zijn in de Raad van Elf en de SUC heb ik geen idee van want ‘helaas’ was ik 
verhinderd om naar het groots 11-11 bal te gaan in de Flamingobar. De andere twee leden van CV Kwitnie hebben 
hier wel acte de présence gegeven dus wij waren voldoende vertegenwoordigd op deze avond. 
Voordat ik weer een eind aan ga maken met het schrijven van de bijdrage aan de carnavalskrant wil ik nog even 
terugkijken op onze deelname aan de optocht van 2014. We wisten uiteindelijk de 4e plaats van de 7 deelnemers in 
de wacht te slepen. Dit was echter maar 2 puntjes van de uiteindelijke winnaar en dit mochten mijn twee kameraden 
van CV Kwitnie zich zeker kwalijk nemen. Op het aspect waar ik nog wel een beetje invloed heb (Carnavalesk en 
Presentatie) waren we het beste van alle kleine groepen. Helaas hebben wij het vorig jaar duidelijk moeten laten 
afweten op de afwerking. Misschien dat ik me daar ook maar eens mee moet gaan bemoeien. Het was vorig jaar 
zo erg met de afwerking dat we tijdens de optocht hebben moeten besluiten een stuk af te snijden en door de 
Laurentiusstraat vanuit de Slotlaan naar de Dorpstraat zijn overgestoken. Als we dst niet hadden gedaan hadden 
we de finish zeker niet gehaald. Komend jaar misschien iets eerder beginnen met het bouwwerk dan pas op de 
zaterdagmiddag voor de optocht. Met de komende optocht zijn we nog niet bezig. Het duurt nog twee maanden 
dus we hebben nog tijd genoeg. Net als vorig jaar zal ons idee pas in de laatste twee weken voor Carnaval ontstaan. 
Hopen dat we dus weer hoge ogen kunnen gaan gooien in de optocht. 
Zo, inmiddels nader ik alweer het einde van het A4-tje en zal ik nog even ingaan om waar het natuurlijk allemaal 
om gaat draaien in februari 2015….Carnaval!!! Nog een dikke twee maanden en dan barst het feest weer los in ons 
Bosuilendorp en in de ‘vele’ cafés die ons durpke nog rijk is. 
Als laatste wil ik iedereen (behalve de kleine groepen) die weer wil meedoen aan de optocht veel succes wensen 
met het verzinnen van een leuke act of creatie. Daarnaast veel leut toegewenst tijdens de voorbereidingen op de 
optocht, want ik weet dat er bij de meeste al heel wat gelachen en geploeterd is voordat het carnavalszondagmiddag 
14.00 uur is. Ook wil ik iedereen in Ulvenhout weer vragen om in ieder geval weer te komen kijken naar de optocht, 
want zeg nou zelf hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Tot mee carnaval!!!! Groeten lid 3 van CV Kwitnie
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A ge wil weette
van wie dees advertentie is

motte mar bellen

076 - 561 46 98



www.autobedrijfoprins.nl   -   oprins@daihatsu.nl
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Strijbeekseweg 8a, 4851 SL Ulvenhout
Tel.: 076 - 565 47 58, Mob.: 06 - 482 19 423
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BREDASE HORECA VLEESCENTRALE B.V.
GROOTHANDEL IN RUND-, KALFS-, LAMS- EN VARKENSVLEES

Van Rijckevorselstraat 3 4815 AA Breda
Tel. 076-5810817 Fax 076-5717790 

E-mail: bestel@bhvc.nl Website: www.bhvc.nl



De Kouwe Kaant

Dit clubje heeft  al fl ink wat gezellige vergaderingen gehad dit jaar. Niet alleen omdat het gezellig is, maar vooral 
omdat we heel wat te bespreken en te organiseren hebben. Ik hoor u denken: wat hebben ze dan te organiseren?
Wij organiseren een fantasti sch evenement! En als dit evenement plaats vindt dan komt de carnaval er écht aan….
Dan is er geen weg meer terug …..
Dan zit de sfeer er al echt in…
Dan lopen jong en oud al echt warm voor de komende dagen…
Ja, dat zal wel, hoor ik u denken, maar wat is het nou?

De kouwe kaant organiseert dit jaar voor de 2e keer de traditi o-
nele “Worst naar H. Clara – tocht”.
Deze traditi e houden ook wij graag in ere. Met een aantal
huifk arren reizen we met zun allen af, meer dan
120 volwassenen en kinderen, naar de Heilige Clara in 
Meerseldreef. Daar off eren we worst in alle soorten en
 maten, zelfs wèrme worst, aan Clara.
Mooie speeches, donderpreken, liedjes en lieve woorden 
moeten de heilige Clara van een goed gevoel voorzien om zo
 ti jdens de optocht de zondag erna mooi weer te hebben. 
En om heel eerlijk te zijn, dat is ons al heel vaak gelukt of liever 
gegund!
Wij verdenken echter de paters ervan dat ze veel schietgebedjes 
doen, omdat zij voldoende energie hebben gekregen van onze 
worsten!
We verwachten overigens dat alle bedevaartgangers erg goed bij 
stem zijn, omdat er in de huifk arren uit volle borst wordt gezon-
gen!
Als we dan weer terug zijn in het bosuilendorp biedt de Kouwe 
Kaant u heerlijke soep aan bij café Christi anen. Er is genoeg voor 
iedereen, we hebben nog wat over van vorig jaar! Onder het ge-
not van een drankje doen we de tocht nog eens dunnetjes over.
U kunt zelfs meedoen met het énige échte Kouwekaantworst-
wegwerpspel!

GAAT U MEE?
Wilt u ook een keer mee met deze tocht? Dat kan! Dat vinden we zelfs heel erg leuk!!
U kunt zich aanmelden bij de Kouwe Kaant of via mail worstnaarclara@bosuilendorp.nl. 
Volwassenen betalen € 5,- en kinderen € 2,50. Dit is voor het vervoer, drankje en snoepjes en overheerlijke soep.

Groetjes en tot ziens, de Kouwe Kaant!
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In het bosuilendorp

GROOT SENIORENCARNAVALSBAL
IN DE PEKHOEVE

Op dinsdagmiddag 17 februari 2015 wordt door de SUC en KBO Ulvenhout in De Pekhoeve een 
carnavalsmiddag georganiseerd voor ALLE senioren( 50 plussers maar jeugd is ook van harte welkom!) 
uit het bosuilendorp.

De Pekhoeve is open vanaf 13.30 uur; het 
spektakel begint om ca 13.45 uur. 

Natuurlijk geeft  Prins KeesKËnze 15e  met 
zijn hofdames acte de presénce evenals de 
jeugdraad onder leiding van de Jeugdprins.
Tussendoor gaan de beentjes van de vloer 
op de carnavalsklanken van de diverse 
carnavalsorkesten uit Ulvenhout. Een 
spektakel dus!!!

Ook  onze vaste accordeonist Rinie zorgt 
ervoor dat we niet sti l vallen!!!!!!!!!.
Ik zou zeggen trek iets makkelijks aan en kom 
genieten…...
Een pracht programma toegankelijk voor 
elke jonge bosuil vanaf 50 jaar en nog jonger.
De SUC en de KBO zien iedereen maar dan 
ook iedereen graag komen.

Ge ben(-de) un echte grote as ge diee middag 
ok komt.

Tot dinsdagmiddag. Namens 
allemaal,Jan Rademakers.

Ingrid Belevingsgerichte Zorg

Zorg aan huis nodig regio Breda?

Bel : 076-8883727  
Email :info@ ibzorg.nl
www.ibzorg.nl
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In verband met Carnaval zijn wij gesloten van vrijdag 13 februari tot en met dinsdag 17 februari 2015. 
Op deze dagen zijn wij telefonisch en per mail dan ook niet te bereiken. Hoogstwaarschijnlijk zijn wij 
pas enkele dagen na Carnaval weer aanspreekbaar. 
 
Was getekend: 
Directie Breda Standbouw 
Takkebijsters 6, 4817 BL Kielegat 
076-5811168 
www.bredastandbouw.nl 
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www.jgsound.nl
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06-53755260



CV Nadorst, een stukske van NIKS

Tja, we hadden niet eens een datum voor een vergadering gepland, dus dat was al NIKS.
In aller haast is er toen eentje belegd in een hele vroege zondag morgen, voor later op dezelfde dag.
Bij Toon aan tafel was de toon zo gezet, hij had NIKS in huis en liet ons uiteindelijk ook met NIKS naar huis gaan.
Dus als iemand oew ergens meej geholpen heeft  en hij wil er NIKS voor hebben, geef hem dan ook NIKS.
Wij hebben heerlijk NIKS gedronken en toen kwamen de NIKS-verhalen los:

Van alle vergadering- punten van vorig jaar is  NIKS uitgekomen, het komt er eigenlijk op neer dat we dus NIKS 
hebben gedaan.
Waren we dan zo lui of moe?, nou misschien wel, maar er waren elke keer ook nog wel bepaalde andere redenen 
dat iets niet doorging.

Neem nou de kinderdag, we hadden niet gepland wie het zou regelen, dus de datum ging geruisloos voorbij, NIKS 
dus.
De geplande dropping ging ook niet door, want het eerste Nadorst kleinkind was geboren en de betreff ende opa 
had daardoor even geen oog meer voor Nadorst, begrijpelijk natuurlijk, maar daardoor hoort dit ook thuis in het 
rijtje van NIKS.
Ook ons kamp is uiteindelijk niet doorgegaan, misschien kon het de tand des ti jds niet meer doorstaan, dus hup, 
schuif ook maar aan in het rijtje van NIKS

We zijn afgelopen jaar maar liefst 3 Abrahammen rijker geworden, maar da ouwer worden is eigenlijk ook 
allemaal NIKS gedaan. En al die mosterd overal da geeft  ok alleen mar een hoop vulligheid, das dus ook NIKS.
De grote vraag blijft  dan: waarom nog vergaderen? Nou omdat bijvoorbeeld de BBQ wel is doorgegaan en dat was 
nie NIKS. En omdat we graag vergaderen meej NIKS, en dat gaat dan over NIKS, precies zoals wij dat, samen met 
onze grote vriend  Hertog Jan natuurlijk,  als zeer pretti  g ervaren. Want un grote ben-de en da zal alti jd zo blijve 
voor ons,  he Hertog Jan? 
Dus we zijn eigenlijk un bietje een NIKSnut, we hebben zitt en NIKSen.
Alleen vorig jaar meej ut winkeltje van Roy Donders in dun optocht hadden we wel een groot succes, gelukkig! Dat 
was trouwens ook heel erg leuti g om te doen.
Het idee voor de optocht voor dit jaar  is eigenlijk helemaal NIKS.
We vertelle NIKS, we vrage NIKS, we weten NIKS, het was NIKS en het zal ook NIKS worden, horen zien en zwijgen 
dus.
We zen un grote bende van NIKS. Mar un grote in het NIKS zijn, zen we dan weer wel.
Dus mense kom allemaal kijke naar de optocht, dan ziede ons in een creati e van 10 keer NIKS. We zijn begonnen 
meej NIKS en we zullen ook wel meej NIKS eindigen.

Als lezer is het nu de bedoeling dat 
je het gevoel krijgt van: nou da was 
dus echt een stukse van NIKS, denk 
dat da best wel gelukt is. Nou neem 
ik eerst een pilske en dan er nog even 
een borreltje NIKS achteraan. Ja, dit 
drankje bestaat dus echt!

Alaaf, groetjes van een Nadorst 
mauwerd, want mauwen, zelfs over 
NIKS, da kunne wij wel.

p.s. asteblieft  gin confetti   dur m’n tekst 
heen afdrukken, want das ok NIKS!
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UN GROTE BEN-DE !!
20.30 uur.
Dingdong, de deurbel gaat en ik doe open.  Alaaaaaf. Prins juin van de blauwe kei staat voor de deur. Ik kom hier 
om een stukske te schrijven voor de uilenroep. Hedde gij daar zin in vraagti e... Ja nou okeeeeee omdat het moet 
zeg ik maar. Nadat we een jaar geschorst zijn geweest, zijn we nu weer helemaal terug van weggeweest.  Dus 
eigenlijk hebben wij 2 jaar ti jd gehad om over dit stukske na te denken.  Wat ons nog vers in het geheugen staat 
is het geweldige 11/11 feest wat we 2 weken geleden hadden. Na eerst van de jossen bij NAC genoten te hebben, 
zijn we daarna gaan hossen met de jossen in de Flamingobar. Helaas waren wij te laat om in aanmerking te 
komen voor een hallikideetje. De leden van de vereniging van onze beste prins Kees Kaas waren reeds voorzien 
van zo´n mooie blinkende onderscheiding. Wij waren blij verrast dat prins Kees opnieuw de scepter gaat zwaaien 
met carnaval 2015. Wij wensen Kees en zijn raad veel plezier met het komende carnaval. Vorig jaar geen stukske 
van onze vereniging, dus jullie zullen nu wel denken dat er een hoop onzin over ons te vertellen is. Jazeker wel, 
maar we worden momenteel teveel afgeleid door ons Bobbi met haar dubbel DD in LA. Hierdoor vergeten we al 
snel alle sappige details van onze leden van het afgelopen jaar.  Wat ons wel is bijgebleven is dat Bart (alias Rien) 
ons een groot compliment geeft  over onze vorige leuke stukjes die wij geschreven hebben de afgelopen jaren. 
Bedankt daarvoor  Rien. 
Ho eff e pauze, bobbi zit voor de webcam.......stop....................................................................................en door.
Maar nu eff e serieus, waar het natuurlijk allemaal om draait is de grote optocht op zondagmiddag. Wij als DE 
grootste bouwvereniging van het bosuilendorp, gaan natuurlijk weer meedoen met de grote optocht. En ik kan u 
verklappen, we rijden dit jaar zelfs met 2 prachti ge praalwagens mee. Op dit moment zijn we al volop bezig met 
de bouw van deze wagens. En we kunnen u melden dat de eerste wagen reeds gebouwd is en al in de lak staat. 
We kunnen u verklappen dat het voor ons dit jaar geen grote bende is, maar dat we een grote bende zijn. Dus 
kijk allemaal maar uit en komt allen kijken naar onze creati e en natuurlijk die van de andere verenigingen. Wij 
wensen iedereen veel succes en plezier deze carnaval. 

Hallikidee!!!! 700% CV DE TOEKOMST
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CV STEENKOOL

Lieve Bosuilen en Bosuilinnekes,

CV Steenkool mag zich het piepkuiken onder de CV-ers noemen omdat wij pas 
in het jaar 2012 de veertjes bij elkaar hebben gestoken. Edoch, onder insiders 
zijn wij reeds bekend als dat recalcitrante kluppie dat de regels der carnaval 
nogal eens ruim wenst te interpreteren. En niet geheel zonder succes!

Mocht het u ontgaan zijn: ons regionale sufferdje BN De Stem kopte op 
maandag 29 september 2014 met ‘Uitstekend broedseizoen voor steenuilen 
Breda’. Niet in het minst, omdat het volgens Ellie Pruiksma, PR Medewerkster 
van de Uilenwerkgroep West Brabant, een goed muizenjaar was. Nu worden 
die muizen dus door die steenuilen opgegeten, ’t is maar dat u het weet…

Om u enig inzicht te geven in ons carnavalsproces, stel ik hierbij ons team 
aan u voor: Charlotte J; onze creatieve motor, kleurendokter en puntjes op de i zetter, Aert van der G; 
doordouwer en aanstamper; technisch vernuft vermomd als ducttape, Marc L.; doorleeft iedere crisis 
lachend – heeft écht verstand van techniek, Mariëlle M.; top kledingstylist en creatieveling, Gerard S.; 
mentor & relatietijger – weet wie wat waar gratis heeft, Magda J.; de nooit-afhaker & groepsmoeder, 
Saskia H.; van alle markten thuis – plakt, verft, hamert en gaat door, Astrid E.; onze nieuwste aanwinst & 
geheim wapen, Geert K.; niemand kan zo goed boodschappen doen als hij, Susan v.C.; doet altijd gezellig 
mee, en onze junioren: Boris, Luka, Sieb, Sophie, Jannejoos en Yente: we hopen ze de kneepjes van het vak 
te leren opdat carnaval nooit verloren gaat. 

Het thema voor 2014 zal u niet ontgaan zijn: Un grote ben-de. Wellicht bedoelt het SUC-bestuur hier mee, 
dat het beter is om elegant & sportief te verliezen dan om het gehele dorp te chanteren om daarmee 
een kansje te maken op één van die fantastische prijzen. Wij zullen daarom onze spionnen dit jaar achter 
slot en grendel houden en ons geheel wijden aan het thema. Omdat we natuurlijk toch een serieuze kans 
op die prijs willen maken, hebben we ons aangemeld bij een Chinese kliniek die gespecialiseerd is in het 
langer maken van mensen. Hopelijk komen onze dromen ook in 2015 weer uit. Wij wensen u in ieder geval 
veel leut, gezondheid, en saamhorigheid. Hopelijk ziet u ons tijdens de optocht weer vliegen!

Uw CV Steenkool
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Timmer- en schilderwerkzaamheden | Bouwaanvragen

Bouwbegeleiding | Energielabel voor uw woning

 

Toine Goossens | Grazenseweg 2a | 4856BB Strijbeek

Tel: 06-83539499 | abelgo2012@gmail.com | www.abelgo.nl



Cv Das Praot voorziet (in) un grote ben-de

Ondanks dat het schrijven en zeggen december is, de vogelgriep nog niet uit de lucht en Ebola niet alleen een 
woord met meer klinkers dan medeklinkers is,  staan uw vrienden van Das Praot er weer klaar voor: Carnaval 
2015.De zomer van 2014 is door ons benut om te evalueren, pijnpunten vast te stellen en kriti sche succesfactoren 
te benoemen. De omschakeling van lelijk eendje bij de wagens naar schone zwaan bij de loopgroepen heeft  
ons geen windeieren gelegd. Eén ding staat vast ook in het nieuwe jaar staan weer paraat voor een fantasti sch 
carnaval.  De plannen vraagt u? De onderhandelingen voor dit jaar zijn nog gaande. Laat u dus vooral op die derde 
zondag van februari verrassen. De meeste leden van onze club zijn geneigd te zeggen: ‘gewoon doorgaan op 
dezelfde voet’, maar…….

Zoals wellicht bij u bekend heeft   CV Das Praot een langgekoesterde wens. Om u op weg te helpen: de muzikale 
ambiti es worden mogelijk dit jaar getest. De leegte die de clubkleurgenoten de Zaogurs achterlieten wordt 
weldra ingevuld.  As we speak (red. december 2014) lopen de onderhandelingen met de man die heel wat 
beroemde zangers in zijn stal heeft . Wij vertrouwen erop tot een akkoord met Mechel V. te komen en u in 2015 
te voorzien van een carnavalesk aria.  Gedurende de dagen van leut gaat u ons 
ongetwijfeld in het feestgedruis ontmoeten. Soms in de traditi onele tweekleur, 
soms met zo’n eigenaardige steek op het hoofd. Laten we zeggen dat onze leden 
multi functi oneel inzetbaar zijn. 

Vanuit onze kant wensen wij alle Bosuilse vrienden veel succes en plezier ti jdens 
deze carnavalsdagen. Voor het tweede jaar in successie sluiten wij af met de 
zowel fi losofi sche als memorabele woorden van onze voorzitt er: ‘alles heeft  een 
einde en worst en een einde en een twee’

Met carnavaleske groet, De vrienden van Das Praot
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Leveren van gordijnstoffen via groothandel
Voor het maken van verschillende soorten gordijnen
 
 Horizontale / verticale lamellen
 Vouwgordijnen / rolgordijnen
 Verschillende soorten vloerbedekking
 Bekleden van trappen
 Verzorging laminaatvloer

Meten en advies in gordijnstof
Montage en leveren rails & roede                                                 

Vraag naar de mogelijkheden en/of bel voor een afspraak.

Jeanne van Aert
GORDIJN ATELIER
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Veiling sponsoravond resulteert in nieuwe Gulle Gouden Uil
Vrijdag 7 november vond in Taveerne Jeugdland in Ulvenhout de zesde sponsoravond van de Sti chti ng 
Ulvenhouts Carnaval, kortweg S.U.C, plaats. Het initi ati ef voor deze sponsoravond werd inderti jd 
genomen om te zorgen voor structurele ondersteuning voor het Bosuilse Carnaval als cultureel erfgoed.

SPONSORPROGRAMMA Het sponsorprogramma van de S.U.C kent drie verschillende soorten Gulle 
Uilen: Gouden, Zilveren en Bronzen. Dezen leveren allemaal een bijzonder waardevolle ondersteuning, 
waardoor Carnaval, met de inzet van vele vrijwilligers, jaar na jaar gefaciliteerd en gevierd kan worden in 
het Bosuilendorp. 

SPONSORAVOND Evenals vorig jaar werden de bedrijvige Bosuilen bij Taveerne Jeugdland ontvangen met 
koffi  e en een plaatselijke lekkernij van Pati ssier Remco Dekker.  Frank Husson, voorzitt er van de S.U.C, 
opende de avond met een kort welkomstwoord en gaf vervolgens de microfoon over aan Joep van den 
Maagdenberg, voorzitt er Sponsoring en Commercie.  Na een korte toelichti ng op het sponsorprogramma 
en de plannen voor Carnaval 2015 door Joep, betrad S.U.C erelid en voormalig Prins Carnaval Piet Nuijten 
het podium om de aanwezigen mee te nemen in de wereld van de wichelroede.  
Een bijzonder onderwerp, dat leidde tot vele nieuwe, verrassende inzichten 
die zowel privé als zakelijk positi ef toegepast zouden kunnen worden. Vooral 
het prakti jkdeel van de presentati e, waar vier Bosuilen persoonlijk werden 
doorgemeten sprak de aanwezigen aan. 

VEILING GULLE GOUDEN UIL De avond werd afgesloten met de veiling van het 
Gouden Gulle Uil sponsorpakket onder leiding van Ulvenhouts eigen De Mechel. 
Dit pakket bestaat o.a. uit gereserveerde VIP-plaatsen op de Prinsenwagen ti jdens 
de Bosuilse optocht. De veiling beviel vorig jaar zo goed, dat er ook dit jaar voor 
is gekozen de exclusiviteit van de Gouden Gulle Uil per opbod te veilen. Al voor 

aanvang was er een startbod binnengekomen. 
En ti jdens de veiling werd er zelfs telefonisch 
een bod gedaan. De Bronzen en Zilveren sponsoren in de zaal boden 
enthousiast mee voor deze vooraanstaande positi e. Uiteindelijk kan De 
Gezellin zich dit carnavalsseizoen de Gouden Gulle Uil noemen. Na het 
slotwoord werd onder genot van een hapje en drankje de avond met 
een gezellige nazit afgesloten.

De S.U.C kijkt zeer tevreden terug op deze avond en wil graag tegen alle 
sponsoren die Carnaval in het Bosuilendorp in woord en daad een warm 
hart toedragen, zeggen: Un grote ben-de!
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Laathof 24 te Ulvenhout 
Bel Dion of Jolanda Vandijck 076-5878793 

 

 

  Wij hebben tot doel het ondersteunen van de     
  ondernemer bij het behalen van succes.  

  Hiertoe zijn wij er als klankbord,  
  maar ook voor het voeren van een volledig  

  uitbestede (salaris-) administratie 
en alles wat hier tussenvalt. 

Uiteraard ook voor alle rapportages en 
belastingaangiften. 

 
  Wij zijn de vertrouwenspersoon welke met  
  regelmaat bij de ondernemer ontbreekt. 

 
  Doet u datgene waar u goed in bent,  

  dan doen wij dat ook! 

 
Ook voor particuliere Belastingaangiften! 

Bacchus-advies.nl 

@bacc   Onderdeel van Optical art group hu s-advies.nl 
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Grafische vormgevers in een studio met een 
eigen signatuur. Vanuit maan.nl vertrekken 
concepten om voor opdrachtgevers hun werk 
te doen. Werk op het digitale of het papieren 
pad. En altijd af zodat het klopt, om niet 
onopgemerkt gezien te worden. 

maan.nl concept en creatie  -  J.F. Kellyweg 2, 4851 SX Ulvenhout  -  Postbus 51, 4850 AB Ulvenhout  -  +31 [0] 76 560 71 10  -  info@maan.nl

Goed in 
anders

Luyten
adviesgroep

wenst u 
een leutige
carnaval

Ge ben bij ons van 
harte welkom voor oe:

•  verzekeringen
•  hypotheken 
•  pensioen

•  financiële planning

www.luyten.nlwww.luyten.nl
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