ut Mulkblaaike
41e jaargang, 2020

PRINS RENS & ADJUDANT ERIC
MEE DE JEUGD VEUROP,
WORDT CARNAVAL TOP
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Collofoon
Oplage : Angepaast an ’t antal inwoners van Mulkgat en doar umhenne.
Uitgave : Ergus vur carnaval.
Inhoud : Gullie zelf en ander.
Hoofdredaksie : De Mulkslobbers.
Verantwoording : Rust nog steeds op onze rug.
Opmaak : Dees joar waren er twee zo gek gevonden om dé te doen (Tamara en Eric bedankt!) En
ok Ria bedankt vur de correcties
Lee-awt : Schôn gemakt dur die zelfde gekken.
Fotokes : veul zijn er gemaokt door Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking
Vurblad : Vur de prins en zunne adjudant.
Ergus in ut midde : Vur de prins, de road van elf, dames en Mulkmarietjes.
Achterblad : un terugblik op vurig joar.
Abonnement : Ut blè nog steeds vur niks, mér het idee klinkt goed.
Bezurregklachten : Ge zegget mar as ge ‘t nie goed vijnd.
Hoelang al : Toch al wir vur de 41e kir.
Distribusie : De road van elf.
Druk : Ja, we hebben het verrekus druk gehad.

Prins Rens aan het woord.
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
Een prins buiten de raad, wie had dat gedacht? Niet
helemaal onbekend voor de raad maar goed. Ik zal
mezelf eerst even voorstellen voor degene die me nog
niet kennen.
Mijn naam is Rens Pijnenburg en ik ben 19 jaar. Jong
prinske eigenlijk hé? Ik studeer aan het Summa
College op de opleiding “Facilitair Leidinggevende”.
In mijn vrije tijd kun je mij tegenkomen bij verschillende Borkelse verenigingen zoals fanfare EMOS, de
KPJ en de bloemencorso. Verder help ik mee bij de
trekkerbehendigheid en de kermis. Ook zit ik in de
projectgroep verenigingen van het Dorpsinitiatief.
En om ‘t schonste clubke niet te vergeten, ben ik penningmeester/secretaris bij C.V. De Boerkes. Ons
gezellig clubke viert dit jaar haar 11 jarig jubileum. Dat moest gevierd worden natuurlijk, en hoe anders
dan een prins bij de Mulkslobbers die ook lid is van C.V. De Boerkes. Wel zal ik als prins altijd een overhemd aanhebben met ‘t logo van C.V. De Boerkes, zodat ik er toch nog altijd bij hoor!
Als Adjudant heb ik Eric Hoeks gekozen, de oudste uit de raad. Dat krikt de gemiddelde leeftijd toch wel
iets op hé. Als er iemand iets weet over de carnaval dan is het Eric wel dus dat moet deze carnaval
helemaal goed komen!
Sommige mensen zullen mij misschien ook gezien hebben op sommige carnavalsactiviteiten met de
microfoon in mijn hand. Dit komt dan omdat onze zeverzoniemister geen tijd had. Gelukkig is Twan er
ook dit jaar gewoon weer bij en laat ik het zeveren mooi aan hem over. Vandaar dat ik het ook hier bij ga
houden.
Ik wens ieder een fijne en gezellige carnaval toe onder menne leus:

“Mee de jeugd veurop, wordt carnaval top!”
Met carnavaleske groeten,
Prins Rens

Onze burgemister
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
Wat fijn dat ik langs deze weg weer alle Mulkgatse feestvierders een hele goeie
carnaval kan wensen.
Wat goed is, moet je vooral niet veranderen. En zoals elk jaar wordt de aanzet tot
carnaval weer in november gemaakt, wanneer de nieuwe prins wordt gekozen. En
wat boft Mulkgat met deze prins Rens, de 41e prins van Mulkgat.
Zijn leus: ‘Mee de jeugd veurop, wordt carnaval top’ kan hij, gezien zijn jeugdige leeftijd, perfect uitdragen. En via de prinsenverkiezing waar prins Rens zich
presenteerde, de hilarische zittingsavonden en verschillende gezellige recepties
rollen we zo met z’n allen die 4 dolle dagen in. Ik weet zeker dat het onder de bezielende leiding van deze prins weer een mooi carnavalsseizoen wordt.
Met natuurlijk als hoogtepunt de 4 dagen vanaf de sleuteloverdracht op het gemeentehuis. Dan barst het
feest weer echt los, met vele enthousiaste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes.
Een feest dat bol staat van plezier en onzin. Van protocol en ongedwongenheid. Van saamhorigheid en
het maken van herinneringen.
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes, maak er weer een mooie carnaval van!
Anton Ederveen
burgemeester van Valkenswaard

De zittingsavonden waren weer groots
We kijken weer terug op twee goed verlopen zittingsavonden op vrijdag 29 en zaterdag 30 novembrer. Jan
Smolders had weer een perfect programma in elkaar gezet.
Berry Knapen als de dakdekker, Wichard de Benis als de vakantieman, Dirk Kouwenberg als Roodkapje,
Freddy van den Elzen als de vrijgezel en Peter van der Maas als lakei. Daarnaast onze dames die een eigen
lied hebben ingezongen en de dansjes van onze Mulkmarietjes. De B&S Bloazers zorgden voor de muzikale ondersteuning en zeverzoniemister Twan probeerde een en ander ordelijk te laten verlopen. Kortom: het
plaatje was weer compleet.
Ook voor volgend jaar is het programma alweer rond. In de ton zullen verschijnen Rob van Elst, Boy Jansen,
Jasper van Gerwen, Rien van Genugten en Erik Mulder. Zet daarom de data vrijdag 27 en zaterdag 28 november alvast in uw agenda.

Proclamatie Prins Rens
Ik Prins Rens,
Heerser over Mulkgat
Boerke onder de Boerkes
Slagwerker in de orde van de EMOS
Ridder in de orde van de dahlia
Aanbidder van het gerstenat
Officier der derde helft,

Proclameer:
1. Dè mee zo’n jong prinske iedereen mee zun been van de grond af gi
2. Dè da zeker moet lukken mee de muziek van de B&S Bloazers
    3. Dè ok de ouw mee de jeugd mee mag dansen
    4. En dè de Mulkmarietjes hierin ‘t vurtouw nemen mee hun dansjes
5. Dè den zeverzonniemister net iets meer zevert dan de prins
    6. Dè der dees jaar een ander boerke bier zal moeten halen
    7. Dè de dames goed op de vrijgezelle prins passen
    8. Dè de prins dees jaar op zun receptie veel Valentijntjes verwacht
9. Dè we dees carnaval de derde helft niet vergeten
    10. En dè mun persoNOLcoach en accessoiRIA hiervur verantwoordelijk zen
11. Mer vooral da we der dees carnaval een gezellig feest van maken onder menne
leus;

“Mee
Prins Rens

de jeugd veurop, wordt carnaval top!”

Onze dancing stars - mini’s
Naam: Ilse (6 jaar)
Wie is je favoriete Disney prinses: Belle van Belle en het beest
Wat is je lievelingskleur:Roze
Wat wil je later worden: Werken in het ziekenhuis

Naam: Anouk (5 jaar)
Wat is je lievelingsfilm: Wonderpark
Wat is je favoriete vak op school: Puzzelen
Wat vind je leuk aan dansen: Dan kan ik lekker bewegen

Naam: Joske (5 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: Miraculous Tales
of Lady Bug & Cat noir
Welke sprookjesfiguur is je favoriet: Gelaarsde kat
Wat is je lievelingseten: Friet + Frikandel

Naam: Lisa (7 jaar)
Wie is je favoriete Disney prinses: Doornroosje
Wat is je lievelingskleur: Roze
Wat wil je later worden: Turnster

Naam: Renske (7 jaar)
Wat is je lievelingsfilm: Dumbo
Wat is je favoriete vak op school: Estafette
Wat vind je leuk aan dansen: Het optreden en de showdans

Naam: Laura (7 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: Voice kids
Welke sprookjesfiguur is je favoriet: Rapunzel
Wat is je lievelingseten: Spaghetti en Macaroni

Onze voorzitter
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
We hebben er alweer een jaar op zitten en zijn weer begonnen aan een nieuw
carnavalsjaar.
Op zaterdag 16 november hebben we een veel besproken prinswisseling
gehad.
Natuurlijk hebben we eerst afscheid genomen van Prins Peter d’n Urste en
zijn adjudant Will. Peter en Will onze dank voor een mooi carnavalsseizoen.
Toen zijn we begonnen aan de bekendmaking van de nieuwe prins. Mientje
Kwinten begon een verhaaltje te vertellen over de prins, en zo kwamen we
uiteindelijk bij de officiële bekendmaking.
En daar stond ie dan, Prins Rens en zijn Adjudant Eric. Niemand had dit
verwacht! Hij is de eerste prins in 41 jaar die van buitenaf komt. Rens en
Eric ik wil jullie een heel schôn carnavalsjaar toewensen.
En ook dit jaar hebben we weer afscheid moeten nemen en nieuwe kunnen
verwelkomen.
Allereerst, aangezien zijn drukke werkzaamheden en de vroege tijden van de
carnaval heeft na 11 jaar bij de raad van elf Herald aangegeven om er mee te
willen stoppen. Herald en Helga we willen jullie graag nog een keer bedanken
voor alle mooie jaren.
Hierna konden we een nieuwe raadslid verwelkomen. Hein Schellekens heeft de raad van elf weer
compleet gemaakt. Bij deze wil ik Hein hartelijk welkom heten en veel plezier wensen in de raad. En
natuurlijk ook Lisanne welkom en veel plezier bij de club.
Nu we dan toch weer compleet zijn, ben ik er van overtuigd dat het dit jaar ook weer een heel gezellig en
schôn carnavalsjaar gaat worden. We zien jullie allemaal graag in de teutenzaal om met ons dit jaar helemaal compleet te maken.
Carnavalsgroeten,
Plissie Martien Sprengers (voorzitter)

C.V. de MULKSLOBBERS - PROGRAMMA 2020
Meer informatie over de verschillende activiteiten vindt u op onze website:
www.mulkslobbers.nl of volg ons op Facebook en Instagram.
Zondag 09-02-2020
Danstoernooi in de Belleman te Dommelen. Aanvang 12.00 uur. Toegang is gratis.
Kom onze Mulkmarietjes aanmoedigen deze middag!
Vrijdag 14 - 02 - 2020
Receptie prins Rens in de Teutenzaal. Aanvang is om 19.11 uur
Vrijdag 21-02-2020
Carnaval op de basisschool
D’n vrijdag na d’n donderdag vur carnaval (11 jaor c.v. de Boerkes) in de Zomerhof
Zaterdag 22-02-2020
14.00 uur Sleuteloverdracht
19.30 uur Carnavalsviering in de St. Servatiuskerk
21.00 uur Play back avond in de Teutenzaal.
Zondag 23-02-2020
15.00 uur Familiecarnaval in de Teutenzaal
Deze middag zal uitlopen naar het afhalen van de optochtnummers voor de jeugd
en de bléravond voor de jeugd.
Maandag 24-02-2020
14.11 uur Tweede jeugdmiddag in de Teutenzaal. Een carnavalsmiddag voor heel
Mulkgat, jong en oud.
Dinsdag 25-02-2020
10.19 uur Frühstücken in de Teutenzaal
14.11 uur start optocht op de Schafterekker
15.30 uur Prins en gevolg bezoeken de Teutenzaal met aansluitend om
18.00 uur de prijsuitreiking en afscheidsbal.

en dan is het gedaan mee de leut ......
Wij maken u erop attent dat tijdens de diverse activiteiten foto’s worden gemaakt welke mogelijk
worden geplaatst op social media en onze website. Indien u een foto wilt laten verwijderen stuur
dan een berichtje naar info@mulkslobbers.nl.
Onze privacyverklaring kunt u nalezen op www.mulkslobbers.nl.

Nog eenmaal (ex) prins Peter d’n Urste
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
Het was voor mij een hele eer om afgelopen jaar, als 40e Prins van Mulkgat, de scepter over Mulkgat te
mogen zwaaien.
Samen met mijn adjudant Will, onze dames Mariette & Angela, Raad van Elf, dames Raad van Elf, de
bierdragers, Politie Martien, de B & S Blaozers, de Mulkmarietjes & zeverzoniemeester Twan hebben wij
er een heel mooi fistje van gemaakt.
Ik wil mijn opvolger Prins Rens en adjudant Eric heel veel succes toe wensen. Ik ben er van overtuigd dat
ook zij er weer een mooi feest van gaan maken!
Ik wens iedereen een hele mooie carnaval toe en eindig nog 1 x met mijn leus:

Met 2 neven aan het bewind,
drinken we met carnaval een extra pint!

Wa was het een schôn jaor

Wist je dat.....
je op www.mulkslobbers.nl heel veel informatie over carnaval en de inschrijfformulieren kunt vinden
voor:
* de play back avond;
* het frühstücken op dinsdagmorgen
* de optocht op dinsdagmiddag
Dit jaar we op de zondagmiddag met carnaval vanaf 15.00 uur o.a. oud hollandse spelletjes kunnen doen in
de Teutenzaal!
Jong en oud uitgenodigd zijn om samen met ons er een geweldig carnavalsfistje van te gaon maken.
Ook zal zeverzoniemeester Twan weer speciaal voor de kinderen het Kinderblèren organiseren, waarmee je
mooie prijzen kunt winnen!
Natuurlijk is er voor de kinderen tijdens deze knallende middag weer gratis ranja aanwezig en staat er weer
een springkussen!
er op maandagmiddag tijdens de 2e jeugdmiddag alle ouderen koffie
met gebak krijgen aangeboden en dat er diverse optredens van onze
Mulkgatse artiesten zullen zijn.
Ook zullen we deze middag weer rond komen met snacks.
Kortom: een gezellige carnavalsmiddag waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en samen carnaval vieren.
er op dinsdagmorgen het Früstücken weer plaatsvindt.
Deze ochtend wordt door Grand café De Zwaan voor u verzorgd.
Dit betekend dat er een geweldig ontbijt (in buffet vorm) voor u klaar staat. Tegen betaling van € 8,40 of 4
muntjes kunt u meerdere malen opscheppen en genieten van de heerlijke gerechten zoals diverse broodjes, ham, kaas en natuurlijk niet te vergeten de eieren en de worsten. Ook koffie en thee is inbegrepen. Dit
moet er voor gaan zorgen dat we er de laatste dag nog enkele uurtjes tegenaan kunnen. Ook onze jonge
carnavalvierders zijn van harte welkom. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen voor
€ 4,20 of 2 muntjes hun buikjes rond eten. Opgeven kan via www.mulkslobbers.nl.
Voor deze ochtend hebben we een touringcar ingeschakeld om bezoekers vanuit de Firma Roothans naar
de Teutenzaal en terug te brengen.
Dit spektakel begint om 10:19 uur en duurt tot ongeveer 13:00 uur. De duitse schlagers, die uit de speakers
komen worden deze ochtend verzorgt door Nooit-Gedacht.
Als we goed gegeten hebben kunnen we om 14.11 uur beginnen mee de optocht. We vertrekken bij Fa.
Roothans aan de Schafterekker om via de Dorpsstraat, Sportparkdreef, Sportstraat en weer Dorpsstraat te
eindigen bij de Teutenzaal.
Hier gaan we nog een feestje bouwen met omstreeks 18.00 uur de prijsuitreiking.
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c.v. de Boerkes
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
Hier zitten we dan meej een pen vol inkt un schrijfblok recht ut de
verpakking, un kratje bier zo kouw als ne strenge winterdag, ne
vrachtwoage mej ouw mulkblaaikes en een overdosis goei zin.
Maarja waar moete beginnen, vur ons ken de carnaval al nie mir
stuk mej een 11 joarig jubileum en ne prins ut ons schon clubke.
Mer vur da we het over diej’n prins goan hebben beginne we
mej ons 11 joarig jubileum.
11 joar, ut is nie niks al vroagde ut an men. Ut begon ooit lang
geleje mej een klein grupke, toen adjudant Eric prins was in
2010. Wa hebben we toch allemoal vur carnavals woagens
gemakt.
Ja alles wa de rest nie zag zitten ja da mokte wij, zoals spektakel,
carnavalscross en nog veul meer. En vur dees karren te moaken hebben we heul mulkgat gehad van fam
Tassche tot net vur het eind van de wereld links bij Peter Versmissen. En wa hebben we toch gelache, optochten gerede en kou geleje zun mooi jubileum willen we nie voorbij loaten gan, dus iedereen die dees
leest (ut zal nie veul zen maarja) is uitgenodigd op 21-02-2020 bij eetcafé Zomerhof vur ons jubileumfist.
Ja belofte makt schuld dus nou zullen we ut is over diej’e prins goan hebben. Ut is een echt bezig baasje
die Rens. Bij welke vereniging zit hij nie ik zou ut zo nie weten. Maarja da brengt wel een nadeel mej zich
mee. Vur school en vrouwen het ie weinig tijd. Dus da was wel een flink struikelpuntje vur dees commissie. Vele gesprekken en avond aan verspilt want ja wa moete der nou mee. Ja die school da zal wel, mer
da andere is wel een groot probleem. Der moet wa aan te doen zijn mer wa. Na lange discussies zijn we
der uit wa we der mej moete. Ut lijkt wel op een tv programma mer ja da was geen goei idee omdat de
helft van mulkgat nog ginne glasvezel het, dusja moeste we het mer via dees mulkbloake bekend
moaken.
Wij zen op zoek, en wel op zoek noar ne prinses vur onze prins,
want ja da ken zo nie he, dus zijn we op het idee gekomen om
ne open inschrijving te houwe. Dus hier kumt ie.
Beste dames (of heren wa hij wil)
Prins Rens zijn schon moeder kon gin kinderen krijgen dus
zoeken we nou ne nieuwe vur hem. Ben jij of ken jij ne leuke
spontane meid die bier ken drinken als ne malle en wel houd
van wa vrijwilligerswerk op zijn tijd dan zen wij op zoek naar
jou. Meld uw snel an via : prinszoektvrouw2020@gmail.com.
Als dees nie werkt weten wij het ok nie meer. Mer we zullen er
is een eind aan breien zo da jullie je eigen kennen aanmelden.
Wij als vrienden van de prins wensen Rens en zijn adjudant
Eric en gevolg een fantastisch carnavals joar.
Houdoe en alaaf,
C.V. De Boerkes
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Onze dancing stars - midi’s
Naam: Maud (9 jaar)
Wat is je lievelingsmuziek: Muziek
Tijdens welke activiteit dans je het liefst: Bij de dansmarietjes allemaal
Wat zijn je hobby’s: Dansen, paardrijden, Jong Nederland

Naam: Pien (8 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: Tom en Jerry
Wat is je lievelingseten: Macaroni
Hoe lang dans je al: 3 jaar

Naam: Aniek (9 jaar)
Wat is je lievelingsfilm: Shrek, Gelaarsde kat, Ratatouille
Wat is je favoriete kleur: Goud, paars, blauw
Wat wil je later worden: Ruiter, dierenarts, kok

Naam: Amée (9 jaar)
Wat is je lievelingsmuziek: Top 40
Tijdens welke activiteit dans je het liefst: Carnaval
Wat zijn je hobby’s: Turnen, dansen

Naam: Evi (8 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: The Thundermans (Nickelodeon)
Wat is je lievelingseten: Pizza
Hoe lang dans je al: Dit wordt mijn 4e jaar

Naam: Lynn (8 jaar)
Wat is je lievelingsfilm: Mannetje Tak
Wat is je favoriete kleur: Blauw
Wat wil je later worden: Politievrouw

De dames van de Raad van Elf
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinekes,
Het nieuwe carnavalsseizoen is weer in volle gang.
En ook dit jaar mochten we weer een stukje schrijven voor
in het Mulkblaaike.
Waar gaan we het dit jaar over hebben?
Nou over 1 ding waren we het zo eens. En dat is dat we
Helga ( en natuurlijk Herald ook) graag willen bedanken
voor alle leuke en gezellige jaren die we samen hebben
mogen beleven. Zoals menige inmiddels zullen weten
hebben Herald en Helga besloten te stoppen bij de
carnavalsvereniging. Wat we uiteraard heel jammer
vinden, maar we weten zeker dat we ze met de carnaval
nog vaak tegen zullen komen.
En we willen natuurlijk ook onze nieuwe dame Lisanne van harte welkom heten bij ons clubke
de dames van de raad van elf.
Maar wat doen de dames van de raad van elf eigenlijk zoal?
Nou eigenlijk alles, ze zorgen dat de mannen weer op tijd hun kleding gewassen en gestreken hebben, ze
zijn de chauffeurs, ze zetten een zittingsavond stukje in elkaar (zoals jullie inmiddels al weten was het dit
jaar anders dan de afgelopen jaren, omdat er hier in Borkel niet veel gebeurd!), sommige dames zorgen
ook nog dat de dansmarietjes pakjes weer in orde zijn voor het begin van het seizoen, we helpen de mannen waar het nodig is en ga zo maar door.
Zo zijn we ook enorm trots op onze eigen Maria Sprengers. Voor alle inzet
die ze alle jaren heeft gedaan en nog steeds doet is ze ook onderscheiden
met de Miep Sniederspenning bij de Dommelsche Bierbrouwerij door de
burgemeester en Opperpintewipper Joost van Rens.
Nogmaals van Harte Gefeliciteerd Maria!
We zullen het zo beetje maar gaan afronden. We willen nog wel even Prins
Rens en Adjudant Eric een hele mooie Carnaval toewensen en we gaan er
een gezellig en schôn fistje van maken samen.
Heel veel lieve carnavalsgroeten,
dames Raad van Elf

bezocht ik met mijn
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ac
ance - moonwalk
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het ganse gamma
waartse flips, enfin...
keerde zich
ten beste. Mijn vrouw
naar mij en zei:
25 jaar geleden
"Zie je die man daar?
lijk maar ik liet
vroeg hij mij ten huwe
hem vallen voor jou."
Zeg ik:
dat hij dat nog
"Het ziet er naar uit
"
is.
steeds aan 't vieren
er tegen mij.
Nu spreekt ze niet me

"Mijn man behandelt
me als een
hond."
"Oh nee toch! Slaat ie

je?"

"Nee, hij wil dat ik he

m trouw blijf."

Op een avond gaat de bel, een man doet
open.
"Dag meneer. Heeft u misschien nog
oude spullen voor een rommelmarkt?"
"Ja hoor! Ik zal mijn vrouw even halen..."

Op de foto ontbreken:
Gerard van den Boogaert, Maria van den Boogaert, Lindy Roothans en Renske den Hoed

Linda Sprengers, Daphne Jansen, Tess Vervoort, Melany Stokmans en Fleur Tilburgs.

Leidsters:

Sam Boons, Yara van Deursen, Amy van Meelis, Zoë Bots, Amée Boons, Aniek Jansen, Maud Evers, Lynn Verhoeven,
Pien Versmissen, Evi Keeris, Ester Wassink, Ilse Sprengers, Renske den Hoed, Nina van den Dungen, Jolieke van Poppel,
Lisa Davits, Joske Jansen, Laura van Dommelen, Sanne van Dommelen, Anouk Keeris en Marly van den Eeden.

Mulkmarietjes:

Maria Sprengers, Angela Rooijakkers, Femke Boons, Mariëtte de Krom, Maria van den Boogaert, Clementine Bots, Tamara
Evers, Lindy Roothans, Miriam Sprengers, Elke van Herk en Lisanne van Lith.

De dames van de Raad:

Bjorn de Krom, Hessel Sprengers en Mark Santbergen.

Bierdragers:

prins Rens (Rens Pijnenburg), adjudant Eric (Eric Hoeks, secretaris), Peter de Krom, Will de Krom, William Evers, Dorus Roothans, Björn Boons (penningmeester), Mario Bots, Jan Versmissen, Wesley Sprengers, Gerard van den Boogaert, Rob Schellens, Rick de Krom, Hein Schellekens en plissie Martien (Martien Sprengers, voorzitter).

De Raad van Elf:

Ons clubke dees joar bestaat uit:

Van de informatieve Bierdroagers
Vanaf 21 februari kunnen we weer ongegeneerd genieten van onze koude rakker! Om deze reden willen
wij als Bierdroagers jullie alvast wat fijne feitjes geven
over dit hemels genot.
1) Iemand betaalde ongeveer € 3.700,- voor een 		
bierflesje van 140 jaar oud!
Wees dus niet bang om gul te geven aan de drie
musketiers
2) Bier is het meest populaire alcoholische drankje
van Nederland, ook tijdens ons carnaval in
Mulkgat!
3) Brewmeisters Snake Venom is ‘s werelds sterk
ste bier, en bevat 67,5% alcohol!
We zullen zien of we het kaf van de koren kunnen scheiden dit jaar.
4) Tot 2013 werd bier in Rusland niet gezien als een alcoholische drank.
Dat was mooi geweest voor onze chauf Tonnie!
5) Het eerste blikje bier werd verkocht in 1935, en wel aan… Athos de Krom, Porthos Santbergen en
Aramis Sprengers.
6) De helft van onze raad geregeld hun “biertje” gevuld wil met Spa-Rood of Sprite. Dit wordt
overigens ook geregeld door ons vergeten.
7) In delen van Afrika drinken ze bier van banaan.
Wellicht ook een optie in plaats van Spa Rood of Sprite?
8) Op de maan is er een krater die de naam ‘Bier’ heeft gekregen.
Bierdroagers personeelsuitje staat al gepland!
9) Er is een brouwerij in Oostenrijk waar je kunt baden in bier.
Iemand nog een zwembad te leen overigens…?
10) Een dronken man kaapte een vliegtuig in Noorwegen, maar gaf zich over in ruil voor meer bier.
Gelukkig is deze bierdroager ondertussen weer gewoon inzetbaar.
Fijne carnaval van Bjorn de Krombier, Mark Bierbergen en
Hessel Bierbrengers
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Onze zeverzoniemister
Mee de jeugd voorop......, dat is het eerste gedeelte van de leus van onze
Prins.
Mooier kun je het eigenlijk ook niet omschrijven, Carnaval is voor en mee
iedereen.
Bende jong of wa ouwer, het carnavalshart klopt in Mulkgat bij veel mensen.
En zo is het ook op zijn mooist een goei fist maak je met elkaar.
Schon om te zien dat bij d’n Urste Prins van buiten de Raad, Rens naar
voren kwam.
Daar had hij niet alleen de primeur mee, maar ook het record van “jongste
Prins van Mulkgat”.
Voor mensen die Prins Rens nog nie kennen, hij is te oud vur Jeugdprins
en veul te jong vur een oud Prins!
Schon in het midden mooier kende t nie plannen.
Rens wordt bijgestaan dur adjudant Eric, samen weet ik zeker dat ze een geweldig fisje gaan bouwen.
Bende gij er ok bij?
Dan zeg ik graag tot mee d’n carnaval.
De zeverzoniemister
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Leraar tegen Ke
es:
“Ken je Frans?”
Kees: “Ja, dat is
mijn neef.”
“Nou, ik bedoel;
spreek je Frans?
”
“Jazeker, ik ga
geregeld bij hem
langs.”
“Maar ik bedoel
; versta je Fran
s?”
“Natuurlijk vers
ta ik hem…
… hij spreekt to
ch geen Frans!”

Ons nieuw lid stelt zich voor...
Hallo allemaal,
Mijn naam is Hein Schellekens, 27 jaar en geboren en getogen op `De
Schaft´, op ‘t Wolfsven. Sinds vorig jaar woon ik op de Grensweg samen
met Lisanne. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ZZP’er en doe ik
vooral agrarische dienstverleningen bij bedrijven in de buurt.
Ongeveer een halfjaar geleden werd ik gebeld door Martien Sprengers of
hij samen met Bjorn Boons langs kon komen om te buurten. Ik kreeg toen
al een klein vermoeden, maar een keer langskomen, dat mag natuurlijk
altijd. De vraag was of ik bij de Raad van 11 wilde komen en Lisanne bij de
dames. Daar hoefden we niet lang over na te denken: natuurlijk willen we
dat!
Als er wat te doen is in Borkel & Schaft zijn wij er graag bij, ook met de carnaval. Een aantal van onze vriendengroep zijn afgelopen jaren al lid geworden van de raad. De stap om aan te sluiten was dan ook niet zo groot.
Sinds mijn jeugd vier ik graag carnaval. Ooit begonnen met een carnavalswagentje met de HeRo’s en later grotere wagens met CV Op z’n Kantje,
waarmee ik onvergetelijk mooie carnavalsjaren heb gehad. We bouwden ieder jaar met onze vriendengroep een wagen en deden mee aan de optochten in de buurt. Na een paar jaar werd de carnavalswagen
ingeruild voor andere carnavalsactiviteiten, zoals deelname aan de playbackshow.
Ook Lisanne is een fanatieke carnavalsvierder. Sinds haar jeugd zit ze bij CV Goed Gek in Leende en
sinds een paar jaar is ze ook regelmatig in Borkel en Schaft te vinden met carnaval. Wij kijken uit naar ons
eerste jaar als lid van de raad van 11 en gaan er een gezellig feestje van maken in ons eigen Mulkgat.
Ik wens Prins Rens heel veel plezier en succes toe samen met zijn adjudant Eric. We gaan er samen een
mooi en onvergetelijk jaar van maken!
Hein Schellekens

Gisteren zat ik in mijn stamkroeg aan de toog. Plots
komt de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb de zaak binnen.
Ik denk na hoe ik ze kan aanspreken, en bestel tenslotte een
van de beste flessen champagne die het cafe te bieden heeft.
Ik hing er een briefje aan met de vraag of zij deze fles met
mij wou opdrinken, en liet de fles door de ober aan de vrouw in
kwestie bezorgen.
Zij las het briefje, glimlachte naar me, schreef op het briefje,
en liet de ober me dan het briefje terug bezorgen. Op het briefje schreef zij: "Geachte heer,
als ik deze fles met u moet drinken, moet er zich
in uw garage minstens een Mercedes bevinden,
op uw rekening minstens een miljoen euro staan,
in uw broek moet 17 cm steken, en een vakantiehuis op de Canarische eilanden zou ook welkom
zijn."
Ik las dit wat grinnikend, en schreef terug:
"Geachte dame, in mijn garage bevinden zich een
Porsche, een Ferrari en een Mercedes, op mijn
8 verschillende rekeningen staat telkens meer dan een miljoen
euro, ik heb vakantiehuizen in Bali, in Rome, in Florida en ook
nog eentje in Zwitserland.
Maar nooit van mijn leven, zelfs niet voor de schoonste vrouw,
laat ik 6cm verwijderen...
Geeft u mij de fles maar gewoon terug.....

Een jonge vader duwt in het
park een kinderwagen voor zich uit,
waarin een baby onafgebroken ligt te
brullen.
"Rustig Koos, houd je rustig!" zegt de
vader steeds.
Een oudere dame komt bij de kinderwagen staan.
Ze kijkt meelevend naar binnen en
spreekt de baby op lieve toon toe:
"Wat is er dan
met kleine Koos?
Waarom moet je
zo huilen?"
Waarop de vader
zegt: "Hij heet
geen Koos...
... IK ben Koos!"

Opperpintenwipper Joost....
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnen,
Ook dit jaar mocht ik weer een stukje schrijven voor het mooie mulkkoeriertje.
Als eerste feliciteer ik Prins Rens en adjudant Eric graag met hun benoeming als 41e prinselijk gezelschap van Mulkgat.
En wat voor een prins is dit!
Allereerst natuurlijk met een geweldige naam: Rens.
In alle bescheidenheid zorgt dat natuurlijk al voor een 1-0
voorsprong bij mij.
En zo springen we naar zijn actieve uitstraling:
Want wat is deze prins een spring in het veld.
Dat host daar over die podia, niet te stoppen.
En niet te stoppen is hij zeker, actief in het verenigingsleven
van Borkel en omstreken: de KPJ, CV de boerkes, EMOS
feestweekendcomite, projectgroep vrijwilligers van het dorpsinitiatief, nu weer de raad van elf.
Zeker een compliment waardig!
Met Eric als natuurlijk evenwicht aan je zijde zal de balans er zeker zijn en zal het dan ook goed komen
dit seizoen.
Met jouw Leus “Mee de jeugd veurop, wordt carnaval top”, laten jullie zeker zien dat de jeugd de toekomst
heeft. Een 19 jarige prins die voorop gaat in de festiviteiten. De Mulkslobbers laten zien hoe je de jeugd
erbij kan betrekken: waar een klein dorp groots in kan zijn! Met een volledige raad, meerdere groepen
mulkmarietjes, bierdragers een club waar men trots op mag zijn.
En zo trots als ze in Mulkgat op ons Dommelsche gerstenat zijn, zo trots ben ik een klein onderdeel uit te
mogen maken van deze festiviteiten.
Ik wil dan ook alle Mulkslobbers en Mulkslobberinnen heel succes wensen met de voorbereidingen en
heel veel plezier tijdens de zotste dagen van het jaar. We komen elkaar vast en zeker nog ergens tegen en
dan vatten we er eentje!
Santaotum
Opperpintenwipper Joost
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Politie: ‘Waar woon jij’.
Ik: ‘Bij mijn ouders’.
Politie: Én waar wonen je ouders’.
Ik: ‘Bij mij’.
Politie: ‘Waar wonen jullie’.
Ik: ‘Wij wonen bij elkaar’.
Politie: ‘Waar is jullie huis’.
Ik: ‘Naast dat van onze buren’.
Politie: ‘Waar is het huis van jullie buren’.
Ik: ‘Als ik dat vertel, zult u mij niet
geloven’.
Politie: ‘Zeg het maar’.
Ik: ‘Naast mijn huis’.

Onze dancing stars - maxi’s
Naam: Ester (13 jaar)
Wat is je favoriete app: You tube, Spotify, Netflix
Welke showdans vond je tot nu toe het leukst: Hairspray
Wat is je lievelingseten: Pizza

Naam: Sam (12 jaar)
Wie is je favoriete vlogger: Heb ik niet
Tijdens welke activiteit dans je het liefst: Carnaval,
danstoernooi
Wat is je lievelingskleur: Turquoise
Naam: Nina (12 jaar)
Wat is je favoriete website: www.youtube.nl
Hoe lang dans je al: Sinds mijn 6e, maar bij de dansmarietjes 3 jaar
Wat zijn je hobby’s: Hockey en dansen
Naam: Yara (11 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: Goede tijden
slechte tijden
Wat is je favoriete top 40 hit: Dance monky
Welke sport doe je: Dansmarietjes

Naam: Amy (11 jaar)
Wat is je favoriete app: Instagram
Welke showdans vond je tot nu toe het leukst: Footloose
Wat is je lievelingseten: Friet

Naam: Zoë (10 jaar)
Wie is je favoriete vlogger: Stuk TV
Tijdens welke activiteit dans je het liefst: Carnaval
Wat is je lievelingskleur: Licht blauw

Naam: Marly (10 jaar)
Wat is je favoriete website: You tube
Hoe lang dans je al: Een half jaar ongeveer
Wat zijn je hobby’s: Afspreken, knutselen, tik tok,
tekenen, dansmarietjes
Naam: Sanne (11 jaar)
Wat is je favoriete TV programma: The voice
Wat is je favoriete top 40 hit: Liar van Camila Cabello
Welke sport doe je: Musical, dansmarietjes, paardrijden

Naam: Jolieke (11 jaar)
Wat is je favoriete app: Tik tok
Welke showdans vond je tot nu toe het leukst: 2019/2020
Wat is je lievelingseten: Spaghetti carbonara

Muzikale nootjes van de B & S Bloazers
Sliertjes,
Prinswisseling 2019, we kregen het toch wel effe benauwd! Dat was onze Nol die zich daar achter het gordijn uit stond te kleden! Slik..Bijna een prins uit de kapel….Uhh.. dat kunnen we niet gebruiken Nol! We
zijn al redelijk dun bezet!
Gelukkig dit jaar geen prins Nol, maar prins Rens! Wel een muzikale prins, dus we zullen extra ons best
moeten doen. Elk ritmisch foutje hoort hij natuurlijk! Hartelijk gefeliciteerd Rens!! Dat gaat wel goed komen deze carnaval en als we met dat gezever van jou nog de kans krijgen om muziek te maken, zullen we
ons beste beentje voor zetten!
Hedde onze nieuwe jasjes trouwens gezien tijdens de zittingsavonden? Schon rooi jasjes mee sliertjes en
zelfs ons logo er op geborduurd. Hiermee kunnen we wel weer een aantal jaren vooruit! We zijn heel erg
blij dat we financiële ondersteuning hebben gekregen van De Zwaan, Installatiebedrijf Verspeek, Tuincentrum Bannenberg en Stomerette Valkenswaard. Super bedankt voor jullie sponsoring, geweldig!!
Naast onze nieuwe jasjes hebben we nóg een nieuwe aanwinst. Ilse Schenkels heeft de overstap van de
dansmarietjes naar de kapel gemaakt. Leuk dat je met ons mee komt doen Ilse! Wij wensen je nog heel
lang heel veel plezier bij de B&S Bloazers!
Hans Aerts heeft ook dit jaar onze repetities
weer in goede banen geleid en ons de nodige
muzikale begeleiding gegeven. Wij zijn je wederom dankbaar Hans! Hopelijk blijf je dit nog
lang voor ons doen, ook nu je pas geleden
opa bent geworden.
Nogmaals van harte gefeliciteerd!!
Met muzikale groet,
de B & S Bloazers
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‘t Speulhuukse - Borkel en Schaft
De Kwispelhoeve - Borkel en Schaft
Doc-Zuid - Borkel en Schaft
Davits stucadoors - Borkel en Schaft
Vidava - Valkenswaard
Fa. Roothans en Zn - Borkel en Schaft
Meubelstoffering v.d. Gevel - Borkel en Schaft
eetcafé Zomerhof - Borkel en Schaft
camping ‘t Zwaluwnest - Borkel en Schaft
Grand café de Zwaan - Borkel en Schaft
Keukenmontage van Deursen - Borkel en Schaft
Bannenberg boomkwekerij - Valkenswaard
Björn Boons/Bastiaan Visser - Weert
Tilbox - Valkenswaard
Hans Jansen compact Loonbedrijf - Borkel en Schaft
Roothans ijzerwaren - Dommelen
Scholte Group - Valkenswaard
Autobedrijf Winters - Valkenswaard
VOF Willems schoenen - Valkenswaard
van Houts Melkvee - Borkel en Schaft
Roothans grondwerken - Borkel en Schaft
Faassen Timmerwerken - Borkel en Schaft
Camping de Dommelvallei - Borkel en Schaft
Valkenswirts Vleeshuiske - Valkenswaard
Garagebedrijf Jaspers - Borkel en Schaft
Skoop Consultancy - Borkel en Schaft

Kopieer Centrum Borkel - Borkel en Schaft
V.O.F. vd Gevel - Borkel en Schaft
Sportprijzen Valkenswaard - Valkenswaard
Tassche melkvee - Borkel en Schaft
Stomerette Vallkenswaard - Valkenswaard
Smolders Pallets - Borkel en Schaft
Mts Verhoeven - Valkenswaard
DK Tuinen - Borkel en Schaft
Peter Plompen - Valkenswaard
Macobe Beheer - Borkel en Schaft
Dommelsche Bierbrouwerij - Dommelen
Nooit Gedacht Licht en Geluid - Leende
Jansen Metals - Borkel en Schaft
Klussenbedrijf Maske - Borkel en Schaft
Verberkmoes Assurantiën - Valkenswaard
Technisch Bureau KAN - Valkenswaard
Rendus Accountants - Valkenswaard
Hoens Kaas - Valkenswaard
van Hoof Swinkels - Valkenswaard
Taurus Financiële Dienstverlening - Borkel en Schaft
Fred de krom Fotografie - Waalre
Bouwmaterialen Veldman - Bergeijk
Stokmans koeltechniek - Borkel en Schaft
bij de Boer kinderopvang - Valkenswaard
Ford Luijbregts - Valkenswaard
Keurslagerij Hoppenbrouwers - Bergeijk

Rob Spit Management - Borkel en Schaft

Zwemland - Waalre

Klusbedrijf Paridaans Netersel -Netersel

van Gorkum Bouw - Valkenswaard

Specsaevers - Valkenswaard

JMT Geluidsisolatie en Ventilatie - Mierlo

Pannenkoekhuis Suijkerbuijck - Borkel en Schaft

Frietwagen eu - Bergeijk

Loomans Gereedschap - Westerhoven

Kuijpers Kip - Valkenswaard

van Kuyk Agrarische Dienstverlening - Valkenswaard

Sprengers Systemen - Borkel en Schaft

Melkbedrijf Evers - Borkel en Schaft

Het Groene Tuinhart - Eersel

Vantage (Agrometius) - Sint Truiden

Vivre verloskunde - Valkenswaard

BAIV bv - Maarheeze

Nibotechnics - Hamont

Roothans Draaierij - Borkel en Schaft

Verspeek Installatietechniek - Borkel en Schaft

Leeuwendael Evemenenten - Eindhoven
Reclamon - Valkenswaard

Loon- en Grondwerkbedrijf Gebr. G. en F. Rijbroek Borkel en Schaft

Uit de oude doos (geschreven door Annie Roothans)
Tijdens carnaval 1979 waren 2 heren uit ons dorp in café De Zwaan. Omdat er geen carnavalsvereniging
was toentertijd, was er ook weinig vertier gedurende de carnavalsdagen. Met een bezoeker van café De
Zwaan werd een weddenschap aangegaan met
als inzet een vaatje bier. Zij zouden zorgen dat er
het volgende carnavalsjaar een carnavalsvereniging was opgericht, zodat ze dat vaatje bier met
carnaval konden opdrinken. Ze gingen vol goede
moed aan de slag en kregen het voor elkaar. Op
de elfde van de elfde 1979 ging carnavalsvereniging De Mulkslobbers van start met een complete Raad van Elf met prins en adjudant.
Omdat de financiën minimaal waren, hebben ze
geprobeerd alles te regelen met zo weinig mogelijk kosten.
Zo zaten een aantal dames weken aan een stuk
vele avonden in de week bij elkaar om de capes voor de heren in elkaar te zetten. Dat had je er voor over
als vrouw van een lid van de Raad van Elf. Ook is er dikwijls voor de vrouwen zelf kleding gemaakt, zodat
ook die allemaal in hetzelfde tenue meekonden. Daarnaast werd er ook nog kleding voor de dansmarietjes
gemaakt.
Op die avonden is er de nodige stress geweest, maar ook heel veel plezier.
Die eerste jaren werd trouwens overal plezier aan beleefd, want alles was nieuw voor iedereen. Het was
wel erg vermoeiend, want alle leden waren elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer.
Tussen de middag en ‘s avonds moest iedereen naar huis om wat te eten – anders houd je het helemaal
niet vol – waarna allen weer terug gingen naar de zaal, waar iets op het programma stond. Omdat de
financiële middelen erg beperkt waren, moest er zuinig worden omgesprongen met de nieuwe capes. Dat
betekende, dat ze elke avond (zeg maar gerust nacht ) bij één persoon werden ingeleverd en netjes in een
kast werden opgeborgen. De steken werden op een speciale plank gezet, zodat ze konden drogen. Ze waren erg bezweet aan het einde van zo’n avond. De volgende morgen kwam iedereen hier weer bij elkaar
om de kleding weer op te halen en te vertrekken naar een zaal of bijeenkomst.
Tegenwoordig hebben ze een prachtige bus met
verwarming en al om naar allerlei activiteiten
buiten het dorp te gaan, want de veiligheid voor
iedereen is wel heel belangrijk. Dat was in die
eerste jaren wel anders.
Omdat er tijdens de carnavalsdagen toch de
nodige alcohol werd genuttigd, moesten er de
nodige Bobs mee om te chauffeuren. Maar de
meeste Bobs wilden toch ook wel eens een drankje nuttigen. Daar werd een goede oplossing voor
bedacht.
Ze hadden een oude touringcar gekocht, zonder
werkende motor, dus ook geen verwarming. Daar
werd een tractor voorgezet, die de bus verplaatste
van A naar B.
Omdat carnaval in februari/ maart valt, was het weer niet zo zomers. Ook dat werd opgelost; er werden
een paar straalkacheltjes ingezet en niemand leed nog kou.
Uiteraard waren er ook geen werkende ruitenwissers, zodat bij regenweer wel iemand zich moest opofferen om met een raamwisser de voorruit
schoon te houden. De tractor trok de bus wel, maar de chauffeur van de bus moest toch wel iets zien om
goed te volgen. De ramenpoetser stond dan op de trekhaak tussen bus en tractor.
Zo trokken ze van de ene activiteit naar de andere en van de ene kroeg naar de andere. Tijdens de ritjes in
de bus werd er veel plezier gemaakt, al was het comfort niet zoals tegenwoordig.
Het vieren van carnaval in Mulkgat heeft in 40 jaar tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt en kun je
niet meer vergelijken met die beginjaren, maar… elke tijd heeft zijn charmes.

Prins Heerlijk Brouwersgat
Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes!
Wa schon dat ik mij via deze weg, als Prins Heerlijk van Brouwersgat, tot jullie mag richten.
Carnaval vieren in Mulkgat, da had ik tot dit carnavalsseizoen
nog niet meegemaakt. Ik als geboren Brouwersgatse jongen zit
nou eenmaal heel vaak in Brouwersgat. Echter nu we alweer een
paar maandjes onderweg zijn in dit heerlijke seizoen merk ik dat
het Mulkgatse carnaval bruist en één groot feest is. Op de diverse
feestelijke avonden zijn onze clubjes vanuit Brouwersgat en Mulkgat
elkaar al tegengekomen en ik moet zeggen, die klik die voel ik wel!
En da kèn natuurlijk ook nie anders met zunne geweldige Prins en
Adjudant. Prins Rens en Adjudant Eric die snappen wel hoe da ge
een goei feeske in Mulkgat viert en da steken ze zeker nie onder
stoelen of banken! Samen met munne Adjudant Lekker en de rest van mijn gevolg kijk ik uit naar al het
moois wat nog gaat komen!
Rest mij niets anders dan alle Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes en iedereen die het Mulkgats carnaval
een warm hart toedraagt een heerlijk carnavalsseizoen toe te wensen. We gaan elkaar vast en zeker zien!
Met Brouwersgatse groet,
Prins Heerlijk, “Als ge bent geboren aan d’n toog, dan houde ‘t carnaval hoog!”

Prins Joep d’n Urste Striepersgat
Waarom wil je prins van striepersgat worden?
Ik kan alleen maar antwoorden met krek wa’k wou. Als het ieder
jaar kriebelt met carnaval en denkt van dat wil ik nou ook weleens
een keer worden. Dan kan ik tot nu toe alleen maar zeggen ervoor
gaan. Wat is er nou mooier om carnaval te mogen vieren als prins.
Het geeft mij een enorme boost om de carnaval nog meer tegemoet
te zien dan andere jaren. Het kriebelt nu al, maar dan meer van
wanneer gaat het beginnen.
In de periode dat ik jeugdprins was had ik het ook al. Gezellig carnaval vieren met onze striepers en strieperinnekes. Als ik nu in de
aanloop al zie hoeveel striepers achter de schermen bezig zijn om
voor ons alleen een leuk feestje te organiseren kan ik nu als Prins
alleen maar zeggen dat het een nog grote eer is om Prins van striepersgat te mogen zijn. Mooi om daar
een “klein” steentje aan te ogen bijdraaien.
Dus laat de carnaval maar komen. Maar niet zonder mijn leuze:
JA! Striepersgat, das nou krek wa’k wou.
Prins Joep d’n urste van Striepersgat.

WA DOEN WIJ ZOAL DUR HET JAOR HEEN
We waren bij de oschkar uitreiking in
Brouwersgat.
(Dju, we moeten dè ding toch maar weer eens
gaan zoeken.......).

Vatdrinken en BBQ als afsluiting bij prins
Peter en adjudant Will......

Kieptrekken tijdens Borkel kermis.....

Een fijn fistje nie....
Deelname als figuranten aan de bloemencorso
2019 samen met buurtschap Borkel en Schaft....

Dansmarietjesdag.....

Vatdrinken met Brouwersgat vanwege
een kwijtgeraakte scepter...

Kerstmarkt in Borkel en Schaft.......

Een man staat voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeslagen. Rechter: “Dat is een zwaar
misdrijf, als u verzachtende omstandigheden kunt aantonen wordt de straf misschien niet zo hoog”.
De man: “Ze was dom, ik moest haar gewoon doodslaan”. De Rechter: “Dat is niet echt een verzachtende
verklaring van u, als u echt niet levenslang achter tralies wilt zult u met iets
beters moeten komen.”
Waarop de man verklaart: “We woonden in een flat. Op de 12e verdieping woonde
een gezin met 2 kinderen, het was gewoon zielig. Ze waren heel klein. De zoon van
12 was maar 90 cm en die van 19 was maar 85 cm. Op een dag zei ik tegen mijn
vrouw ” dat is toch zielig hè, die kinderen van die mensen”. “Ja”, zegt mijn vrouw,
“dat zijn Pyreneeën “. Ik zeg: “je bedoeld pygmeeën”. “Nee”, zegt ze, “pygmeeën dat is dat wat onder de huid zit waar je sproeten van krijgt”. Ik zeg: “dat is
pigment”. “Nee”, zegt ze, “pigment dat is waar de oude Romeinen op schreven”. Ik
zeg: “dat is perkament”. “Nee”, zegt ze, “perkament is als een dichter iets begint
en niet afmaakt”.
“Edelachtbare U kunt zich voorstellen dat ik niet van plan was te zeggen dat het
fragment was. Ik ging dus in mijn stoel zitten en las mijn krantje. Plotseling komt mijn vrouw met de volgende zin en ik denk: ze is rijp voor het gesticht…”
“Schat kijk eens”, ze slaat een boek open en laat een stuk tekst zien. “Het zonnedak van de handtas was de
lerares van pooier 15.” Ik neem het boek en zeg: “Maar schat, dat is Frans daar staat: ‘La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Louis XV.’ Dat betekent: De Marquise van Pompadour was de maitresse van Louis
de 15e”. “Nee” zegt mijn vrouw, “dat moet je letterlijk vertalen. ‘La marquise- het zonnedak, Pompadour – de
handtas, la maitresse- de lerares, Louis XV – de pooier 15’ Ik moet dat toch weten, ik heb extra voor mijn
Franse les een legionair in dienst gehad.” Ik zeg: “je bedoelt een lector”. “Nee”, zegt ze, “Lector is een
Griekse held”. Ik zeg: “dat was Hector en dat was een Trojaan”. Nee”, zegt ze, “Hector is een vlaktemaat”.
Ik zeg: “dat is een hektaar”. “Nee”, zegt ze, “hektaar is een godendrank”. Ik zeg: “Dat is nektar”. “Nee”,
zegt ze, “dat is een rivier in Zuid-Duitsland”. Ik zeg: “dat is de Neckar”.
Mijn vrouw: “Ken jij dat lied niet “Gauw graas ik aan de Naktar, gauw graas ik aan de Rijn”, dat heb ik pas
nog met mijn vriendin in duo gezongen”. Ik zeg: “in duet”. “Nee”, zegt ze, “duet is als twee mannen met een
sabel vechten”. Ik zeg: “dat is een duel”. “Nee”, zegt ze, “duel is als een trein uit een donker berggat naar
buiten komt”.
“Edelachtbare…toen heb ik de hamer genomen en haar doodgeslagen”. Ze zwijgen… Dan zegt de rechter:
“Vrijspraak! Ik had haar bij Hector al doodgeslagen!”

Vertel eens wat er scheelt," vraagt de psychiater aan de overspannen man.
"Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk. Ik trouwde met een weduwe die een volwassen dochter had.
Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde
met haar. Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder.
Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd automatisch de
schoonbroer van mijn vader, want hij is de halfbroer
van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd.
Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder,
is hij ook mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook
een zoon. Dat is dus mijn broer, want hij is de zoon
van mijn vader. Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij
is de zoon van mijn stiefdochter. Mijn vrouw is mijn
grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders moeder is,
waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben.
Aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder,
ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn
vrouw, maar ben ik ook mijn eigen grootvader...
...Daarom ben ik een beetje overspannen."

Een wat oudere man loopt een juwelierszaak binnen met aan zijn arm een prachtige jonge dame. Hij zegt tegen de juwelier
dat hij iets speciaals zoekt voor zijn vriendin.
De juwelier kijkt in zijn voorraad en brengt
een ring van 5000 euro.
De man zegt: 'Nee, ik zoek iets nog specialer'.
De juwelier gaat naar achter en komt terug
met een ring van 25000 euro. De ogen van het
meisje glinsteren en is helemaal opgewonden
bij het zien van deze ring. 'Deze wordt het,'
zegt de man.
De juwelier vraagt hoe de man dit wil gaan
betalen. Hij krijgt als antwoord: 'Met een cheque, en ik weet dat je zeker wilt weten of het
geld er is, dus als u maandag morgen de bank
even belt om te vragen of de cheque gedekt is
kom ik de ring maandagmiddag wel ophalen. Dit
is mijn telefoonnummer.'
Maandagmorgen belt de juwelier de man op en
vertelt dat het geld niet op de rekening staat.
De man antwoordt:' Dat weet ik wel, maar laat
ik je vertellen dat ik een schitterend weekend
heb gehad!'

Carnaval maokte nie alleen.
Dè doen we mee z’n allen. Wij bedanken vural:

Alle begunstigers en donateurs;
Leden van de club van 33;
De Pastoor;
Het barpersoneel en alle obers;
De Teutenzaal;
De B & S Bloazers;
Fanfare Emos;
Alle Tonproaters;
Jan Smolders;
Frans Roothans;
Snackbar de Oude Bakkerij;
Mulkmarietjes en hun leidsters;
Prins Rens en adjudant Eric;
Zeverzoniemister Twan;
Plissie Martien;
Bierdragers;
De Raad van Elf;
Dames van de Raad van Elf;
Buschauffeur Tonnie Versmissen;
De mannen van de muziek, het licht
en geluid - drive in Nooit Gedacht;
Onze fotograaf Fred de Krom Beeld
en bewerking;
Play-backers en play-backsters,
ook de jeugdige play-backers;
Alle wagenbouwers;
Allen die met de optocht meedoen;
Jury optocht en play-back shows;
en alle Mulkslobbers en
Mulkslobberinnekes;
En wanneer moette volgend jaor
oewe kiel klaarlegge?
13, 14, 15 en 16 februari 2021

Kortom: iedereen die zijn of haar
stintje hèd bijgedragen aan carnaval 2019
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