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WOORDJE VOORAF  

VAN DE VOORZITTER 
 Beste Bolhoeden en Bolhoedinnen,                                                
“Nie knieze nie zeure “ zo toepasselijk dit jaar,            
ondanks tegenslagen hebben we er toch sa-
men  een fijn carnavalsjaar van kunnen  ma-
ken. 
 Het carnavalsjaar begon goed met een  
spectaculaire prinswissel . 
 We namen afscheid van Prins Extra Forte en    
de  adjudanten Laurens en René. 
 
Uit het niets kwam daar onze neie Prins en zijn 
gevolg tevoorschijn.  

 
Wat een enthousiasme straalde er vanaf , van Prins El Classico,  
Adjudant Electrico, Adjudant Streep en Hofdame Cerise. 
Zij zijn ons voor gegaan bij de bezoeken aan de verenigingen en ze  
maakten er elke keer weer een feest van .  
Dit samen met onze kapel de Bolbloazers en natuurlijk de Raad van 11. 
Na een zeer geslaagde avond volgde er op zondag de jaarlijkse brunch. 
Deze was zoals elk jaar goed verzorgd door de medewerkers van onze  
residentie Hotel Pullman Eindhoven Cocagne. 
De brunch is elk jaar weer een gezellige samenkomst van de leden met of 
zonder partner.  
Onze Prins reikt hier de onderscheidingen aan de leden uit. 
Terugblikkend op het carnaval waren er veel Ups en een paar downs. 
De commissies hebben er voor gezorgd dat we klaar waren om het  
carnaval te vieren zoals we gewend zijn. 
Op zaterdag de optocht, helaas door het slechte weer werd deze afgelast 
door sFec , dit zorgde natuurlijk voor een grote teleurstelling bij onze 
Prins en zijn gevolg .  
Zij hadden er zo naar uitgekeken om zich op onze praalwagen , voor te 
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Zaterdag middag de instuif voor ouders met kinderen was  
een groot succes .  
Club 222 en sponsoren waren aanwezig in het bruin café om  
onze Prins te begroeten en de onderscheiding in ontvangst te  
nemen.  
In de wintertuin en salon Carnavalesk was het een groot feest. 
Zaterdagavond is de avond, dan krijgt onze Prins de sleutel van de  
Residentie overgedragen en dan kan het feest beginnen.  
Wat een artiesten en gezelligheid. 
Ondanks het slechte weer was het weer een volle bak met een rij  
wachtenden  aan de deur. 
 
Zoals al enkele jaren werd de deurcontrole en de veiligheid in de zalen verzorgd 
en gecontroleerd door Joep en zijn team.  
Zij doen dat op een geweldige manier en zorgen mede daardoor dat onze gasten 
elk jaar graag terug komen.  
Wij Bolhoedjes waarderen dit enorm , dank je wel hiervoor. 
 
Zondag het hoogte punt voor onze kleine Bolhoedjes , kindercarnaval. Perfect 
georganiseerd door onze commissie maar helaas.  
Alles kan perfect geregeld zijn maar veiligheid gaat boven alles. Gelet op de zeer 
harde wind kan het kindercarnaval niet doorgaan in Salon  Carnavalesk. 
Maar nu blijkt wat een flexibele vereniging wij zijn, alles wordt in het werk  
gesteld om toch een fijn carnavalsfeest neer te zetten voor onze kleinste vrienden 
in de Wintertuin en het werd toch nog een geweldig gezellige middag. 
Gelukkig sloeg het weer in de loop van de middag om en kon  
Salon Carnavalesk weer gebruikt worden , zodat ‘s avonds het feest weer kon 
losbarsten. 
 
Maandagmiddag een geslaagd “Pulle Vulle” perfect georganiseerd door onze 
“Bolbloazers” en dan met name door Marco en Chris.  
Het feest met carnaval waar de kappellen zich op hun best kunnen  
presenteren op het podium in Salon Carnavalesk, wat een feest. 
 
Op de dinsdagmiddag had de commissie Pulle Vulle een mooi programma neer 
gezet en het werd daarom weer een grandioos feest. ’ 
Op dinsdagavond werd het carnavalsfeest gezamenlijk afgesloten met de stads-
prins Ludovieckus met zijn gevolg en natuurlijk onze prins El Classico met zijn  
gevolg en het werd een groot feest . 



 

We kijken terug op een geweldig feest en een grandioos carnavalsjaar. 
Trots zijn en blijven we , dat we de mooiste residentie mogen  
gebruiken in het Lampegat.   
Met dank aan Hotel Pullman Cocagne Eindhoven , Marieke Lamberts, 
Jurriaan van der Valk en alle medewerkers .  
Zij zorgen ervoor dat alles professioneel en op een relaxte wijze verloopt.  
De fijne samenwerking draagt bij om er het mooiste feest van te maken, on-
danks het slechte weer. 
Dank aan alle leden, club 222, Raad van Elf en de Bolbloazers die 44 jaar bestaan 
dit jaar.  
Dank ook aan onze gasten en sponsoren zonder hen zou het nooit zo een 
mooi feest worden. 
En toen….. net na de carnaval stak het covid-19 virus of coronavirus de kop op, 
welk een grote invloed zou krijgen op onze samenleving. 
De Bolbloazers moesten hun 44 jarig jubileumfeest afzeggen en uitstellen naar 
een datum in de toekomst.  
Onze residentie moest tijdelijk de deuren sluiten.  
Door de overheid werden allerlei maatregelen getroffen . Hierdoor waren wij 
genoodzaakt om de prinswisseling 2020-2021 af te zeggen evenals de jaarlijkse 
brunch. 
De gevolgen voor carnaval 2021 zijn dat er geen activiteiten van CV de Bolhoed-
jes in onze residentie zijn.  
Er komt geen carnavalsoptocht en zoals het er nu uit ziet zal carnaval op een zeer 
laag pitje gevierd gaan worden. 
 Niet alles valt in duigen, we komen met een alternatief bolhoedje , aangepaste 
strijkemblemen en natuurlijk ons bolhoedboekje in digitale vorm. 
 
Wij hopen allemaal dat wij in de loop van 2021 terug kunnen keren naar een  
normale maatschappij en dat we in  
november 2021 onze nieuwe prins  
welkom mogen heten. 
Tot dan wens ik u alle een goede  
gezondheid en zorg goed voor elkaar, 
en ben en blijf voorzichtig. 
Met carnavaleske groet  
Alaaf 
 
Frank van der Linden 
Voorzitter / penningmeester 
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 Een woordje van onze 62e en 63e 
prins 

 Prins El Classico 
 
Beste lieve Bolhoedvrienden en vriendinnen,   
   
Normaliter had hier enkel gestaan dat het 
zo’n fantastisch feest is geweest met alleen 
maar hoogtepunten en dat ik mijn opvolger 
een enorm fijne tijd ga wensen. Echter is dit 
jaar alles anders, de reden is bekend maar dat 
ik aan moet/mag blijven als “coronaprins” is 
toch apart te noemen: rare tijden zullen we 
maar zeggen.  
  

Dan toch maar de terugblik doen? Waarom ook niet:  
  
De uurtjes voor de opkomst, met het gevolg en wat vrienden een hapje, 
drankje, nog een drankje en je raad al waar dit heen gaat met een hoop lol en 
gezelligheid. De toon was gezet,  de sfeer zat er in en de spanning steeg,  
ondanks dat de meeste van ons al vaker met dit bijltje hadden gehakt. Toen 
wij als heren stonden kwam onze hofdame binnen achter haar eigen kapel, 
Simpel Zat… Ruud en Monique samen naar binnen bij de club waar ze door 
hun ouders aan verbonden zijn geraakt, mooier kan het niet! Brunchen na 
zo’n avond is toch wel fijn, even weer rustig mens worden met ons geweldige 
clubje, van Hoge raad tot kapel en van senatoren tot raad van 11, stuk voor 
stuk toppers!   
 
En dan, de sprint richting de carnaval. 3 maanden vliegen om, uitbals in  
binnen en buitenland zijn voorbij voor je het in de gaten hebt, kerst en oud 
en nieuw liggen achter je als je de optocht al voelt lonken. Met terugwerken-
de kracht is het raar om te bedenken dat toen het niet doorgaan van de  
optocht en kindermiddag door de harde wind onze grootste zorg was. Geluk-
kig konden we in de avond wel los in de allermooiste feestlocatie van heel 
Brabant en ver daarbuiten: Pullman Eindhoven Cocagne. Wat zijn we weer 
fantastisch verzorgd door Marieke, Jurriaan en de rest van het team toppers 
van ons Bolhoedpaleis.  
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Wat ben ik trots dat ik hier enkele dagen de sleutel van heb  
mogen dragen en wat is dan ook weer onwerkelijk als je bedenkt  
dat het zo snel al weer dinsdagavond is en het feest der feesten weer  
voorbij is.   
  
Normaal zou de halfvastenperiode ook in deze terugblik benoemt worden, 
maar Lampegat werd stil zoals de hele wereld stiller werd. Covid-19 zorgt 
 ervoor dat al het normale niet meer normaal is en het nieuwe normaal nog 
niet als normaal voelt maar we kunnen niets anders dan volhouden.  
Verlossing is in het zicht, carnaval gaat weer gevierd worden als het allemaal 
veilig kan en mag, tot die tijd zitten jullie in ieder geval aanstaand jaar nog met 
mij en mijn gevolg opgescheept.   
  
Rest mij weinig anders dan alle lezers toe te wensen dat we allemaal gezond 
mogen blijven, zodat we binnenkort weer een biertje kunnen pakken en  
kunnen zingen over bloemetjesgordijnen, want laten we wel zijn, dat zijn toch 
onze grootste kwaliteiten.  
  
Salaai,  
Prins El Classico, 62e en 63e Prins der Bolhoedjes  
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PRINS CLASSICO FORTE EN GEVOLG DAN-
KEN ALLE SPONSORS 
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PRINS EL CLASSICO EN GEVOLG DANKEN 
ALLE SPONSORS 
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Salaai carnavalsvrienden,  
Retour conserven, oftewel mijn  
terugblik, 
Wat is een jaar snel voorbij. De voorberei-
dingen, de opkomst, de bezoeken aan  
bevriende verenigen, de carnaval en dan 
ineens is het weer 11 november. Heel  
ongewoon om na 10 jaar zonder trombone 
in de hand mee naar binnen te trekken,  
achter de Sousafoons in plaats van ervoor. 
Trots op de mannen in de groene jassen, ze 
hebben zich weer goed laten horen. Ook de 
raad van elf bedankt voor jullie ondersteu-
ning dit jaar.  Samen met El Classico, Streep 
en Cerise hebben we het goed gehad met 
jullie allen. Want zonder jullie als fijne  
bolhoeden zijn wij enkel podium vulling.   
De toreador, shirt uit en zwaaien, klappen 
nondeju, de hut verbouwen en handjes, 

handjes bloemetjesgordijn brengen me weer terug in salon Carnavalesk. Ik 
krijg nu nog spierpijn, wat heb ik gesprongen. Zoals in het voorwoord vorig 
jaar, was mijn smoking te groot. Door al het springen en stuiteren is het niet 
gelukt om er nog meer vulling in te krijgen. Dus een succesvol jaar.  
En door….. 
Toen El Classico me vroeg nog een jaar adjudant te blijven, was ik vrij resoluut. 
Uiteraard! Ik sta graag aan de zijde van zijne dorstlustige hoogheid samen met 
Cerise en Streep. Misschien gaat het me deze ronde wel lukken om mijn  
smoking gevuld te krijgen. Dus ditmaal geen voorstel ronde, als je wil weten 
wie ik ben, pak je het boekje van vorig jaar en telt er overal een jaar bij op. 
Behalve mijn leeftijd, als ge het na 28 november leest, telde er 2 jaar bij op. Nie 
bij de rest, enkel mijn leeftijd. Natuurlijk nie elke keer als ge het boekske vat, 
het blijft 44. Net als onze mannen in het groen. Ongeveer een maand voordat 
zij opgericht zijn, had mijn vader mij opgericht. Bij mij zat er nog 9 maanden 
levertijd op. De Bolbloazers waren gelijk een feit. Feitelijk hadden zij dit in ok-
tober dit jaar willen vieren. Helaas net als al het andere is dit niet zo mogen 
zijn.  
Ik wens iedereen een goede gezondheid en hoop snel weer in mijn smoking 
met jullie te feesten. 
Nog steeds geladen,                                                 vol spanning en energie, 
Alexander W. alias Dr. Bibber                               alias Adjudant Elektrico 

ADJUDANT ELECTRICO 
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ADJUDANT STREEP        
 
 
 
Nu ik dit stukje schrijf kan ik er niets aan  
doen dat ik moet denken aan andere jaren.  
Normaal gesproken zitten we in deze tijd  
van het jaar druk in het voorseizoen en kijken we  
reikhalzend uit naar een nieuw carnavalsjaar.  
Zeker bij prins en gevolg is er dan een gezonde spanning op 
weg naar vier dagen Pullman. 
 Natuurlijk denk ik ook terug aan afgelopen jaar, toen ik 
samen met prins El Classico, adjudant Electrico en hofdame 
Cerise als adjudant Streep voorop mocht gaan in het  
feestgedruis.  
 

Een carnaval, die ook al wat raar was: door een storm gingen optocht en  
kindercarnaval niet door.  
Blijkt ironisch genoeg die storm eigenlijk de stilte voor de storm te zijn… 
 Dat het goed mis was bleek al toen de bedevaart naar Hasselt ook geen doorgang 
kon vinden. 
Nu is het gemakkelijk om al somberend bij de pakken neer te gaan zitten. 
 Daar ben ik niet het type voor: ik ben geen glas-is-half-leeg type. Overigens ook geen 
glas-half-vol type maar een “het is glas is voor de helft gevuld” type. 
 Een beroepsafwijking vrees ik. Ik heb daarom ook wel wat moeite met mensen die 
volledig van het padje raken en de meest vreemde dingen doen en roepen. Zo was ik 
toch wel geschokt om de Village People het Capitool te zien bestormen, gevoed door 
de ergste onzin.  
Maar er is een ander podium voor mij om me daar druk over te maken… 
Terwijl ik hier dus in mijn studio zit, die nu tevens als werkkamer dient en ik niet veel 
buiten meer kom, kijk ik toch graag vooruit. Stiekem droom ik alweer van de tijd dat 
we met zijn allen een lekker biertje kunnen drinken.  
De doorzichtige bolhoedjes liggen klaar en we maken ons op voor onze eindsprint. 
Nog een jaartje aanblijven is zeker geen straf en we zijn er klaar voor zodra het weer 
mag. Vandaar dat dit van mijn kant uit nog niet het laatste stukje is en ik dus nog 
even wacht met prins en gevolg te bedanken. 
 Ook bolbloazers, raad van elf en de vorst zullen nog eventjes moeten wachten voor 
er veren gestoken worden waar de zon niet schijnt. Ondertussen droom ik hier verder 
en om daar wat kracht bij te zetten schenk ik me een lekker biertje in. Ik doe mijn 
ogen dicht en droom van een prachtig feestje dat we zo snel mogelijk weer gaan  
vieren.. 
Dus: proost en salaai. 
 
Adjudant Streep 
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HOFDAME CERISE  

    .  
 
Fijne carnavalsvrienden.... 
 
Wat is het een geweldig jaar geweest, de voorberei-
dingen , de stress voor de opkomst, wachten achter 
mijn Simpel Zat om naar binnen geblazen te  
worden..nog meer stress om dan naast 3 grote en 
doorwinterde bolhoeden te mogen staan.  
5 dagen feest...lange dagen en korte nachten.  
Met wat aanpassingen ...geen optocht en  
aangepaste kindermiddag. Maar wat hebben we er 
allemaal samen een feest van gemaakt vanaf de 
voorbals naar 3 uurtjes vooraf tot dinsdagavond. 
Wat hebben we gelachen, gedronken en gezongen. 
Maar zonder jullie  Bolhoedjes was dat niet gelukt . 
Ik heb genoten van jullie enthousiasme.  

Uiteindelijk werd ik ook nog omgedoopt naar Hofdame badmuts. En stond 1 van 
onze Bolbloazers op badslippers muziek te maken. Het kon allemaal. En dan gaat 
carnaval voorbij en komt er Covid19,  de wereld staat op zijn kop. En langzaam 
aan komt het besef dat het dit jaar heel anders wordt. Dan komt de vraag om nog 
een jaar hofdame te zijn, waarop je natuurlijk volmondig ja zegt want uiteindelijk 
zijn we toch een vierspan. El Classico, Streep, Elektrico en ondergetekende Cerise. 
Voor mij betekend het ook geen stof zoeken in de goede kleur voor de strikken en 
pochetten of veren in de goede kleur. Hopelijk volgend jaar weer. 
Mocht je mij nog niet kennen dan pak even het boekje van vorig jaar, daarin kun 
je lezen wie ik ben .  
Ik wil nog even mijn 3 musketiers bedanken dat ze mij door de carnaval geloodst 
hebben met hun ervaring en steun. Bolbloazers voor hun geweldige muziek. De 
raad van elf voor alle toffe momenten. Vorst Dirk maar hij weet wel waarom.  
Onze Ralph voor de mooie foto's. En een heel speciaal dank je wel aan Matje, hij 
sleurde ons telkens weer op tijd mee om op het podium te zijn, zorgde dat onze 
glazen gevuld bleven en van Cerise een badmuts maakte.   
Ik wens iedereen een goede gezondheid en stay safe.  
Hopelijk kunnen we er binnenkort weer een groot feest van gaan maken 
 
Monique Gerrits - Hofdame Cerise - badmuts 
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Muziek * Eten * Film * Drinken  
* Gezelligheid  

www.rozenknopje.nl  
Elke dag open  

van 12.00 tot 02.00  
Lunch vanaf 12.00  
Diner vanaf 17.00 

     CAFE  ’T ROZENKNOPJE 
                HOOGSTRAAT  59 
          EINDHOVEN 

http://www.rozenknop.nl
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Hopelijk tot snel!  

 

Jan van lieshoutstraat 30 – eindhoven – www.cafestaceys.nl 

http://www.cafestaceys.nl
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LEDEN VAN DE HOGE RAAD 

 Wim van Belkum 
 Jack Bierens 
 Jan de Natris 
 Rörd Peters 
 Frans van der Sommen 
 Hans van der Sommen 
 Frans Bierlaagh 
 Ton van Zwam 
 Wim Martens 
 Frank v/d Linden 
 
 

LEDEN VAN DE SENATOREN 
 Corné Gabriëls 
 Louis Hagen 
 Fred Krosse 
 Hans Bleeker 
 Jacques van den Nieuwenhoff 



  



         28 

 
 

BOLHOED OF FAME 



 29 



 30 



 31 

WOORDJE VAN DE COMCOM 
 
Normaal zou ik beginnen met  
chips, is het al weer die tijd van het  
jaar ja?  
Dit jaar is alles echter anders, dus ook mijn begin is 
anders. Wat een raar jaar in alle opzichten zou ik 
bijna willen zeggen, maar dat is te makkelijk. Wat 
zeg je wel in een jaar als deze… nou, allereerst een 
welgemeend dankjewel.  
Dankjewel aan al onze 
trouwe sponsors die er 
mede voor gezorgd hebben 

dat we alle activiteiten konden organiseren, want zoals 
iedereen begrijpt is niets mogelijk zonder (financiële) 
steun.  
Ook willen we via deze weg al onze meugelijkmakers en 
sponsors nogmaals een hart onder de riem steken. 
Tja, en dan nu? Boekje af om toch actief te blijven,  
social media warm houden en de felbegeerde  
strijkembleempjes die we ondanks alles dit jaar toch 
hebben laten maken opsturen naar diegene die ze  
willen (mocht je er willen hebben:  
pb via  
www.facebook.com/cvdebolhoedjes  
of even mailen naar  
comcom@bolhoedjes.nl)  
maar verder hebben we het als comcom te rustig. 
 Geen banners/flyers/advertenties/beamers of wat dan ook om te maken en 
geen carnaval in het vooruitzicht om naar te verlangen.  
Hopen kunnen we enkel, hopen dat we snel weer een drankje kunnen doen in 
ons mooie Pullman Eindhoven Cocagne. Hopen dat iedereen er zo goed mogelijk 
doorheen komt en dat we door kunnen en achteraf kunnen terugkijken op een 
rare tijd. Hoe het voor nu verder gaat? Niemand weet het maar wij hebben er 
alle vertrouwen in dat alles goed komt en dat we in 2022 weer volle bak er tegen 
aan kunnen, want feesten bij de Bolhoedjes, mooier zijn ze er niet… 
 
Carnavaleske groet, namens de comcom commissie, 
 
Ralph Buisman 
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Een woordje van de Vorst 

Beste Bolhoed en Bolhoedinnekes 
 
En dan is het ineens januari,  
een vreemde tijd om een stukje te schrijven voor 
ons boekje. 
Normaal zou het boekje al lang op de koffietafel 
liggen en zou het voorseizoen al in alle hevigheid 
zijn losgebarsten en was de nieuwe Prins al in volle  
glorie te bewonderen geweest. 
Goed, het is niet anders en we hebben het er maar 
mee te doen. 
Vooruit kijken is het enige wat we kunnen doen en 
hopen dat we snel weer met zijn allen een biertje 
kunnen drinken aan de bar. 
 

Maar we gaan ook even terug kijken op het feest der feesten van het jaar 
2020. 
 
Want ondanks dat we nu even niet de polonaise kunnen lopen hebben 
we dat gelukkig nog wel kunnen meemaken afgelopen februari. 
Man man, wat was het weer een feest, niet normaal druk meer. 
De zaterdagmiddag was al een andere sinds jaren want de optocht ging 
niet door dus moesten we die een andere invulling geven. 
Goed, het was anders maar het was vanuit mijn kant ook wel eens leuk 
om andere activiteiten mee te maken. 
Natuurlijk wil je graag dat de Prins en gevolg boven op de wagen door 
het Lampegat rijden maar als het door was gegaan hadden we ze  
waarschijnlijk moeten gaan zoeken in Helmond of zo, wat een wind niet  
normaal. 
 
Zaterdagavond begon niet op een manier die je graag ziet, veel te druk, 
een hoop volk binnen die het feestje niet snappen en het was voor de  
Bolbloazers geen feestje om binnen te trekken. 
Maar goed, het gaat niet altijd zoals je zou willen en naar verloop van tijd 
gebeurde er wat er ook hoort te gebeuren, FEEST !!, het dak ging er weer 
vanaf. 
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Zondagmiddag geen groots kindercarnaval,  
ook hier was de wind weer een grote spelbreker  
en was het niet verantwoord om de tent te openen,  
dat neemt niet weg dat het wel een bijzonder gezellige middag  
was en er geen druk lag bij de raad van elf en alle andere vrijwilligers,  
dus al met al een prima middag om lekker te borrelen. 
 
De maandag en dinsdag gaan gewoon zoals altijd prima, de echte  
carnavalsvierders blijven over en dat komt de sfeer altijd ten goede. 
Het Pulle Vulle was weer een geweldige middag met als absoluut 
 hoogtepunt het optreden van Heavy Hoempa, wat een optreden,  
de tent was te klein. 
Al met al kunnen we stellen dat het weer een prachtig feest was en dat 
allemaal onder de bezielende leiding van onze Prins el Classico. 
Want onze Jos heeft samen met Monique, Arie en Alexander het Pullman 
weer volledig op zijn kop gezet, Hulde !!, we hebben genoten van jullie 
enthousiasme en heerlijke positiviteit, 
En dan nu, een nieuw jaar, een jaar dat we nooit meer gaan vergeten en 
niet in positieve zin. 
Laten we er maar vanuit gaan dat we gezamenlijk een sabbatical nemen 
om met nog meer energie volgend jaar er tegenaan te klappen. 
Ik ga jullie enorm missen dit jaar, de biertjes, het lachen, de slap zever, 
 de gezelligheid en ik ga er van uit dat we elkaar in november 2021 weer 
treffen en met veel vertrouwen de toekomst in gaan kijken. 
Mensen, hou het recht, denk aan elkaar en blijf gezond en positief. 
 
Vele groeten 
de immer dorstige 
(nacht) vorst 
Dirk 
 
 
En jullie weten het   
Carnavallen doe je met z`n allen 
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Programma Carnaval 2018 
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Rene,  
 
jij ook bedankt voor het doorgeven van de pen! 
 
Ik zal mezelf ook even voorstellen: 
Ik ben die opzichtige blauwe met dat sikje,  
Jan van der Velden dus. 
 Ik ben getrouwd met Annemieke.  
Zelf heb ik 3 zoons, 3 schoondochters en 5 kleinkinderen. 
Wij zijn woonachtig in Helenaveen met 8 kippen, 2 katten 
en veel vissen.  

Werken hoef ik niet meer, maar ik heb lange tijd een tattooshop gehad, waar ik 
als tattoo-eerder en piercer werkte.  
 
Mijn hobby’s zijn  motoren, oldtimers, tattoo’s en muziek maken. 
Maar het verhaal hoe ik hier terecht kwam bij de Bolbloazers: 
 
Ongeveer 5 jaar geleden kreeg ik te horen dat mijn toenmalige zwager  
Marco vd Ven te horen dat hij de bekkens ging slaan bij de Bolbloazers.  
Ik zei: ‘Oh, wat leuk! Dan kan ik er ook wel bij gaan!’.  
Marco heel verbaast ‘Hoezo gij er ook bij?’. ‘ 
Nou ik heb vroeger ook altijd muziek gemaakt’ zei ik. Ja ja, dus de eerste de beste 
maandag zet ik op een stoelleke met mijn trombone erbij. Wat ik nooit eerder 
tegen iemand gezegd had was dat ik op zeer vroege leeftijd al mijn 
muziek-diploma’s had gehaald voor trompet, bariton, tuba, bas en trombone! 
Haha. Dus dit was voor mij een peulenschilletje.  
Na de repetitie was het al snel duidelijk dat ik hier voorlopig niet meer weg 
mocht. 
Inmiddels heb ik het er zo goed naar mijn zin en kan ik mijn ei hier ook zeker 
kwijt, dat ik ook niet meer weg wil.  
Nu weten jullie meer dat genoeg over mij en wil ik graag de Pen doorgeven aan 
de persoon die mij bij de Bolbloazers heeft gebracht en ons jongste lid:  
 

   Marco van de Ven! 
 
Groetjes Jan! 

GEEF DE PEN DOOR 
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De Feestwinkel van  

Eindhoven 

Grote Berg 123 

5611 KJ Eindhoven 

040-2441450 

info@hetsnabbeltje.nl 

www.hetsnabbeltje.nl 

Facebook: 

www.facebook.com/

snabbeltje 
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NIE LULLE, PULLE VULLE 

Beste carnavalsvrienden, 
 
Graag wil ik eerst een ieder bedanken die zijn/
haar steentje heeft bijgedragen aan het 
 Pulle Vulle 2020, het was weer een grandioos 
feest!  
En uiteraard niet te vergeten alle kapellen die 

hun muzikale kwaliteiten ten gehore hebben gebracht, want zonder al die ka-
pellen heeft Pulle Vulle geen bestaansrecht! Het is ieder jaar weer een uitda-
ging om alles invulling te geven, maar door ieders inzet kunnen we een mooi 
evenement neerzetten. Dank, dank, dank!! 
 
D’n 62ste prins der Bolhoedjes, El Classico, en zijn gevolg moesten ff op gang 
komen, maar als ze eenmaal op gang zijn…..dank voor het mooie seizoen!  
 
Er is al genoeg over gezegd en geschreven, dus laten we het kort houden:  
door de huidige omstandigheden vindt er helaas – met pijn in ons hart – geen 
carnaval én dus geen Pulle Vulle 2021 plaats. 
 Laten we met ons allen hopen én ons daar ook voor inzetten, dat we in 2022 
weer gezellig kunnen feesten! 
 
Blijf sterk, gezond en hopelijk tot snel! 
 
NIE LULLE, MAAR PULLE VULLE!! 
 
 
Met carnavaleske groet, 
 
Marco van de Ven 
Voorzitter Commissie Pulle Vulle 
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DE BOLBLOAZERS.. 

Beste Bolhoed en Bolhoedinnekes, 
 
De laatste jaren kom ik er in mijn  
bijdrage  aan het boekje steeds op terug  
dat de tijd vliegt,  
Een gevoel dat ik al jaren zo ervaar. Rond mij 
heen hoor ik het trouwens ook heel veel….  
Dus vreemd is dat gevoel niet! 
Terugkijkend vloog ook het carnavals seizoen 
voorbij!  Vanaf de prinswissel, waar weder-
om een mooie Prins met gevolg uit de hoge 
hoed kwam tot en met de carnaval vloog de 
tijd voorbij……Ja echt ’t was voorbij voor we 
het goed en wel  in de gaten hadden………  

En dan echt voorbij…  Want toen kwam Corona in ons leven.  Vele van ons heb-
ben dit helaas van  dichtbij ondervonden, en hebben helaas ook geliefden  
verloren.  
Triest, maar het is helaas de realiteit. 
De wereld is door corona tot een soort van stilstand gekomen.  
Vanzelfsprekende super activiteiten vonden en vinden nog steeds geen door-
gang. Op ons normale spontane gedrag zit verplicht een rem, er mag niet veel.  
De Brabantse gemoedelijkheid lijkt in gevaar.   
En de tijd vliegt niet meer voorbij, een rare gewaarwording.   
Juist nu in de corona tijd had de tijd moeten vliegen!  Helaas niet…… 
Maar Tis Wa Ut Is, we kunnen niet veel anders dan uitkijken naar betere tijden!    
Pas als er zicht is op wat weer mag en kan, kunnen we terug naar normaal. 
Gewoon repetitie, een biertje in de kroeg,  ‘t 44+ jarig bestaan van de  
Bolbloazers vieren etc. 
Top is het dat onze Prins en gevolg ook in deze moeilijke tijd aanblijven!  
We ondanks de rare tijd een doorschijnend Bolhoedje en opstrijkembleem 2021 
hebben. 
De vraag er naar is enorm. Geruststellend voor de toekomst!   
Terwijl ik dit schrijf staan de feestdagen nog voor de deur, met een compleet 
aangekondigde  Lock down. Ook deze dagen zullen anders zijn dan normaal. 
Toch hoop ik dat iedereen deze dagen plezierig zijn doorgekomen! 
Namens De Bolbloazers, wens ik alle Bolhoed en Bolhoedinnekes, Lampegatters 

vooral een gezond  2021 !!  Dat alles maar heel snel vanouds normaal mag wor-

den, zodat we elkaar met diverse activiteiten onder het genot van een biertje 

weer  zien. 

Tot dan! John Nielen,      Voorzitter Bolbloazers. 
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LEDEN BOLBLAOZERS 
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Arie de Groot  Trompet/ medium hard/of de weg kwijt  
Chris Mandigers  Trompet/medium/ 
Hans Gruijters  (penningmeester) Saxofoon/hard/eigenzinnig  
Rene v Winkelhof   Saxofoon/medium/soms er neffe  
Alexander Weeren Schuiftrombone/medium/altijd in beweging  
Roy de Groot   (muzikaal leider) Trompet/oorverdovend/behalve in 
     de Stacey`s  
Jan v/d Velden   Schuiftrombone /medium/gekleurd  
Wim Kranen   Bariton/stil/slaapt soms  
Huub Evers    Tenorsax/goed/soms k..riet  
Alfred Jungerius   Kleine trom/goed/soms pissen  
Theo v Spreuwel   Sousafoon/medium/op zichzelf  
John Nielen    (voorzitter) Sousafoon/medium/zwaait met zijn voet  
Marco v/d Ven    Grote trom /in stijl/ 
Erik van de heuvel  bekkens /Druk menneke 
Rene v/d Boogaard  Trompet  
Joop Sliphorst   Trompet/ repeteert in zijn vrachtwagen 
Hans Raymakers   Schuiftrombone, oogt rustig maar...  
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LIJST EREBOLHOEDEN 
De eerste erebolhoed is G.Borrie. Hij ontving de zwarte 
bolhoed, de oorkonde en de bolhoedshawl, waarmee la-
ter alle erebolhoeden werden onderscheiden. 

1980  G. Borrie     2000 - 
1981  F. Philips     2001 W. Lier  
1982  J. Mulder     2002 J. Westerterp 
1983  R. Moussault    2003 J. Vlemmix 
1984  B. Cox     2004 - 
1985  A.v. Tuijl     2005 A. Sakkers  
1986  P Koelewijn     2006 P. Paulusma 
1987  F. Banneneberg    2007 E. Boselie 
1988  W.v.d. Kerkhoff    2008 S. Swinkels/N.Swinkels 
1989  Th. Sherriff     2009 R. Kooistra 
1990  B. van Veelen    2010 R. van Gijzel 
1991  W. Swinkels     2011 J. van der Valk  
1992  T. Peels     2012 - 
1993  W. Martens     2013 G. de Brouwer 
1994  R. Welschen     2014 -     
1995  W. Welten     2015  M. Lamberts 
1996  F. Derks     2016 J. van Gorp 
1997 T. Swinkels     2017  H. Bröcheler  
1998  P. Schuur     2018  J. Jorritsma 
1999 R. Kusters     2019  J.Vromans  Jr. 
 
De heren L. v.d. Meer (directeur Grand Hotel Cocagne), J. v.d. Lee 
(Burgemeester van Eindhoven) en pastor C. Vermelis (pastor van 
de Thomasparochie in de Oude Gracht) zijn in feite nooit tot ere-
bolhoed benoemd. Zij zijn in de jaren 70 met de ’Halve Zwarte Bol-
hoed met Rode en Witte pluimen’ onderscheiden, onder vermel-
ding van de volgende tekst: 
 
Deze ’koninklijke’ onderscheiding werd bij ’koninklijk’besluit door 

de Prins van de Bolhoedjes in Lampegat verleend. 
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CLUB 222  

 Club 222`ers en de kleur van lege agenda`s  

  Door het oog van de corona pandemie,  

verliest het in onszelf gelegen onmiskenbare: zijn 

vertrouwde verschijning. Dierbare herinneringen: 

verdampen als in een waas, richting vaag  

verleden. Zo zal het velen van ons vergaan bij het 

terugdenken aan het gedenkwaardige carnaval 

2020. Een carnaval omfloerst door een ander oog: 

dat van onstuimige weersomstandigheden.  

Het stormachtige afblazen van de Lampegatse 

optocht, bezorgde ons Club 222`ers een even 

 warme als onstuimige Aftrap. We waren er nagenoeg allemaal in een  

ontmoeting met welhaast iedereen tegelijk. Dat zou onafwendbaar tot een  

carnavalesk defilé kakofonie hebben geleid, ware het niet dat we daaruit werden 

weggeblazen door het tegendraadse dirigeren van Els en Elly. Waar desalniette-

min het dissonante alsnog kon wellen in het bijzonder onstuimige, zou het even 

onontkoombaar versmelten in een ander opmerkelijk fenomeen. Want waar in 

normale omstandigheden D`n Aftrap zich kenmerkt in een ongedurig wachten op 

de Prins, was onze Dorstlustige Hoogheid nu permanent in ons midden. De  

pijnlijke wond van het missen van praalwagens, werd door onze Hoogheid op 

bekwame wijze overplakt met zijn persoonlijke onderscheiding.  

Mede gesterkt door het Prinselijk noodverband, dachten we die avond daadwer-

kelijk te ontsnappen. Goed beschouwd had dat, ook in zichzelf, niet zo`n  

vreemde grondslag, daar we werden meegenomen in een adembenemend pro-

gramma. Het dreef ons ver weg van storm en trilde ons los uit alle gemijmer. 

Toch kon dit alles niet voorkomen dat de stormende elementen, ons weer in hun 

greep kregen. En hoe! Het gierende geraas van buiten, blies ons vermaarde  

kindercarnaval in een veel kleiner jasje! Vanuit een diep carnavaleske grondslag, 

hebben we uiteindelijk ook deze winderige hobbels genomen! Gedragen door 

een verrassend nieuw programma, werden we meegenomen naar ongekend 

 carnavaleske oorden. De ware lusthof bood een singuliere uitgestrektheid, waar-

in het existentiële zelf: alle ruimte kreeg voor een in zichzelf gelegen feestje!  

Met van buitenaf, hoe kan het anders,              het dampende  Pulle Vulle als een 

alles verbindende schakel.  
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 Wat is er schoner dan om zo, vanuit onszelf, 

 terug te kijken op een bewogen en enerverend carnaval?  

 

In alle hectiek bleek ons Cultuurpaleis een echt thuis, met dank aan onze Prins  

El Classico, de Adjudanten Electrico en Streep, Hofdame Cerise,  

onze Bolbloazers, Raad, Hoge Raad, Senatoren en alle medewerkers van ons 

Lampegatse Cultuurpaleis Pullman Eindhoven Cocagne!  

 

Bij al het carnavaleske, nog één niet te missen voetnoot. Want in lijn met ons 

litoraal, werd ook dit carnaval afgesloten met het haringhappen. Wat waren we 

met veel en wat hebben we genoten van al het in onszelf gelegen  

onbeschroomde! Het ware onversaagde, waarin alle vermoeidheid verdween als 

sneeuw voor de zon. Vanuit die gelaagdheid togen we, vol plannen richting vol-

gend carnaval, het alledaagse tegemoet.  

 

Echter, slechts een paar weken later werd al dat stoutmoedige, ingehaald door 

een ons onbekend virus. Een virus wat vervolgens ons leven volledig ging  

beheersen. Elk stukje vooruit, leek weggeknepen. Ook voor ons Club 222`ers, 

ploegde het diepe voren. Zo verloren Club 222`ers mensen uit hun directe  

omgeving en werden anderen, nagenoeg letterlijk, van de buitenwereld  

afgesloten. En het indringende is, dat we met dit alles geen geschiedenis  

schrijven. Want we zijn er nog niet vanaf! En nog steeds doet het, op heel veel 

verschillende manieren, enorm veel pijn!  

 

Het doet goed om, vanuit die donkere wolken, terug te keren naar die gedenk-

waardige woensdagavond. Terug naar het haringhappen, waarmee we ons car-

naval besloten. Maar eigenlijk nog meer terug naar iets waarmee we toen  

huiswaarts keerden. Want als ons bestaan vandaag de dag iets nodig heeft, 

 is het wel een vleugje van het carnavaleske, waarmee we toen het alledaagse 

tegemoet traden. Het feestelijke in onszelf wat lege agenda`s doet verbleken én 

ons vooruit kleurt: veel verder dan anderhalve meter!  

 

Aart van Ooyen.  

 



  



     50 

LEDENLIJST CLUB 222 
  
 Autobedrijf van Deursen    Geldrop  
Dhr. W. Arkesteijn     Eindhoven  
Dhr. H.Beekman      Veldhoven  
Dhr. C.T. Bel      Eindhoven  
Mw. E. Bobeldijk     Eindhoven  
Dhr. W.F.H.Boom    Eindhoven  
Dhr. J.Clemens      Eindhoven  
Dhr. J. Coterlet      Bunschoten  
Dhr. J.J.M.Couteaux     Eindhoven  
Doorewaard Vakantieverblijven    Domburg  
Dhr./Mw. Van Dijk     Hilversum  
Dhr. T. Evers       Eindhoven 
Mw. S.Everstijn      Eindhoven  
Firma Allers      Eindhoven  
Mw. M. van Ganzenwinkel    Eindhoven  
Mw. M.L. Gast      Eindhoven  
Dhr./Mw. Van Geffen     Eindhoven  
Dhr. R. de Goijer     Veldhoven  
Dhr. J. van Gorp      Eindhoven  
Dhr. G. Hartogs      Eindhoven  
Dhr. T.A.A. Heeman     Nieuwersluis  
Dhr. C.Heijmans      Veldhoven  
Dhr. R. Helmich      Den Haag  
Dhr. K.Hendriks      Eindhoven  
Mw. A.E.P.J. Hoeijmans     Eindhoven  
Dhr. H. van Hoof     Eindhoven  
Dhr. R. van Hoof      Eindhoven  
Dhr. P.J.Hopmans     Nijmegen  
Dhr. G. Horemans     Kasterlee  
Mw. P. Ijzendoorn     Eindhoven 
Dhr. Th. Kaathoven      Beek en Donk  
Dhr. H. van de Kerkhof     Eindhoven  
Dhr. M.M.v.d. Kerkhof     Eindhoven  
Mw. C. Kramer      Eindhoven  
Mw. M. Lamberts     Eindhoven  
Dhr. P. de Leest      Eindhoven  
Dhr. A.C.H. de Lepper     Eindhoven  
Dhr. M. Leo      Eindhoven  
Dhr. H. van Leuken     Eindhoven  
Mw. D. Mandigers     Eindhoven  
Dhr. R. Marchand     Eindhoven  
Mw. S. Mevissen     Zandvoort  
Dhr. J. Minnaard     Den Haag     
Myconnection      Veldhoven  
Dhr. C. Nel      Bunschoten  
Dhr. A. van Ooyen     Eindhoven  
Dhr. P. Paulusma     Harlingen  
Mw. J.M.S. Pereira     Eindhoven  
Dhr. R. Peters      Nuenen  
Pullman Eindhoven Cocagne    Eindhoven  
Dhr. R.J.S. Pieneman     Poeldijk  
Mw. I.F.M. Rathje     Eindhoven 
Dhr. P.Rijkers      Eindhoven  
Dhr. M van Rijswijk     Zandvoort  
Dhr. M. Reijnhout     Eindhoven  
Rogier Kapper-Lifestyle     Eindhoven  
Dhr. N. Roest      Leiderdorp  
Dhr. M. Rotering     Kasterlee  
Dhr.C.J. Saffrie      Eindhoven  
Mw. S. Schepers      Balen  
Dhr. A. Schram      Geldrop  
Dhr. P. Schuur      Waalre  
Dhr./Mw. Schuurman     Barendrecht  
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donatie: 44,- euro per jaar 
Wat krijgt u ervoor? 
 
Speciale Club 222-onderscheiding (eenmalig en wordt uitgereikt door de Prins), 
Jaarplaatje voor deze onderscheiding (elk volgend jaar),  
Jaarboekje Club 222 waarin onder meer vermelding alle leden, informatie alle 
activiteiten voor, tijdens en na carnaval, mogelijkheid tot aanschaf van de Bol-
hoed-shawl, uitnodigingen alle  officiële activiteiten uitnodiging voor het borrel-
uurtje tijdens carnaval en haringhappen. 
 
Geïnteresseerd? Vul dan onderstaande gegevens in! 
 
 
Naam : Dhr./Mevr.*____________________________________________ 
Adres :               ____________________________________________ 
Postcode : Plaats :   ____________________________________________- 
Geboortedatum :     ____________________________________________ 
Telefoonnummer :  ____________________________________________ 
E-mail adres :           ____________________________________________- 
(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
s.v.p. opsturen naar: 
 
Club 222 
Eckartseweg zuid 330 
5623 PC Eindhoven 

040-8432270  
 

LID WORDEN VAN CLUB 222 

Dhr. H.v.d.Sommen    Eindhoven 
Dhr. F.J.M.v.d.Sommen   Veldhoven 
Dhr. G. Span     Eindhoven 
Dhr. J.C.J. Stapper    Eindhoven 
Mw. M. Terken    Eindhoven 
Textieldruk / E.v.d. Zande  Nuenen 
Textieldruk / Y.v.d. Zande   Nuenen 
Dhr. A. van Veen    Eindhoven 
Dhr. W. Verbruggen    Asten 
Dhr. P.J. Verheijen    Eindhoven 
Dhr. A.H.J.M. Vermeeren   Eindhoven 
Dhr. J.G. Vermeulen    Eindhoven 
Dhr./Mw. Visser   Ballum 
 Dhr. R. Voets     Eindhoven 
Dhr. L. Vrijken     Eindhoven 
Van der Windt Holding   Dordrecht 
Mw. E.H.M. de Wijk- Gerrits   Eindhoven 
Dhr. K. Zevenbergen    Eindhoven 

of e-mail naar: 

Club 222@bolhoedjes.nl 
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DE LEDEN VAN DE RAAD VAN 11 
Paul Aerts 
Marco de Bever 
Wolfgang Boom 
Ralph Buisman 
John van den Dungen 
Lex Felz 
Jos Gerrits 
Han van Kessel 
Fabian Klerks 
Bert Leo 
Jan-Willlem Splinter 
Arie Weeren 
Bart Wernaart 
Erik Wernaart 
Dirk Zondag ( vorst) 
Henk Zondag 
Roland Mol 
Matje Herwijnen 
Rene Kinderdijk 
John Clemens 
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