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DIT JA AR WORDT ANDERS
ionaliteit
erwijl ik dit schrijf, ben ik benieuwd hoe dit carnavals- residentie met veel profess
ht. Deze
seizoen verlopen zal. Sprongen we vorig jaar nog flink door de bouwgroep ingeric
n heeft
manne
van
club
siaste
uit de band, dit jaar wordt anders. Natuurlijk hebben enthou
is er op dit
Deze
nodig.
tijdens een oergezellig feestje, samen met onze carnavals- echter versterking
hebben we gemeend dit
vrienden, Prins Gerard d’n Twidde bekend gemaakt. Prins moment niet. Daarom
buitenaf te moeten inroepen.
Gerard d’n Twidde wordt in zijn zware taak bijgestaan door jaar hulptroepen van
nu voor ons opgebouwd
Ceremoniemeester John, Burgemeester Karel, Vorst Peter Het podium wordt
de inrichting van de zaal
en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en en afgebroken. Ook
erd. Het goede nieuws is
Showgroep. Samen hebben we al weer menig feestje wordt lichtelijk verand
dat er nu meer mensen van de zittingsavond kunnen
gevierd. Tot zover niets nieuws onder de zon.
genieten.
Carnaval is een feest van tradities waar je zuinig op moet
fdeling de Rammetjes zijn er wat
zijn. Toch hebben we gemeend dit jaar het programma een Ook bij onze jeugda
jaar werd de nieuwe Jeugdprins Matthijs
beetje te wijzigen. Ik hoor u denken, en die fantastische veranderingen. Dit
dezelfde avond als de Prins van de
zittingsavond, die verdwijnt toch niet hè? Nee, die gaat d’n Twidde op
gemaakt. Ook hebben we de eer
gewoon door. Net als de succesvolle kapellenavond plus Rampetampers bekend
in ons midden te hebben namelijk
op zaterdagavond. En ook dit jaar worden de jonge dit jaar een echte Prinses
e. Samen met Ceremoniemeester
Dierdonkertjes niet vergeten. Meer over het programma Jeugdprinses Daniqu
Max, Vorst Hugo en de wijze jeugdraad gaan zij er samen
leest u elders in dit blad.
een echt “Efteling-feest” van maken.
De uitstapjes naar Köln en dit jaar naar Maastricht hebben
een begin met misschien wel een
ons geleerd dat we het leuk vinden om samen ongedwongen Dit jaar maken we
carnaval te vieren. Een zeer druk carnavalsprogramma nieuwe traditie.
‘ns in heeft plaats gemaakt voor een
zoals u dat van ons gewend bent, maakt dit bijna onmo- De traditionele Stuif
wel “4 weekskes vuraf” een jeugdgelijk. Over ons feestje in Maastricht kunt u verder op in dit nieuwe middag en
carnavalsmiddag. Deze middag is voor de jeugd van
blad lezen.
Dierdonk en ook enkele ander Jeugdraden zullen op deze
Dit jaar hopen we wat meer in de stad aanwezig te zijn.
middag mede de feestvreugde verhogen.
Uiteraard zijn we er met de prinsbekendmaking en
d’n Twidde en
sleuteloverdracht. Maar dit jaar willen we ook mee doen Samen met Prins Gerard
vergezeld door
Twidde
d’n
s
Matthij
rins
met het kleurendweilen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit zal Jeugdp
we
e gaan ook dit jaar
zijn. En de optocht, dit jaar geen optocht? In tegendeel we Jeugdprinses Daniqu
feestje bouwen,
zijn al vanaf november 2012 aan het bouwen. Ons thema weer een gezellig
Dierdonk en
wij
n
dit jaar is: “De Efteling”. Je hebt denk ik weinig fantasie daarom nodige
met ons mee te
nodig om je hierbij een schitterende loopgroep voor te omstreken uit om
.
feesten
komen
stellen.
Naast het programma, verandert ook het opbouwen van
de zaal. Als een van de weinige carnavalsverenigingen,
hebben de Rampetampers een traditie om alles zelf te
De redactie
en
licht
de
,
podium
Alaaf
Het
ontwerpen en te bouwen.
de
geluidsinstallaties alles is zelf gemaakt. Elk jaar wordt
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Durf jij een bril
in Stiphout te kopen ?

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40 D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ‘s maandags gesloten
- Pagina 2 -

Dierdonk beleeft een Sprookjescarnaval!
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f ik een voorwoordje wilde schrijven voor het ‘Beste
Bloaike van Brabant’. Tuurlijk. Een eer vind ik het. Ik
moet echter wel beginnen met een teleurstellende, en wellicht inmiddels wat overbodige, mededeling. Ik schrijf niet in
het dialect. Ik kom uit Sterksel, en Sterksel is een bonte
verzameling mensen wiens voorvaderen, uit heel Nederland,
pak ‘m beet een eeuw geleden een dorp gesticht hebben.
Vandaar dat er bij ons niet een heel duidelijk dialect waar te
nemen is. We praten wel plat, maar dat is iets heel anders.
Ook ik in de ton. Ik praat plat, maar om het nou een écht
dialect te noemen gaat wat ver. Ik doe feitelijk maar wat. Het
is een mengeling van Helmonds, Eindhovens, Tilburgs en
alles wat daartussen ligt. Let er maar eens op als ik straks bij
jullie op de bühne sta.
Maar ondanks dat ik dus geen authentiek dialect machtig
ben, red ik me toch wel in het tonpraterswereldje.
Carnavalsseizoen 2013 wordt mijn 8e jaar als tonprater. In
2005 ben ik begonnen met de Hooligan. Bij de meesten van
jullie waarschijnlijk wel bekend. En sindsdien ieder jaar met
een nieuwe buut. En heel vaak bij jullie.
En al regelmatig stond ik bij jullie tegelijk op het programma
met mijn Helmondse naamgenoot. Of eigenlijk is het
andersom. Eigenlijk ben ik zijn naamgenoot want hij was er
eerder. In het tonpraatwereldje in ieder geval.
Vandaar de titel van mijn stukje. Regelmatig kreeg ik in de
beginjaren aan de telefoon te horen: “Bende gai die oit
Sterksel of diejen oit Hellimond?” Als ik dan vervolgens
antwoordde dat ik niet uit Helmond kwam, hingen ze
teleurgesteld op om vervolgens naar Rob Scheepers Helmond
te bellen om te vragen of hij de Hooligan wilde komen
brengen. Die verwarring is er gelukkig niet meer. Ik ben nu
gewoon ‘Die uit Sterksel’.
Ik weet overigens ook nog dat ik voor het eerst door jullie
commissie benaderd werd. ‘De Rampetampers? Ja ja. Ik
moet even kijken of ik nog plek in de agenda heb.’
Tuurlijk had ik nog plek in de agenda. Plek zat. Maar ik
wantrouwde het een beetje. Geen enkele helder
nadenkende carnavalsvereniging vernoemt zichzelf
naar de vleselijke daad. Althans, dat betekent
‘Rampetampen’ bij ons. Ik heb bijvoorbeeld ook nog
nooit van Carnavalsvereniging ‘De Doppers’ of ‘De
Kromzetters’ gehoord. Dus neem me niet kwalijk
dat ik even bedenktijd nodig had. Maar nadat ik
even op internet jullie site bekeken had, heb ik
akkoord gegeven. En ik heb vervolgens een
fantastisch optreden bij jullie beleefd. Zoals
al mijn optredens bij jullie daarna fantastisch
voelden.
Rob Scheepers aan het woord...2013!
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Altijd een publiek van échte tonpraatliefhebbers. Of je nu
opent bij jullie, of af moet
m sluiten rond middernacht, de aantonprater bij jullie volledig. Een geweldige
dacht heb je als tonp
entourage compleet m
met Prins, Raad van Elf, kapel, dansmamikmak die hoort bij een traditionele tonriekes en de hele mikm
praatavond. Maar al tte vaak worden we begeleid door een
orkestband, staan we op een leeg zielloos podium en is het
publiek rond de klok van
v tienen al niet meer aanspreekbaar.
IIn dat soort zalen is het na de pauze vaak drukker op het
toilet
Niets van dat alles bij de Rampetampers.
to
oilet dan in de zaal. N
Volle
lachen en plezier maken. Ook als het weer
Vo
olle bak zingen, lach
eens
een
ns enorm uitloopt. Precies zoals tonpraten en carnaval
bedoeld
bedo
oeld zijn. En ook dit
d jaar ga ik weer proberen om bij jullie
tent
de ten
ent af te breken. In
I welke creatie is voor jullie nog een
verrassing.
verrass
ssing. En voor mij
m eerlijk gezegd ook. Maakt bij jullie
zoveel uit. Leuk wordt het toch wel.
eigenlijk ook niet zove
eige
Allemaal een gewel
geweldige carnaval 2013 gewenst en tot
2 februari om 23:40
23:4 uur. Maar dat zal wel weer ergens
middernac worden. De Rampetampers
p
p
rond middernacht
kennende….
ke
kennende….

r
e
p
e
e
h
Rob S c

Hoi, hoi, hier ben ik wir: Tinus Zever. Ik heb
di joar
meen òrre en auwge wir goewd oope geh
aawe en kan dörrum wir
wà nèi.. js ver telle ovver wà “skôn um te
weete dinge” ovver en van
Dierdonk.

Rob is geboekt voor de Zittingsavond op 2 februari!
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www.fishspahelmond.nl
info@fishspahelmond.nl
Telefoon 06 23046750 of 0492 347739
Online boekingen mogelijk!

* Deze actie loopt tot en met de 1000ste like en share aanmelding!

Fish Spa Helmond
Brouwhuissedijk 28
5704 AB Helmond
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..producten van de Zwaluwhoeve Groep.

Nu ook te koop bij Fish Spa Helmond...

www.facebook.com/FishSpaHelmond

Scan onze
Facebook
QR-code en
maak kans
op die GRATIS
behandeling,
of ga naar:

ar
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Adverteerder van dwars!

Proclamatie

Wij Gerard d’n Twidde
Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het
Rampetampers Imperium. Ereburger van Huize de Eeuwsels.
Veertiende Leengraaf van Dierdonk. Opperkopiist in het Rampetamper rijk.
Bij de gratie en buiten medeweten van de wijze Raad van Elf.
Voor den eersten maal verkozen proclameren en de maken bekend:
ten 11e

Feestvieren doet Gerard met heel veel plezier,

nadenken wie Prins moest worden, kostte dit jaar maar weinig potten bier.
e
ten 10 Een lange tijd heeft Gerard de kunst kunnen afkijken,
het is al meer dan 25 jaar geleden, dat hij bij ons kwam neerstrijken.
ten 9 e Eerst maakte hij jarenlang ons carnavalsboekje met lijmpot en schaar,
nu maakt hij de advertenties met de computer veel sneller klaar.
ten 8e Samen bouwen aan optochtwagen, versieringen en andere klussen,
daar mengde onze Prins zich vaak en graag tussen.
ten 7e Tevens haalde hij zijn gezinsleden er één voor één bij,
elk jaar zijn ze allemaal weer van de partij.
ten 6e Vrouwlief, Yvonne, vinden we vaak aan zijn zijde,
met een glaasje wijn, wit en zoet, kun je haar dan verblijden.
ten 5 e Al vanaf zeer jonge leeftijd danste dochter Samantha
bij de Narretjes, garde en showdans,
bij het dansen was ze als trainster jarenlang een goede stimulans.
ten 4 e Raadslid is zoon Alexander geworden dit jaar,
eerder stond hij als Rammetje voor de vereniging klaar.
ten 3e Kapellenplus, dat is de avond waarop onze Prins zich het meest verheugt,
met diverse kapellen, Schlagers en Rob weer als spreekstalmeester
geeft dat ons veel vreugd.
e
ten 2 Eerst gaan wij een fantastische zittingsavond tegemoet,
met topamusement en geweldige kletsers in overvloed.
e
ten 1 Natuurlijk kunnen we zo nog uren doorgaan,
maar Gerard wil feesten daarom moet dit nu volstaan.
Aldus gegeven op een gure winteravond in november 2012.
Zijne Hooggeboren Dorstlustige Hoogheid,

Prins Gerard d’n

Wij Gerard d’n Twidde Proclameren...

Twidde
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ALS EEN PRINS BEHANDELD
WORDEN? ‘TUURLIJK!
WIJ BIEDEN…
Vier sterke redenen om te bouwen met De Boo Bouwmaterialen Eindhoven
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Feest
Gezin
werk

rie dingen lopen als een rode draad
door het leven van Gerard en ze zijn
alle drie met elkaar verbonden: gezin,
werk en de Rampetampers.
Als familieman komt zijn gezin op de
eerste plaats. En alle gezinsleden zijn lid
van de Rampetampers.
Carnavalsvereniging De Rampetampers is
voor Gerard een echte vriendenclub. Als
filiaalmanager bij Goedhart Repro, is hij
één van de creatieve breinen achter de
vereniging.
Gerard II is Carnaval 2013!
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De Kopstukken
vangen Gerard

II op

Ceremoniemeester John
Burgemeester Karel
Vorst Peter

ok dit jaar wordt de Prins weer op fantastische wijze
ondersteund door zijn rechterhand Burgemeester Karel.
Doordat Ceremoniemeester John Prins Gerard II telkens de goede
kant op stuurt, zal hij zeker de weg niet kwijt raken. Vorst Peter is
altijd in de buurt om een goed woordje voor de Prins te doen.
a een fantastische tijd als Prins, keert Peter terug op het oude
nest en is hij als Vorst weer de spreekbuis van de vereniging.

Carnaval 2013!
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Uit de oude doos, kletsavond al oergezellig!

De Raad met Carnaval 2013!
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Dierdonk beleeft een Sprookjescarnaval!

Dames In Tenue

van advies, tot het verzorgen
an het leiden van commissies, het geven
es in Tenue is voor de
van de mannen, de inbreng van de Dam
zijn er dan ook bijzonder trots op
vereniging van onschatbare waarde. We
ze op de foto stralen.
dat deze dames ons bijstaan. Kijk eens hoe
beneden:
Van links naar rechts en van boven naar
van Dijk , Monique Bijnen, Lieke Bijnen
Nicole Klumpers, Miriam Leenders, Chantal
a Cuppen en Anja van der Zande.
Jeanne van Dijk , Yvonne Cuppen, Samanth
n Rustidge, Gaby Smits, Mieke Haans,
Op de foto ontbreken: Marlies Kroon, Susa
ette Kroon, Noortje Haans.
Nadine Smits, Monique van der Zande, Suz

Sings di joar hebbe ze in de Gazet unne nei.
.je stukskusskree..
ver: Geheimagent PD7. Hai zuukt de men
se op, die stiekum veul vur
Dierdonk doen en zörrige dà de wijk lè..v
und blie. Naw heb ik geheurd dà
er ôk vraiwilligers zin die liever nie in de Gaz
et komme. Màr bai Tinus mag
ie komme.

Carnaval 2013!
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Da n

oi, wij zijn Suzette, Chantal,
Nadine en Samantha, de trainsters van de dansgroepen.
Er zijn dit jaar drie dansgroepen. Nieuw
dit jaar is de “Minigarde” voor meiden
vanaf 7 jaar.
Als je 10 jaar bent, ben je oud genoeg
om door te stromen naar de
“Dansgarde”. De “Minigarde” en de
“Dansgarde” zullen de Jeugdraad begeleiden met Carnaval.
Meiden die 15 jaar of ouder zijn, mogen
dansen in de “Showgroep”. Zij gaan mee
met de grote raad naar de prinsbekendmakingen en de vooravonden.
Alle drie de groepen treden natuurlijk ook op tijdens de
carnavalsdagen.
Elk jaar kiezen we een leuk, vrolijk liedje en maken we hierop
een nieuwe dans. Dit jaar hebben voor het eerst een dans van
alle dansgroepen samen, keigezellig is dat!
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Vind jij dansen leuk en lijkt het je gezellig om samen met een
groep meiden een dans te oefenen, kom dan gerust eens een
kijkje nemen op een van onze trainingen op zaterdagochtend
van 11.30 uur tot 13.30 uur in Residentie Parkzicht.
We kunnen niet wachten tot het carnaval is om onze dans dan
zo vaak mogelijk te laten zien, we hebben er zin in!!
Groetjes
Suzette, Chantal, Nadine en Samantha
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Onze pareltjes!

Femke, N
adine,
Samanth
a, Lisa, M
ijke, Cha
Kim, Na
ntal
deche, Isa
, Gaya
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Oergezellige Zittingsavond

,
g
a
d
r
Z at e
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u
r
2 Feb

it jaar is het voor de 14e keer dat de Rampetampers voor u
de meest gezellige avond in Dierdonk organiseren.
Onze zittingsavond is van begin tot het eind gevuld met een
schitterend programma. Voor diegene die tijdig een kaartje hebben
weten te bemachtigen: “Ga er weer lekker voor zitten in onze prachtig versierde feestzaal. Maar vergeet ook niet om van tijd tot tijd op de
stoelen te klimmen en lekker mee te klappen en te zingen!”
Dit jaar staan bij ons de volgende kletsers voor u in de ton:
Dirk Kouwenberg, Ad Vermeulen, Rob Scheepers uit Sterksel en
Rob Scheepers uit Helmond
[BBMPQFOVV
Voor het amusement vol lol en plezier staan: “de Keiegalmers”,
StBBOWBOH
VVS
en
tree € 14,“ZEMAC”, “Stenzil, Kivitz en Mendels” en “Dubbel Trubbel” garant..
JODMVTJFGLPGGJFPG

s”,
De avond wordt aan elkaar geblazen door hofkapel “De Durbloazers”
voor de techniek staat onze eigen discotheek “The Musicmasters” voor u
klaar. En uiteraard is er na afloop van het programma een grandioos bal.

Dè avond die je niet mag missen!

UIFFFOHBSEFSPC

F
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Adverteerder op zijn kop!
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kapellenavond
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9 Feb

zaal open 20.00 uu
r
aanvang 20.30 uu
r
entree € 6

iefhebbers van blaaskapellenblaaskapellen-muziek
b
muziek komen ook dit jaar
weer aan hun trekken tijdens ons openingsbal. Ook de
liefhebbers van carnavalsschlagers worden op hun wenken
bediend. De blaaskapellen worden weer afgewisseld met
carnavalsschlagers. Dit alles wordt op luchtige wijze aan
elkaar gepraat.
De combinatie blaaskapellen, carnavalsschlagers staan garant
voor een avond vol gezelligheid en goede muziek. Zorg er
dus voor dat je aanwezig bent en niets mist van deze
gezelligheid.
ent u lid van de wijkvereniging, dan is de
toegang GRATIS.
Bij de ingang ligt een ledenlijst waarop uw naam zal worden aangevinkt.
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Aan het woord: de

”Commissie borden”
en aantal weken voor carnaval komt er een speciale
bouwploeg van de Rampetampers in actie. Als u door
onze mooie wijk rijdt heeft u ze vast wel eens gezien. Het
grote verlichte bord bij het huis van onze Prins en Jeugdprins.
Op hen is dit jaar alle aandacht gericht. Dit jaar kunt u in
onze wijk alleen het bord van de Jeugdprins zien. Voor het
bord van de Prins moet u naar de Rijpelberg.
Bij het plaatsen van de borden komt nog al het een en ander
kijken, maar is in de eerste plaats een gezellige activiteit waar
bij veel plezier gemaakt wordt. Het begint met een goede
voorbereiding. De dag voor de bouw wordt het materiaal
verzameld, geïnspecteerd en waarnodig gerepareerd.
In het begin werd de naam van de Prins door een lid van de
Rampetampers op het bord geschilderd. Sinds kort is het
gebruikelijk dat de Prins zijn eigen schilderskunsten
aanspreekt en zelf zijn naam aan het bord toevertrouwd en
krijgt hij hoogstens een potje verf
aangereikt. Sommige prinsen zijn echter
niet zo handvast en gebruiken liever
plakletters.
De twee borden worden doorgaans op
zaterdag geplaatst. ’s Morgens vroeg
vertrekt de bouwploeg met een aanhanger vol materiaal op weg naar het
huis van de Prins en Jeugdprins.
Daar aangekomen, worden er gaten

geboord,
stalen buizen geplaatst, het bord
wordt gehangen. Het geheel is pas af als er vlaggen wapperen
en de versiering is opgehangen. Om het geheel voor de buurt
mooi uit te lichten wordt er verlichting geplaatst.
Als dank voor dit alles worden we vaak royaal getrakteerd op
soep, worstenbroodjes en koffie. Dit is overigens geen verplichting maar wordt wel in dankbaarheid aanvaard ook
gezien het vaak gure weer. Moe, maar trots en voldaan, keert
de ploeg eind van de middag huiswaarts.
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GROOTDVJEINZIEIT EZORMAAR!
D AT W O R

Zoals in het huishoudelijk reglement staat geschreven, kan de vereniging
onderscheidingen toekennen wegens zeer bijzondere verdiensten.
Eens in de zoveel tijd komen hiervoor leden in aanmerking die zich wel
zeer verdienstelijk hebben gemaakt en nog maken voor de vereniging.
Dit jaar is dat:
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Helmond, ϴ-ϭϭ-ϮϬϭϮ
De commissie:
den,
der Zande, Jos van den Eijn
Miriam Leenders, Paul van
Dijk
Henk Heesakkers, Jack van

Grootvizier Paul Jacobs!

Jos van den Eijnden, 1991 * Jack van Dijk, 1993 *
Wilko van Crey, 1999 * Riek Duymelinck, 1999 *
Hanneke Jacobs, 2000 * Karel Spee, 2000 *
Gerda Bouten †, 2008 * Paul van der Zande 2012 *
John Bijnen 2012 *
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ATLASCORRECTIE,
een waardevolle behandelmethode
In de praktijk voor fysiotherapie en natuurlijke

geneeswijzen van Michiel Koolen wordt sinds
kort een nieuwe behandelmethode toegepast,
de atlascorrectie
Een geblokkeerde atlas of bovenste halswervel,bij 80-90%
van de mensen,kan mede verantwoordelijk zijn voor zeer
veel klachten in het lichaam,zoals hoofdpijn, migraine,
duizeligheid, oorsuizen, nek- en schouderklachten en
rugklachten, maar ook klachten op hormonaal niveau
,maagklachten, alsmede darmproblemen, depressiviteit,
stem- problemen etc. Er is nu een methode ontwikkeld om
op een veilige manier de spanning rond de atlas af te
bouwen.Dit gebeurt met een apparaat, dat een diepe
mechanische trilling geeft op de korte nekspieren en op de
atlas, waardoor de atlas weer optimaal kan bewegen en het
zelfgenezend vermogen in gang wordt gezet.
Voor meer informatie : M.A.M.Koolen
Trompstraat 6
5703BG Helmond
tel. 0492-553892 / 06-28068576
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Het vaandel van 1976!
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Keulen 11-11-11

ij, de Raad van 11 en kopstukken (de Prins,
Burgemeester, Vorst en de Ceremoniemeester) van
de Rampetampers hebben sinds 2 jaar een mannenuitstapje!
Vorig jaar zijn we naar Keulen geweest. We hebben daar op
Rampetamper-wijze het 11-11 gevierd. Dit is, voor wie het
niet weet, de opening van het carnavalsseizoen. Het was
grandioos!!
Dit jaar zijn we naar Maastricht geweest. Het begon allemaal zo……
Met zeer kleine oogjes stonden we die dag op, want de
avond ervoor waren we bij C.V. Olum op de prinsbekendmaking geweest. Altijd gezellig en dus weer laat thuis. Of
moet ik zeggen, vroeg.
We namen de trein van 8 uur en gingen richting Maastricht.
Onderweg stapten op verschillende stations nog heel wat
verklede mensen in. Voordat de trein station Maastricht had
bereikt, zat de trein zo vol met feestende en lachende mensen dat menig carnavalsvierder een trein later moest nemen.
In Maastricht aangekomen, gingen we in een grote stoet
naar het Vrijthof, om daar te wachten tot het feest zou losbarsten.

Er werd ons verteld dat we de steek niet
eerder op mochten zetten, totdat het feest officieel geopend
zou worden. Om 11 over 11 zetten we onze steek op en kon
het feesten beginnen. Zie sfeerimpressies…..

Rampetampers op reis!
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Wij in 1984 in het Speelhuis!

‘s Avonds gingen we
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Naw kriege we in Dierdonk un nèi..j kunstwè..rk erbai. Dè word
gegivve dur stichting Carat. Twei..je Dierdonkse kunstenaars haan ieder
er un
ontwèrp gemâkt. Hieroit konne de mense mi de “Kunst in Dierdonk” kie..ze.
..ze.
Ut ontwerp de “ovverbrugging ” haa de miste stemme en kumt in 2013 àn
de Dierdonklaan te stôn, dè word wir un fisje.

De Raad in Maastricht 11 - 11 !
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R A M P E TA M P E R S
Z IT T IN G S A V O N D
Voor het 14e jaar presenteren wij voor u in Dierdonk de inmiddels
bekende zittingsavond.
Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton:
Rob Scheepers uit Helmond, Dirk Kouwenberg, Ad Vermeulen,
en Rob Scheepers uit Sterksel.
Veel plezier met de amusementsgroepen:
“de Keiegalmers”, Zemac, “Stencil, Kivitz en Mendels” en Dubbel Trubbel.
Medewerking van hofkapel De Durbloazers. Na afloop een grandioos bal.
Zaal open 19.00 uur, de koffie staat klaar. Aanvang 20.00 uur. Entree €14.00.
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C A R N A VA L E S K E
J E U G D D IS C O
In onze residentie ga je uit
jje ddak tijd
i dens de jeugddisco met de
dj Petertje. Lekker hossen spr
topper
ingen en dansen op te gekke
muziek.
Vanaf 19:00 uur starten we
met een programma voor de
jonge jeugd
(basisschool). Programma
eindigt om 22:00 uur
Zaal open 19.00 uur, Entre

e €3.00.

Wâ hebbe we van de Wijkverinneging tussen Korssemus en
Nei..jjoar toch unne skônne kelender gekrigge. Dè kumt um dà di joar
de verinneging 15 joar bestù. Ôk al bè..n du gin lid, ge kriet er toch inne.
Muskien toch màr lid worre?

Programma carnaval 2013!
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Voor deze gezellige
avond staan ondertu ond dit jaar een vervolg.
ssen de Kapel “Doe
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M
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Nijmegen en “Zzzzz ar Wa”,
Oisterwijk garant. N
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van de “Helmvlegel
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”. Ook dit jaar wordt
het geheel weer op
wijze aan elkaar ge
een luchtige
praat.
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r. Entree €6.00.

K IN D E R F E S T IV A L
uitgenodigd: Charlie. En waar
We hebben dit jaar we een bijzondere gast
dt lachen gieren brullen. Zelf
Charlie binnenkomt is het feest. Dat wor
te gekke spelletjes, WK Ballonnen
goocheltrucs doen of quizmaster zijn bij
tijtje dat alles op z’n kop zet. De
pompen, limbodansen of een verkleedpar
mama’s een aanstekelijke
uitbundige sfeer heeft ook op de papa’s en
en de beentjes van de vloer gaan,
uitwerking. Want als er wordt gezongen
dan moet je bij Charlie wel mee doen.
den, waar je gewoon bij moet zijn.
Dus het belooft een gezellige boel te wor
Zaal open 13.30 uur, Aanvang 14.00 uur.

Entree €3.00.

Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond,
tel. 0492-556266.
e 16,
‘Alcohol onder d
natuurlijk niet!’
an om
Het is niet toegesta
bruiken
ge
te
spuit-serpentines
t”!
ich
kz
ar
“P
in Residentie

Programma carnaval 2013!

VOORVERKOOP ADRESSEN:
AH, Dierdonkpark 10, 5709 PZ Dierdonk.
Secretariaat CV De Rampetampers,
Schovenhorstweide1, 5709 SG Dierdonk.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar voor de zittingsavond,
en Dierdonks blaaskapellen Plus festijn
Kaarten voor de kindermiddagen zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal.
Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden.

- Pagina 33 -

9XUULJMRDUKDDQZHPL
GH'LHUGRQNGDDJHXQ
RSWUHHMHYDQRQ]H
OHXZHULN5RFKHOOHGLH
ZDDUWRHQXWEqVWEDL
;IDFWRU'qZDDU]R
JRHZGEHYDOOHGj]HGL
MRDU&KDUO\/XVNHYDQ
GH9RLFHRI+ROODQG
KDDQORDWHNRPPH
8WPDJZjNzVWH
WLJJHVZRUULJ

- Pagina 34 -

Dierdonk beleeft een Sprookjescarnaval!

O p to c h t
e Rampetampers hebben een lange traditie voor wat
betreft het meedoen met de optocht. Het is een
activiteit die veel mensen binnen de Rampetampers bindt.
De Rampetampers zijn echte bouwers. In het verleden
werden er dan ook grote wagens gebouwd. Wekenlang
werd er gediscussieerd, gelast, getimmerd en geverfd totdat
er een schitterende wagen te voorschijn kwam waarmee we
vol trots in de optocht meereden. Die tijden zijn helaas
voorbij. Maar we doen nog steeds graag mee. Maar nu
anders. Met een loopgroep bijvoorbeeld. En soms vallen we
in de prijzen. Bijvoorbeeld in het jaar dat we 5000 cd’s
hadden getransformeerd tot onderscheidingen. Deze
deelden we tijdens de optocht uit. Wat hadden we een lol.
De interactie met het publiek, geweldig! Dagen later zag je
de mensen nog met onze onderscheiding lopen.
Tijdens ons 44 jarig jubileum hebben we een carnavalswagen gehuurd. Best makkelijk eigenlijk. Alhoewel, deze moest
uit België naar Helmond vervoerd worden. En woog drie
ton. Gelukkig vonden we een lid bereid om met zijn tractor
deze drie uur durende sleeptocht te ondernemen.
Het was een mooie hoge wagen waar we met z’n allen op
konden. Hoog boven het publiek genoten we van de optocht
en deelden we snoep uit. We kregen de smaak van de wagen
weer goed te pakken.

Wekenlang werd het
internet afgespeurd
opzoek naar een
wagen. Maar altijd
m van het vervoer.
was daar het probleem
Dit jaar heeft onze jeugd een geweldig thema: De Efteling.
Hiermee kunnen we in de optocht uit de voeten. Ik kan
natuurlijk niet alles verklappen maar we zijn enthousiast
aan het werk. We hebben dit jaar een combinatie van een
wagen en een loopgroep waarmee we weer in de prijzen
hopen te vallen. De bouwploeg heeft er zin in. Er wordt
weer gediscussieerd, gelast, getimmerd en geverfd. Huizen
worden gebouwd en bomen gecreëerd. En vanuit ons
naaiatelier ontstaan de mooiste pakken. Het belooft een
schitterend schouwspel te worden.
Sinds vorig jaar hebben we ook een platte wagen langs het
parcours staan. Samen gezellig naar de optocht kijken is
hier het thema. Mensen die de Rampetampers een warm
hart toedragen kunnen samen van de optocht genieten
onder het genot van een hapje en een drankje. Wellicht
kunnen we u daar ook ontmoeten.

Di joar hebbe we ut licht wir
gezien in Dierdonk.
Op dun tôrre stông unne hil
le skônne blau..we kerstster
die van alle kànte te zien wa
ar. De kerstbom waar volle
r
dan vurrig joar, màr ik ben va
n dun aa..we stempel en
ving wi tte lempkus veul skônn
er.

Carnavals optocht!
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n dan is het voorbij. Weken naar uitgekeken en intens
beleefd, maar toch gaat de rode steek af en wordt het
stafje ingeleverd. De rode cape gaat af evenals de prinsenketting.
Moe maar voldaan kijk je terug op een fantastisch carnaval,
waarbij je alles voorop en als middelpunt beleefd hebt.
Vrienden vertelden je van te voren, het is bijna niet voor te
stellen wat het betekent Prins te zijn, het is als een warme
deken. En ze hebben gelijk, maar oh wat gaat het snel voorbij.
Maar elk moment beleef je intens, of het nu je eigen
Prinsbekendmaking is (toch wel even wennen voorop in de
polonaise), of het uitstapje naar Keulen
(haha, gelukkig hebben we de foto’s nog;-)
g; )
Maar ik mag natuurlijk ook
onze eigen zittingsavond niet
vergeten. En wat te denken
van het Kapellenplusfestival,
de kinderactiviteiten, de
optocht, de vooravonden.....
Het is eigenlijk te veel om op
te noemen.

E

In 2013 zwaait Prins
Gerard d’n twidde dee scepter
scepte
epter
over de Rampetampers.
s. Ik weet
eet zeker da
dat
at wee
met Gerard voorop, weer een hele mooie tijd tegemoet
tegemoe
emoet
gaan.
Ik ben blij dat ik weer als d’n blauwe, samen met Karel en
John, de Prins kan bijstaan.
En ik zou tegen Gerard willen zeggen wat tegen mij ook
gezegd is... “Geniet ervan, laat het gebeuren , dit onthoud je
voor altijd!“
Ik wens iedereen een hele fijne carnaval 2013 toe en hoop
jjullie op een van de gelegenheden tegen te komen,
om dan samen te feesten en een pilske te pakken!
PROOST !!
PR
ex Prins Peter
ter
d’n Urste
d’

Prins zijn kun je niet alleen.
Wat dat betreft wil ik graagg
onze Burgemeester, de Vorst en natuurlijk
naatuurlijk de CeremonieCere
remoniemeester bedanken voor de goede “sturing”. Maar natuurlijk
ook de rest van de Rampetampers die het feestje compleet
maakten. Vooral bedank ik mijn gezin, Mieke, Noortje en
Mijke, want zonder de steun en support van het thuisfront,
dat natuurlijk even zo goed meefeest, kun je geen Prins zijn,
vind ik.

stel van de Rampetampers
11-11-12 waar de opening van karneval, un
in
elluf minuute ovver elluf ut begin
is di joar nôr Mestricht gewist um dor um
.
i..
twe
vierre zu dôr in Limburg
van dun karneval 2013 mee te maake. Nàw
arri en op elluf novembur, as ge
je kirre in ut joar aaw en nei..j, op ein janu
màr van fiste haawt.

Rood of Blauw!
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33 jaar
cv d e bollevangers
V de Bollevangers vierde in het weekeinde van 12 en 13 januari 2013
haar 33 jarig jubileum.
De carnavalsvereniging is ontstaan uit handbalvereniging Oranje Wit Helmond.
In 1980 is als grap vanuit een jeugdactiviteit, onder leiding van Marian Erken,
door 10 dames de vereniging opgericht. Met zelfgemaakte capes, steken en
onderscheidingen, werd zo het eerste jaar een feit.
De toenmalige Prins was Leo Erken. In 1981 werd het stokje van de dames
overgenomen door de heren.
Eén van de hoogtepunten in de voorbijgaande jaren was het ludieke biertransport op zaterdagmiddag tijdens de sleuteloverdracht. Hiermee vielen de
Bollevangers altijd in de prijzen. Het afschaffen van dit evenement wordt door
velen nog steeds betreurd.
De zondag staat in het teken van het bezoeken van een erelid. Iemand vanuit de
vereniging die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt, wordt dan onderscheiden.
Menig huiskamer werd ontruimd om de Bollevangers te ontvangen. De Hell und
Munter musikanten luisteren deze ochtend al 33 jaar muzikaal op.
De maandagmiddag wordt druk bezocht door de jeugdleden en ouders van
Oranje Wit Helmond.
De dinsdagmiddag staat in het teken van een thema. Vorig jaar bijvoorbeeld,
haalde de helaas te vroeg overleden Prins Perry de Twidde, een rodeostier in huis.
Het was een geweldig jubileumweekend. Op zaterdag 12 januari was er een
fantastische feestavond. De zondag erna hielden we een jubileumreceptie
waarop alle Carnavalsverenigingen van Helmond en Gerwen van harte welkom
waren.
De Rampetampers feliciteren Carnavalsvereniging
de Bollevangers met hun 33 jarig jubileum.

Carnaval 2013!
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Prins Matthijs en Prinse
s
er samen een groot fee Daniq
st
van ue gaa
n
ma
ken!
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De Rammetjes
een Sprookje

it jaar gaat het er anders aan toe
dan voorgaande jaren bij de
jeugd van de Rampetampers. Er staan
vanaf dit jaar, zowel met carnaval als
buiten carnaval om, hele leuke
activiteiten op het programma.
Zo heeft er inmiddels een high tea
plaatsgevonden en is de jeugd gezellig
gaan schaatsen bij het
Boerenbondmuseum in Gemert.
Daarnaast zullen zij bijvoorbeeld , in
de zomer, deelnemen aan een
surfclinic op Berkendonk .
Uiteraard is er ook een programma
rondom en met carnaval. Ook hier is
wel wat veranderd ten opzichte van
vorig jaar.

Carnaval 2013!
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Dit jaar vond de bekendmaking van de
Jeugdprins en Jeugdprinses plaats vóór
de bekendmaking van de grote Prins
der Rampetampers. Dit was een groot
succes! Parkzicht werd druk bezocht
door onder anderen familie, vrienden
en vriendinnetjes.
Dit jaar is er niet alleen een Jeugdprins
maar ook een Jeugdprinses. Het gaat
om Prins Matthijs d’n Twidde en Prinses
Danique d’n Urste.
Matthijs is inmiddels een paar jaar lid
van de Rampetampers en was vorig
jaar vorst bij de Jeugdraad. Matthijs zit
in groep 7 en is erg trots dat hij samen
met Danique de Jeugdprins van de
Rampetampers mag zijn. Het is zeker
dat hij er een groot feest van zal maken.
Danique zit in groep 6, is al enkele jaren
lid van de Rammetjes en zit ook bij de
Dansgarde. Zij weet dus zeker ook hoe
g
het feest gevierd
moet worden en zal in

Ram Leuk!

menig polonaise iedereen voorgaan.
Natuurlijk kunnen de Prinsen hun
functie niet alleen vervullen. Zij worden
ondersteund en bijgestaan door Vorst
Hugo die als spreekbuis zal fungeren en
Ceremoniemeester Max die de snelste
weg naar het feest altijd op tijd weet te
vinden. Ook mogen de adjudanten
Finn, Levi, Werner, Jasper, Robin en
Thijmen zeker niet ontbreken.
Het thema dit jaar van de jeugd van de
Rampetampers is “Efteling”. Met een
echte Prins en Prinses is het sprookje op
5 november 2012 begonnen.
Natuurlijk zal de jeugd ook dit jaar
weer meedoen met de carnavalsoptocht. “De Rammetjes maken carnaval weer tot een sprookje” is de slogan
waarmee ze in de optocht proberen
hoge ogen te gooien voor de jury. Want
dit jaar zal er serieus voor de prijzen
worden gestreden!
Naast enkele bezoeken aan bevriende
carnavalsverenigingen zullen we in
onze residentie ook enkele carnavalsverenigingen ontvangen voor leuke
activiteiten.
Zit uw kind in groep 4 t/m 8 van de
basisschool en wil hij of zij, ook gedurende het gehele jaar deelnemen aan
een aantal leuke activiteiten dan zijn zij
van harte welkom bij de Rammetjes.
Neem gerust contact op met Miriam
Leenders of Nicole Klumpers van de
Jeugdraad. Zij kunnen u nadere informatie geven.
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Prins & pri
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Prins Matthijs en Prinses Danique

Werner

Finn
De elf Rammetjes!

Thijmen

Robin

Vorst Hugo

Jasper
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Ceremoniemeest

Lars

Max

Levi
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De Rammetjes puzzelen!
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“4 weekskes vuraf”
Z

ONDA
eze middag werd gehouden op zondag 13 januari 2013 in
G 13 J
ANUA
onze eigen Residentie Parkzicht.
RI 20
13
Op deze middag waren er geen optredens, zoals voorheen bij stuif ‘nss in, maar
diverse leuke andere activiteiten, verschillende spelletjes met een echt
htt dansd
competitie en een ware disco verzorgd door de drive in show van ietste44 met
DJ Pieter. Deze middag werd ook bezocht door onder anderen de Houtse
Kluppelkes.
Uiteraard waren onze hoogheden Prins Matthijs d’n Twidde en Prinses
Danique d’n Urste zeer verrast om jullie allemaal te mogen begroeten.
De gasten waren niet moe te krijgen en gingen na een geslaagde middag
tevreden en voldaan naar huis.

Samen met de Rammetjes carnaval vieren!
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Carnaval 2013 bij de Rammetjes!
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Carnaval 2013 met Charlie!
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Kleurplezier bij de Rammetjes!

Illustratie: Raymond Nicholson

De Rammetjes houden wel van een feestje, onze ram loopt voor op. Hij ziet er wel
erg bleek uit, vind je ook niet?
Pak dus snel je kleurpotloden, stiften of verfdoos en geef hem een kleurtje. Veel
plezier!
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oplossing van de rebus:
De Rammetjes vieren
een sprookjes carnaval
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12.00 uur
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Stadsprogramma Carnaval 2013!

GERDA
Veel te vroeg is op 57 jarige leeftijd van ons
heen gegaan ons gewaardeerd lid, donateur
en Grootvizier Gerda Bouten. Zij was altijd
positief en enthousiast. Voor haar was
Rampetamperscarnaval het bijdragen aan
de activiteiten en bezigheden die nodig zijn
om carnaval op een positieve manier naar
buiten te dragen. Zo had zij haar inbreng in
de commissie Eigen Programma, deed zij
altijd mee met de optocht, zette zij zich in
bij de entree en garderobe. Om ook een beetje bij de Raad van Elf
te horen was zij de vaste vaandeldraagster.
Voor haar totale inbreng is zij in 2008 benoemd tot Grootvizier der
Rampetampers. Zelfs tijdens carnaval 2012, toen ze al voor zich zelf
wist hoe het er voor stond, ontbrak zij niet in de garderobe.
Gerda wij zullen altijd aan je blijven denken.
Wij wensen Sjoerd en Gerrit veel sterkte toe.
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