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AlAAf
Carnaval 2021 2022 begon voor ons als een normaal jaar. We 

konden elkaar weer in de Fonkel ontmoeten. Er werd onder het 

genot van een pilsje nieuwe plannen gesmeed. Weg met die 

zoom vergaderingen.

De commissie die er voor zorgt dat de Rampetampers 

ook dit seizoen weer een nieuwe prins krijgen ging aan de 

slag. Een belangrijke taak lag er voor hen: Wie zal ons voorgaan 

als prins van de Rampetampers?

De prins bekendmaking. Het eerste carnavals feest sinds lange 

tijd. Bevriende verenigingen zijn uitgenodigd. Maar komen ze? 

Corona ligt altijd op de loer. Langzaam druppelen de 

bevestigingen binnen.

Dan is het zover: 5 november. Na een jaar van stilte, maken we 

weer een prins bekend. We hebben er zin in maar zijn toch een 

beetje gespannen. Veel verengingen zijn gekomen. Het is lekker 

vol in de Fonkel. De eerste polonaises worden gelopen en er 

wordt bijgepraat, veel bijgepraat.

Al vroeg op de avond wordt de nieuwe prins bekend gemaakt. 

De nieuwe prins blijkt een prinses te zijn. En wat ziet prinses 

Suus d’n Urste er schitterend uit. Een geweldig carnaval seizoen 

kan beginnen.

Helaas in de vreugde van korte duur. In de weken er na worden 

er de meeste prinsbekendmakingen uitgesteld. Corona heeft 

ons weer te pakken. Hoe gaat dit aflopen? De twijfel slaat weer 

toe. Maar we houden moed en gaan voorlopig gewoon door.

Voor u ligt nu een boekje zoals u dat van ons gewend bent. 

Het is met veel plezier gemaakt en we hopen dat u er met 

veel plezier doorheen bladert.

We willen graag onze trouwe adverteerders bedanken die 

ons blijven steunen. Zonder hen ook geen boekje.

We willen u er op wijzen dat de openingstijden van 

de winkels door het coronabeleid kunnen afwijken 

van wat er in de advertenties vermeld staat. Raadpleeg 

het internet voor actuele informatie.
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� Industrieweg 5

 5753 PB  Deurne

� 0493 - 319 319

☼ www.schonewille-deurne.nl

� Duizeldonksestraat 22

 5705 CA  Helmond

� 0492 - 545 952

☼ www.schonewille-helmond.nl

ASN Schonewille Helmond ASN Schonewille Deurne

Hedde gaai wa in te lijsten??

 Roel ken dè oit de kunst.!!

Speelhuisplein 1 Helmond                                    www.hanssenart.nl
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Rare verschijnselen maak je wel eens mee, 

koester ze, ze komen niet alle dagen 

voorbij. Het verzoek om mij het voorwoord 

te laten schrijven komt dus als een speciale 

eer! Zit ik hier op een natte donkere avond 

voor kerstmis onder het genot van een glas 

wijn en met een lichtvlaag van de 

kerstverlichting, een voorwoord te 

bedenken waarbij iedere actieve 

herinnering van vroeger aan me voorbij 

flitst.

Als 17 jarige jongen kwam ik destijds bij de 

Rampetampers aan het Binderseind. Peter 

Kuijpers, toen mijn collega bij Helmonds 

melkfabriek Hemepro liet mij kennismaken 

met deze gezellige club in het parochiehuis 

in 1971. Carnaval vieren deed ik al, maar 

nog nooit in verenigingsverband. Eerst 

werd ik aangenomen als aspirant lid, samen 

met Harry Kroon, waarvan zijn hele familie 

al bij de Rampetampers betrokken was. 

Met carnaval gingen we na het programma 

dan ook steevast koffie (bier) drinken bij de 

Kroontjes thuis op Oostende, altijd 

supergezellig.

Ook leuke herinneringen heb ik aan de 

vergader ingen bij Hotel Wilhelmina aan de 

Bakelsedijk. Serieus flauwekullen over het 

invullen van de werkcommissies waarbij ik 

zelf koos voor het zondagavondprogramma 

met de “pretmachine”, dat compleet 

ingevuld werd door eigen leden, de 

dansmarietjes en zelfs door onze 

boerenhofkapel ”de Kleppers”. Tijdens het 

2e lustrumfeest, het 10 jarig bestaan van 

onze vereniging in 1974 leerde ik mijn 

vrouw Marga kennen, destijds dansmarietje.

Enkele jaren later hadden een paar jongens 

het idee om los van de Rampetampers een 

amuse mentsgroep te gaan vormen. Dit 

waren o.a. Peter Koolen, Peter Kuijpers, 

Willie Donkers, Joep Hegeman en ikzelf, en 

zo werd de groep “5 Cent” geboren, enkele 

schlagers werden gewonnen zoals “Want 

tis wer karnaval” en “Ge kent nie zonder”. 

Deze twee nummers zijn nog steeds 

bekend onder de Helmonders. Misschien 

leuk om te vermelden is het feit dat ik 

tijdens deze periode nog steeds passief lid 

was van de vereniging. Later kwam ik bij de 

groep “Qwatz” terecht en daarna richtte ik 

zelf de groep “Kei te Gek” op, met 

toetsenman Jos Bots en met oud

Rampetampers en broers Jan en Willie 

Donkers.

Het mooiste moment is uit het prille ver

leden: Een benefietmiddag organiseren 

samen met Karel Spee en Bert van der 

Heijden onze ex burgemeester, presentator 

en vriend.

De stichting “Energy4all” doet onderzoek 

naar een geneesmiddel tegen stofwis

selings ziekte en daarvoor is nog steeds 

heel veel geld nodig. De Rampetampers 

leverde met deze middag een leuke 

financiële bijdrage.

Jenske was deze middag ons middelpunt, 

iedereen sloot haar in het hart.

Iedereen trad belangeloos op. Met de 

Durbloazers kwamen zelfs Willie & René 

mee het podium op.

Genoeg over het verleden, ook de 

Rampetampers kijken vooruit! Mooi is het 

dan ook dat ze nu gekozen hebben voor 

een prinses. Met prinses Suus d’n urste 

kunnen we hopelijk alle maatregelen 

achter ons laten en kan zij ons voorgaan op 

weg naar een super carnaval 2022!!

Zijdelings voel ik me nog steeds betrokken 

en dat komt omdat er nog altijd carnavals

bloed door mijn lichaam stroomt.

Bloedgroep groengeel positief…

Veel liefs,
Oud prins John d’n twidde,

Der Rampetampers,

Beste RampetampeRs en  
lie v e RampetampeRinne kes

5 Cent

Qwatz

Kei te Gek
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Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

CarnavalsmaandAuto 
  Vakmeester

vakmeester in alle merken
onderhoud en reparatie
apk keuring
schade herstel

*
*
*
*

info@marcovanhoof.nl

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
T. 0492 792499 
E. info@htnvloeren.nl

Betaalbaar gaan genieten van 
uw nieuwe Badkamer

 of nieuwe Vloer ?

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

neem vrijblijvend contact 

met ons op !

Houtse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

houtsebazar@hotmail.com
www.houtse-bazar.nl

- Pagina 4 - al sinds 1964 een Ram goede Carnavalsvereniging



ten 1e

ten 2e

ten 3e

ten 4 e

ten 5e

ten 6e

ten 7e

ten 8e

ten 9e

ten 10e

ten 11e

Proclamatie
Wij Suus d`n Urste

Prinses der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het Rampetampers Imperium.   
Ereburger van Huize de Eeuwsels, Barones van Dierdonk en zesde leengravin van de Vossenberg.

Bij de gratie en buiten medeweten van de wijze Raad van Elf.  
Voor den eersten maal verkozen proclameren en de maken bekend:

Op  de Betuwe in de stad van Flipje geboren 
Soms kun je dat bij haar nog horen

Als  derde meisje in het gezin  
Zat het dansen als majorette, aussi en stijldansen er snel in 

Ze  schrijft met links, aan haar handschrift te zien lijkt ze te beven 
Op de i zet zij een hartje dat is altijd zo gebleven

Vo or een kletsavond naar de Rampetampers gekomen 
Daar vond ze de prins van haar dromen

Op  het podium werd ze door Werner ten huwelijk gevraagd 
Zo dat ze sinds 6-6-6 de naam Voogels draagt

Al s klein kind breide en naaide ze kleren voor de Barbiepop 
Voor het maken van haar mooie kostuums haalt ze haar neus niet op

Bier  en wijn raken bij haar snel op 
Van rode wijn staat ze snel op haar kop

Suus  is een bezige bij 
Elk huisdier maakt haar blij

Gelu k en verdriet zitten dicht bij elkaar 
Tranen met tuiten zie je snel bij haar

Voor  vele vakanties ging ze naar Griekenland 
Wandelen, lekker eten, lekker drinken en luieren op het strand

Dive rse werkgevers heeft zij gehad, zelfs het Elkerliek 
Dit alles maakt deze hoogheid Uniek! 

Al dus gegeven op een gure winteravond in november 2021  
Hare hooggeboren dorstlustige hoogheid

Suus d`n Urste
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Voor ALLE automerken
gespecialiseerd in 

Mercedes-Benz

Malex Automotive
Achterdijk 15 A

5705 CB Helmond
0492-52 60 60

info@malex-automotive.nl
malex-automotive.nl

Kussen 
Vraagt Ton aan Werner:
“heb je weleens een kikker gekust”?
Zegt Werner tegen Ton:
“ Jazeker en dat is nu Prinses Suus”

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Lakspuiterij Mosman
Zuiddijk 35
5705 CS Helmond
0492 - 47 76 98
info@lakspuiterijmosman.nl
lakspuiterijmosman.nl

Autoschade Mosman
Zuiddijk 20
5705 CS Helmond
0492 - 53 73 07
info@autoschade-mosman.nl
autoschade-mosman.nl
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Een carnavalsvereniging heeft vele tradities die vaak erg lang 

in de tijd teruggaan. Toch moet een vereniging wil het 

overleven ook nieuwe wegen inslaan. Dit geldt ook voor de 

Rampetampers.

Dit jaar gaat prinses Suus d’n Urste ons voor in een geweldig 

Rampetamper carnaval.

Suus, geboren in Tiel als de jongste van drie zussen is 

getrouwd met Werner Voogels die we nog kennen als prins 

Werner d’n Urste. En weet u wat nu zo grappig is? Werner en 

Suus hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens de 

zittingsavond van de Rampetampers in 2004 in Dierdonk. 

Werner trad hier op met Hers en Dwers. En het was blijkbaar 

erg gezellig want niet veel later gingen Suus en Werner 

samenwonen in Helmond.

Suus heeft in haar jonge jaren verschillende dansstijlen 

beoefend. Van majorette tot stijldansen. Ook is ze nog een 

tijdje gabber geweest, gekleed in een heus Aussie pak. Kunt u 

het zich voorstellen?

Ze zeggen wel eens linkshandigen schrijven niet alleen met 

een andere hand dan rechtshandigen. Ze zijn ook gevoeliger, 

creatiever, dromeriger. Creatief dat klopt zeker. Poppen 

maken, kleding ontwerpen (Weet u het nog? Sneeuwwitje in 

de optocht), schreef verhalen en gedichten.

In de korte tijd dat ze lid is van onze vereniging hebben we 

haar leren kennen als iemand die verbindt, vriendschappen 

bouwt en onderhoudt. Een echt gevoelsmens.

Suus is een echte dierenliefhebster. Ze wandelt graag met 

Boxer Moos.

Ze reist graag naar haar favoriete Griekse eiland Kreta dat 

haar hart heeft gestolen. Ze kan erg genieten van de Griekse 

gerechten met een lekker glas wijn.

We hopen in 2022 weer carnaval te kunnen vieren. Met 

prinses Suus wordt dat zeker geweldig

eR was eR  
     eens een pRinses
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Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

Bang in de Jungle

Prinses Suus komt in de jungle en 
opeens ziet ze een tijger. Omdat tij-
gers heel hard kunnen rennen, zet 
Suus het op een lopen.

De Tijger haalt haar  al snel in en zegt

“Tikkie, jij bent hem.”

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio
Elzas passage 27

5701 RW  Helmond
Tel: 0492 - 523 801
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Ziet ze er niet prachtig uit? Wat een plaatje. 

Helemaal klaar om ons door een geweldig 

carnaval 2022 te leiden. Natuurlijk hoeft ze dat 

niet alleen te doen. Ze wordt geholpen door de 

overige hoogheden. Als eerste de burgemeester, 

de man met de zwarte cape en de ketting. Hij is 

ervaringsdeskundige en kent al de kneepjes van 

het vak. Hij is de steun en toeverlaat van de 

prinses. En dat gaat helemaal goedkomen.

De man in het groen is onze cere

moniemeester. Hij weet onge veer 

precies hoe laat we waar moeten zijn. 

Hij is inmiddels een oude rot in het 

vak en zal niet gauw verdwalen.

Als laatste, onze spraakwaterval, de 

man in het blauw. Hij is de spreek

buis van de vereniging. Hij stopt pas 

met  praten als je hem de microfoon 

afneemt. In het dagelijks leven is hij de 

voorzitter van onze mooie ver eniging.

Het team van pRinses suus i

CeRemoniemeesteR GeRaRd

voRst RuuRd-Jan
BuRGemeesteR tonpRinses suus i
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Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

Dé specialist
voor uw prothese

Kunstgebitten     |     Klikgebitten     |     Reparaties     |     Opvullen
0492-542912
‘t bijsterveld 2, Helmond

06-40840346
kunstgebitbijsterveld.nl

GELD OP DE BANK
Prinses Suus en Werner zitten op een-
bankje in het park.
Werner legt één Euro op de bank 
waarop Prinses Suus vraagt:
“Waarom doe je dat?”
“Waarop Werner antwoordt: “Ik wil 
wel eens voelen hoe het is om geld op 
de bank te hebben.”

Van links naar rechts,
van boven naar beneden:

Frank Smits
Nick van Dijk
Jack van Dijk
Werner Voogels
Tiny v.d. Broek
Eric Geelink

Matthijs v.d Zande

Ruurd-jan Leenders
Suus Voogels
Ton Coolen
Gerard Fieten

Jos v.d. Eijnden

Harry Kroon
Gerard Cuppen
Karel Spee
Kamil Öztürk
Paul v.d. Zande
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de seleCtie vooR dit seizoen!

Deze super fitte selectie is 
klaar voor elke uitdaging
Ze staan in de startblokken 
om, zodra het startschot is 
gegeven, er een geweldig 
feest van te maken
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Wijkhuis de Fonkel al meer dan 15 jaar
het fonkelend hart voor ac�viteiten

van en voor de wijk in samenwerking 
met vereniging wijkbeheer binnenstad.

zoals o.a.:
- dans-, zang- en toneeluitvoeringen
- kienen, darten, kaarten, biljarten
- samen eten in de wijk
- vrije inloop
- carnaval

Vaste gebruikers van de Fonkel zijn o.a.:
- LEV  - groep
- De Notenkrakers
- For Fun
- Haw ut Helmonds
- De Rampetampers
- en voor U?
voor informa�e:   www.defonkel.nl
    info@defonkel.nl 

gezondheids
centrum
leonardus

Service Apotheek
Leonardus BV

T |
F |
E |

I  |
I  |

Wethouder Ebbenlaan 131
5701 AH Helmond
      0492 - 508 001
      0492 - 508 011
      apotheek@gcleonardus.nl

      www.gcleonardus.nl
      www.apotheekleonardus.leef.nl

TV-Video-Hifi 
Huishoudelijke apparatuur

Dorpstraat 71
5708 GD Helmond(Stiphout)

Telefoon: (0492)52 48 32

Onze service uw zekerheid
Eigen vakbekwame monteurs

voor zowel
audio-video als witgoed

EP: Elektro Piet Gruiters

Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen
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 ooHH wat zi Jn ze mooi

Bij de Rampetampers hebben wij op dit moment twee 

dansgroepen.

De juniorgarde en de seniorgarde.

De juniorgarde is in de leeftijd van 9 tot 14 jaar en de 

seniorgarde is vanaf 14 jaar en ouder.

Er wordt getraind op woensdagavond van 19:00 tot 

20:00 en 20:00 tot 21:00

Het is een uitdagende periode om te trainen tijdens 

corona. Hier is nu veel flexibiliteit gevraagd. Als we 

binnen niet mogen dansen en het weer is goed, dan 

oefenen we buiten. Mag je in de avond niet sporten 

wordt er gekeken wat er mogelijk is om dit na schooltijd 

te doen.

Iedereen vindt het heel leuk dat er geoefend kan 

worden en is hier ook flexibel in. Het is leuk om iets 

samen te doen.

Terwijl ik dit nu schrijf is er een lockdown en mogen we 

helemaal niet oefenen. Iedereen vindt dit heel erg 

jammer. Er wordt normaal het hele jaar heel hard 

geoefend om voor carnaval een mooie dans neer te 

zetten. Nu is het nog maar de vraag of carnaval 2022 

door mag gaan.

Wij willen namelijk heel graag laten zien waar wij het 

hele jaar heel hard voor geoefend hebben en stralen in 

onze mooie pakjes.

Als je onze dans wil zien nodigen wij je graag uit om te 

komen kijken op een van onze kindermiddagen.

Lijkt het je leuk om ook te komen dansen en ben je 6 jaar 

of ouder, neem dan contact op met onze secretaris.

Carnavelske groet,

Nadine, leidster dans

Z’vah, Hanna, Lena, Lilla, en Willemien,

Kim, Isa, Catharina en Soraya

Niet op de foto s: Zoë & Amber 

JunioRGaRde

senioRGaRde
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0492 - 590182
Breedijk 6 | Helmond

info@vanedruk.nl
www.vanedruk.nl

Vanedruk&print

www.helderhelmond.nl

Haai is onze prins
op 16 maart!

Goede Buren 
“Hoe is het met je dochter? Ze speelt 
toch viool?”
“Jazeker en hoe! Ze mag straks vier 
maanden naar Amerika om te spe-
len.”
“Is dat niet vreselijk duur?”
“Nee hoor, de buren hebben het geld 
bij elkaar gebracht.”

Momenteel alleen geopend voor afhalen
Bestellen: 0492-535221 of op onze

website: www.restauranthappyvalley.nl
KOM ALLEEN!!!

Openings�jden:
Din g l t n

maandag, woensdag en donderdag
 van 15:00 tot 20.30 uur

vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen
van 13:00 tot 20.30 uur

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Happy Valley
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Jammer! De twee geplande middagen in 

december 2021 zijn door de ver zwaarde 

maatregelingen i.v.m. Corona naar een jaar 

later verschoven.

De behoefte om beginmeters te maken leeft 

bij amusementsgroepen en kletsers al jaren. 

In Limburg noemen ze zichzelf buuttereed

ners en in Brabant loopt het uiteen van ton

praters, sauwelaars, zwetsers, maauwerds, en 

zanikers. 
Maar in Helmond zijn het nog altijd “kletsers”.

De periode vóór carnaval die officieel al op 

11 11 begint, wordt in het zuiden van 

Nederland veelvuldig gebruikt voor het 

or ganiseren van kletstoernooien, kampioen

schappen etc.

Het Engelse “try out” is eigenlijk een slechte 

benaming voor die nodige beginmeters, dus 

hier in Helmond e.o. noemen we het simpel

weg oitperberen. Bij de keiologische hoge

skool is al van oorsprong de benaming voor 

een nieuweling: “d’n Oitperbeerder”.

Vandaar dat amusementsgroep Kei te Gek in 

hun begintijd een middag organiseerde voor 

hun eigen aanhang en familie. Ze noemden 

het d’n oitperbeermiddag. 

Doordat andere amusementsgroepen en 

kletsers ook wilden deelnemen, groeide de 

oitperbeermiddag langzaamaan uit tot een 

volwaardige carnavalsmiddag en is een 

begrip geworden in Helmond en verre 

omstreken.

In het begin in de kantine van de tennis

vereniging op de Rijpelberg, later in café de 

Zwaan in Bakel,en daarna in Partycentrum de 

Molen in de Molenstraat en nu sinds enkele 

jaren in De Fonkel. 

In het verleden hebben we al prachtige mid

dagen aangeboden aan het publiek en hier

mee ook aan de aanwezige scouts van carna

valsverenigingen. Zij hoop ten voordeel te 

halen uit ons aanbod voor hun eigen pro

gramma.

De amusementsgroepen zijn inmiddels be  

hoorlijk uitgedund. Maar bij de kletsers is de 

vraag naar beginmeters flink gegroeid en dus 

voor deze groep verspreid over twee midda

gen, moet het oitperberen te organiseren zijn.

De opzet, zoals al eerder genoemd, is een 

gratis middag voor familie en vrienden van de 

deelnemers die dan motiverende en opbou

wende kritiek mogen geven. En om dat een 
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oitpeRBeeRmiddaG  
  de 22ste duBBele uitvoeRinG 
laat noG even op ziCH waCHten
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kletser liever optreedt voor een volle zaal, is 

iedereen van harte welkom. 

Omdat de be lang stelling zo is gegroeid, 

hebben Bert v. d. Heijden en ik, de nodige 

ondersteuning gekregen van de HEG groep, 

de Rampetampers en de Fonkel. Een enorme 

vooruitgang is het geluid dat nu verzorgd 

wordt door de HEG groep. Kletsers maken 

dankbaar gebruik van hun headsets en zij 

weten precies het volume aan te passen. 

Ook voor de muzikale ondersteuning van 

“muziekkapel Raggazi” zijn we erg dankbaar. 

Ze zijn er de komende middagen bij. Geweldig!

De meeste kletsers vinden veel steun bij het 

geven van een “Tadaa” door de kapel. Ook het 

inzetten van bijvoorbeeld wat een spreker is 

die man… en dé hittie naw gedoan um dettie 

Hellemonder, kan een goeie grap ondersteu

nen. Het helpt geweldig bij de opbouw van 

de klets! En ook geeft het de kletser veel vol

doening.

Omdat het festijn in de Fonkel plaatsvindt, 

worden we de komende middagen ook door 

de Rampetampers ondersteund door middel 

van optredens van hun dansmariekes.

Bert praat deze beide middagen aan elkaar op 

zijn eigen Helmondse wijze, en dat verdient 

ook een vette “Tadaa” na zoveel jaren.

Veel liefs,

Oud prins John d’n twidde
Der Rampetampers,
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t e l . 0492 -546893
5705 CX He lmond
Noordd i j k 2

Stichting Kringloopwinkel Helmond

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630

Handig voor u, vriendelijk voor het milieu. Cafetaria TooHet
Nieuwe eigenaar

Openings�jden:
Maandag t/m zaterdag   12.00 - 22.00 uur
Zondag     13.00 - 22.00 uur
Dinsdag     Gesloten
Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274

Een nieuwe naam, maar dezelfde gezichten 

Voor al uw Schutters– en Gildezilver 

Atelier Stiphout 

Luuk Berbers & Cora Postema 
Het adres bl jft: 
Dorpsstraat 18 
5708 GH  Helmond (Stiphout) 

0492-550792  

www.atelierstiphout.nl 

info@atelierstiphout.nl  LET OP: nieuw mailadres         

Andriessen Goud- en Zilveratelier  
is sinds 1 januari 2021 veranderd in: 
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Gelukkig hebben we de foto’s nog

Wie denkt er nog wel eens terug aan die 

oergezellige Rampetamper zittingsavond. 

Een hele avond lekker lachen en even al je 

zorgen vergeten. Hoe lang is het nu alweer 

geleden dat we op de stoelen klommen en dat 

we luidkeels zongen “Wat een spreker is die 

man”.
Ook voor dit jaar hadden we voor u weer een 

perfect programma samengesteld waar u weer 

ouderwets van kon gaan genieten. Helaas, de 

Fonkel heeft besloten dat beide avonden ook 

dit jaar weer niet doorgaan. De risico’s op vei

ligheid, gezondheid maar ook financieel zijn 

veel te groot.

Wat overblijft is “Online vermaak”. Kijk maar 

eens op het YouTube kanaal van de Keiebijters. 

Waarschijnlijk wordt er dit jaar ook wel weer 

het een en ander aangeboden. Houd de media 

in de gaten.
En gelukkig hebben we ook de foto’s nog. Zodat 

u nog eens even terug kunt denken aan die tijd 

toen alles nog kon. Hopelijk komt die tijd snel 

weer terug.

kletsavonden  
in de Fonkel 
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Website: www.digimij.nl 
Email: info@digimij.nl

Tel: 0492 559 670

Edwin
en 

William
wensen iedereen

een 
gezonde carnaval
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0492 53 64 32  ◊  akkerglas.nl

Auto 
  Vakmeester

vakmeester in alle merken
onderhoud en reparatie
apk keuring
schade herstel

*
*
*
*

info@marcovanhoof.nl

DE LEDERDOKTER

Het adres voor:
Onderhoud, Reparatie en 

Herbekleding, Leder en Stof.
Verkoop - Restauratie Antiek en

Exlusieve Meubelen

WWW.LEDERDOKTER.NL
info@lederdokter.nl

0492 - 550 612
Pastoor van Leeuwenstraat 90

5701 JW  Helmond

Slaapmutsje 
Een toerist zegt op de luchthaven 
tegen de douanier dat er in zijn koffer 
alleen maar kleren zitten. 
Als de douanier de koffer openmaakt, 
stuit hij direct op een fles whisky. 
“Zo”, zegt de douanier cynisch, “en 
wat is dit voor kledingstuk?” 
Toerist: “Een slaapmutsje.”. Be
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Dit jaar geen programma in de Fonkel

Ondanks een goede voorbereiding op carnaval 2022,  heeft het bestuur van 

de Fonkel helaas het volgende moeten besluiten: 

De Oitperbeermiddagen, Carnavaleske middag en Kletsavonden  

hebben geen doorgang

Ook de feestmiddagen voor de kinderen op carnavals maandag en dinsdag 

gaan voorzover nu bekend niet door.

Voor meer informatie over het programma tijdens de carnaval  

zie onze websites   

www.defonkel.nl   of   www.Rampetampers.nl 

De Rampetampers hopen u volgend jaar weer  

in de Fonkel te mogen begroeten ........

CaRnaval in de Fonkel
2022

- Pagina 21 -Progamma Carnaval 2022!



  

  

Installatiebedrijf
Berry van Schaijk

06  123 38 242
hjevanschaijk@gmail.com

Binnendongenstraat 1
5707  TA Helmond
Tel: 0492-745240

-------------------------
Meteriksweg 66
5961 CX Horst

-------------------------
Burgemeester van de Loostraat 2a

5801 EC Venray

www.degreefstoffen.com                 helmond@degreefstoffen.com
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In principe zou ik dit stuk al in 2021 schrijven maar ja, daar kwam iets tussen.

Na een jaar geweldig carnaval gevierd te hebben als burge meester met de 

jubileum prins Werner kwam het idee om een jaar later de rollen om te 

draaien. Natuurlijk eerst overleg met de partners. Die vonden het ook een 

goed idee.
Dat het iets minder zou worden dan een jubileumprins heeft mij niet 

weerhouden om er vol in te gaan.

Daar heb ik geen moment spijt van gehad.

Wat een geweldige ervaring was het om na burgemeester prins te zijn!

Helaas kwam kort na het carnaval 2020 dat virus ons land binnen dat 

tijdens het carnaval nog zo ver weg leek te zijn.

Jammer dat we alle andere activiteiten niet hebben kunnen houden.

Erg verrassend was de vraag die ik in het voorjaar van 2020 kreeg.

De voorzitter belde mij met de mededeling dat er niet naar een nieuwe 

prins gezocht ging worden, maar dat ze mij wilde vragen om een 2e jaar 

prins te zijn.
Met de duidelijke mededeling: “als er iets mogelijk zou zijn, dat ook 

andere oud prinsen bij activiteiten ingezet konden worden”.

Na een kort overleg met Ilse was het antwoord volmondig ja.

Want wanneer maak je nog mee dat je 2 jaar mag genieten?

Toen bekend werd dat de 1e prins van 2021 al zo vroeg bekend was, 

heb ik diverse (radio)interviews mogen geven. Wat een aparte ervaring 

was.
Helaas had ik hierna maar 1 activiteit. Een online quiz “De slimste prins”

Het ging me niet slecht af, ik werd 2e.

Al met al een bijzondere ervaring met een rare afsluiting.

Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan deze bijzondere 

ervaring. Speciaal wil ik vernoemen mijn “rechterhand” burgemeester 

Werner, vorst Koen en ceremoniemeester Gerard.

Natuurlijk mag ik Ilse niet vergeten die mij helemaal vrij heeft gelaten 

om te doen wat ik wilde doen.

En last but not least onze taxichauffeur!

Ik wens mijn opvolgster prinses Suus heel fijn en gezellig carnaval toe.

Geniet ervan zoals we de voorgaande jaren ook gedaan hebben!

Groetjes en hopelijk tot gauw.

The show must go on in “It’s (not) a man’s world”!

Alaaf

Onbedoeld 
 2 jaar Prins
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P A R T N E R S
I N

A U T O M O T I V E
Industrieterrein Hoogeind

www.automaterialenhetzuiden.nl
info@automaterialenhetzuiden.nl

Engelseweg 210
5705 AJ Helmond

Postbus 6070
5700 ET Helmond

 0492 53 78 25
 0492 52 88 05

Helmond - Holland

De Rampetampers wilden graag een carnavalsprinses hebben, maar het 

moest een echte carnavalsprinses zijn. Ze reisde heel carnavalsland af om 

er één te vinden, maar overal kwam er iets tussen. Prinsessen waren er 

genoeg, maar of het échte carnavalsprinsessen waren, daar konden ze 

niet helemaal achter komen, altijd was er iets dat niet helemaal in de haak 

was. Ze  kwamen  weer thuis en waren erg bedroefd, want ze wilde graag 

een heuse carnavalsprinses hebben.

Op een avond brak er een verschrikkelijk onweer los; het bliksemde en 

donderde, de regen stroomde neer: het was vreselijk! In de Fonkel dook 

opeens een verregend Sneeuwwitje op. Het was Suus, met de 

zelfgemaakte kleding van Sneeuwwitje. Verder had ze andere 

carnavalskleding bij zich die ze ook allemaal zelf had gemaakt. 

Maar, lieve hemel, wat zag ze eruit door de regen en het noodweer! Het 

water liep uit haar kleren en haren, bij de punt van haar schoen liep het 

erin en bij de hiel er weer uit; zij zei “jullie zijn toch op zoek naar een echte 

carnavalsprinses? Wel neem mij want ik ben er een.”

Hoe zullen we daar achter komen!” dacht de Rampetampers. Maar ze 

hadden een oplossing want Sneeuwwitje was zo moe dat ze wilde slapen. 

Het bestuur maakte in de Fonkel een bed op maar ze pakten eerst al het 

beddengoed weg en legde de prinsenscepter op de bodem van het bed, 

namen toen twintig matrassen, legde die boven op de scepter en toen 

opnieuw twintig veren bedden boven op de matrassen.

Daar moest de Sneeuwwitje nu ‘s nachts op liggen. ‘s Morgens vroeg het 

bestuur aan haar hoe ze had geslapen. “O, verschrikkelijk slecht!” zei 

Sneeuwitje, “ik heb de hele nacht bijna geen oog dicht gedaan! De hemel 

weet wat er in mijn bed lag. Ik heb op iets hards gelegen en ik ben over 

mijn hele lichaam bont en blauw! Het is afschuwelijk!”

Toen konden ze zien dat het een echte carnavalsprinses was omdat ze 

dóór de twintig matrassen en de twintig veren bedden heen de scepter 

gevoeld had. Zó teer van huid kon alleen maar een heuse carnavalsprinses 

zijn.

Het bestuur van de Rampetampers zei toen dat ze in 2022 als prinses Suus 

de carnaval bij de Rampetampers voor mocht gaan, want nu wisten zij dat 

ze een echte carnavalsprinses hadden, en de scepter wel die heeft ze nu 

in haar hand om te laten zien dat ze over het Rampetampersrijk regeert. 

Nu hoopt ze alleen nog dat ze haar aartsvijanden Corona en Omnikorn 

kan verslaan zodat carnaval echt los kan barsten. Zij heeft er zin in. Dit is 

een waar gebeurde echte vertelling!

vrij naar het sprookje van Grimm, de Prinses op de erwt.

De carnavalsprinses 
op de scepter
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Sinds een aantal jaren hebben de Rampetampers hun residentie in 

de Fonkel. Een geweldige plek voor het organiseren van carnaval.

Als vereniging proberen we ook contact te leggen met de bewoners 

van de binnenstad. De wijk waarin dit mooie gebouw ligt.

We doen dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 

organiseren van het schoolcarnaval voor de jongste bewoners van de 

wijk. Of door een keer mee te doen met het gezamenlijk eten.

Sinds een aantal jaren hebben we een nieuwe traditie. Na het 

schoolcarnaval bezoeken we “de buren” in het Hurkhuis.

Het Hurkhuis biedt persoonlijke en kleinschalige dementiezorg in een 

huiselijke setting, gewoon als thuis. Het Hurkhuis is gebouwd op de 

plek van de voormalige Sint Josefschool.

Als vereniging vinden wij het fijn dat we de bewoners een gezellige 

middag te kunnen aanbieden. En we komen niet met legen handen. 

De afgelopen keer brachten we Dubbel Trubbel mee. Zij zongen oud 

Hollandse liedjes die door de bewoners enthousiast werden 

meegezongen. Want carnaval vieren dat doe je immers samen.

Hu RkHuis samen 
CaRnaval vieRen
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Helmond

Wenst alle Rampetampers een
geweldige carnaval 2022.

Er zijn beperkingen, ook dit jaar weer.
Wij hopen allemaal weer op betere tijden

en dat we weer gewoon op een leuke
manier carnaval kunnen vieren.

 Cultuur bereikbaar voor alle Helmonders

 Koesteren van vrijwilligerswerk

 Een betrouwbare lokale overheid

 Onze stad bereikbaar houden

 Goed wonen en goed werk

 Geen uitbreiding aantal coffeeshops

 Kijken naar behoe�es van onze in-

 woners i.p.v. naar regels

 Versterken van de wijken t.b.v. de 

  bewoners

Stem voor:

Kijk voor voor meer onderwerpen naar ons 
verkiezingsprogramma: www.cdahelmond.nl

‘samen moet het lukken’
Samen voor de stad!
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Puzzelen vû r de jong!
Oplossingen zie pagina 36

Het carnavalsletterrad

Deze keer hebben we een carna-
valsletterrad. Begin bij de rode
pijl bij E8 en dan 8 letters door 
tellen, met de klok mee. Bij de 
volgende letter het cijfer wat 
daar bij staat zoveel letters weer 
door tellen. Als je uitkomt bij de 
letter zonder cijfer dan moet je 
de oplossing hebben.

Lucifers
Verplaats van de 2 achten totaal 
3 lucifers  zodat er ELF uitkomt.

Vier maal werken vûr de jong! 

1.  Zoek de 11 verschillen

2.  Wie wijst Prinses Suus d’n Urste de 
weg naar burgemeester Ton

3. het carnavals letterrad

4. Luciferpuzzel 
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Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332

Stofzuiger

Prinses Suus tegen de goedaardige 
heks:
“Waarom ga jij nog altijd per bezem 
op reis? Je bent veel sneller met de 
stofzuiger!”
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   jaar

De Rampetampers
 feliciteren 55 JaaR Cv de ao-kant eRs

Wij zouden ons 55 jarig jubileum in 2021 gevierd hebben. Maar helaas door de 

corona pandemie kon dit niet doorgaan.

Weet je wat, dan verschuiven we het door naar 2022 dan zal het virus wel onder 

controle zijn. Maar helaas ook in 2022 moeten we ons jubileum schrappen door de 

covid maatregelen.

Zeker een jaar zijn we bezig geweest om een draaiboek te maken voor het jubileum 

maar het is niet “corona proof”.

We hebben met goede moed op 10/11/2021 onze jubileumprins, Prins “Michael de 

1ste”, gepresenteerd in onze super gezellige residentie.

Maar dit was zij 1ste en ook tevens laatste feestje van carnaval 2022.

In overleg met de prins hebben we hem op hold gezet en op zijn verzoek hebben we 

hem ingevroren. Daar is een filmpje van op ons facebook.

We hebben beloofd om hem weer uit de vrieskast te halen wanneer we de corona 

pandemie onder controle hebben, zodat wij weer carnaval kunnen vieren zoals we 

dat gewend zijn.

We hopen in de zomer nog een activiteit te organiseren, zodat wij ons 55 jubileum 

nog enigszins kunnen vieren. Over het hoe en wat daar zijn we nog niet uit.

Ik hoop dat er in 2022 voor de carnaval liefhebbers nog enige ruimte is om nog iets 

v.h. carnaval te kunnen vieren. Misschien wellicht een optocht.

Onze carnavalswagen is er klaar voor!

Blijf gezond.

         L.Verdegen         voorzitter cv de Ao-kanters

77 JaaR Cv oRanJ eBuuRt

In een tijdgeest van euforische jubelstemming ontstond na de bevrijding op 11 

november 1945 de eerste Helmondse Carnavalsvereniging ‘CV Oranjebuurt’.

In het jaar erop werd het Oranjebal georganiseerd. Het was een groot succes, het volk 

hing met de benen buiten. En hoewel het inmiddels is omgedoopt tot KEI-Oranjebal, 

is het tot op de dag van vandaag nog steeds een van de hoogtepunten van de 

vereniging.

Daarnaast worden er jaarlijks vele activiteiten georganiseerd: zoals het ‘Kat de Bel 

aanbinden’, de opening van het stadscarnaval op zaterdag om 12 uur en het ‘Ranjabal’ 

en ‘Piepersbal’ voor de kinderen van de basisschool.

De jaarlijkse deelname van een grote groep aan de optocht is, door de voorbereidingen 

het meest tijdrovend, maar oh zo mooi om te doen.

Mooie tradities hebben de tand des tijds doorstaan en zijn in ere gehouden door 

velen die zich belangeloos voor de club hebben ingezet. Dankzij hen vieren wij dit 

jaar ons 77-jarige jubileum.

In het kader van het jubileum is er het ‘Kat en Kunst project’ opgezet. Zeven 

Helmondse kunstenaars hebben elk elf kunstwerken gemaakt die door de vereniging 

worden verkocht. Voor informatie kijk op www.cvoranjebuurt.nl

In 1931 is er blijkbaar al eens een poging gedaan om een carnavalsvereniging in 

Helmond op te richten. Er was al een vorstelijk uitgedoste Raad van elf. Maar carnaval 

werd toen door de Katholieke kerk gezien als heidens feest en dat werd niet 

getolereerd. De Deken van Helmond heeft daar toen een stokje voor gestoken. Het 

heeft nog tot 1945 geduurd tot carnaval in het Helmondse zijn intrede deed.
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Carnaval 2021.  
OPDAT WIJ NOOIT VERGETEN

Wat doe je met carnaval als 
je midden in een pandemie zit? Wat 
kan er nog?
Je probeert je vast te houden aan de 
tradities binnen de vereniging met 
bijvoorbeeld de BBQ bij de prins in de 
zomer. Maar met 1,5 meter is de tuin al 
gauw te klein.

Ook moet er een nieuwe prins aan
gezocht worden. Gaan we dit doen? Na 
een aantal zoomvergaderingen maak
ten we als een van de eerste 
verenigingen bekend dat er geen 
prinsbekendmaking plaats zal vinden 
in November 2020.
Geen nieuwe prins betekent ook geen 
medaille. Elk jaar heeft een tastbare 

herinnering in de vorm van een 
medaille. Hoe gaan we ons 2020 2021 
herinneren? Er wordt gebrainstormd 
met als resultaat een alternatieve 
onderscheiding in de vorm van een 
mooie sjaal.

Een andere zorg is vervreemdingsge
vaar. Blijven de leden zich verbonden 
voelen met de vereniging ook al is er 
een geen feest? Besloten wordt om de 
sjaals op een ludieke wijze uit te reiken 
aan de leden.
Wat kunnen we nog meer? Iets samen 
met andere verenigingen. Het werd de 
“Slimste Prins”.
Dit online event werd gepresenteerd 
door Rob Bouwman en gewonnen 
door Prins Briek XLVIII 
van de Keiebijters.

De Keijebijters organiseren een online 
carnaval. Via hun YouTube kanaal kun 
je vanuit je luie stoel nog even lekker 
nagenieten van onder andere: 
Het Keiebijters Kletsverhaal, 11 jaar 
Keijologische Hogeskool, Hil Helmond 
Zingt 2020, top 11 carnavalskrakers, 
diverse optredens van kapellen, Keie
bijters muziek en natuurlijk dat ene 
emotionele moment: het opgraven 
van de Kei.

Laten we hopen dat carnaval 2022 
weer normaal gevierd kan worden.
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Samen sterk voor Helmond

3. Ton Coolen3. Ton Coolen

1. Harrie van Dijk
Stem 16 maart op 

Lokaal sterk

1. Harrie van Dijk
Stem 16 maart op 

Lokaal sterk

www.lokaalsterkhelmond.nlwww.lokaalsterkhelmond.nl

Info@PepersArchitecten.nl
www.PepersArchitecten.nl

Schootense Dreef 23
5708 HZ  Helmond.
Tel. 0492-529429

Alles vol
Een man probeert een kamer in Hotel 
West-Ende te krijgen, maar alles is 
vol. “Wel”, zegt hij, “als prinses Suus 
hier zou staan dan had u wel een 
kamer, nietwaar?”“Ja, dat wel”, geeft 
de juffrouw aan de receptie toe.“Wel, 
geef mij die kamer maar, want ik 
weet zeker dat Suus vandaag niet 
komt.”
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Ingeleverd door: Voornaam ____________________  Achternaam ________________________  Leeftijd: ______  jongen / meisje   Adres ____________________________  Telefoon ______________________
(Dit jaar zijn er helaas geen feestmiddagen voor kinderen). Lever deze kleurplaat daarom in voor Carnavalsdinsdag 1 maart bij de Schovenhorstweide 1, 5708 SG Helmond. 

Kleurplaat

E
r 

zi
jn

 1
1 

pr
ijs

je
s 

te
 w

in
ne

n,
 d

e 
pr

ijs
w

in
aa

rs
 w

or
de

n 
be

ke
nd

 g
em

aa
kt

 in
 d

e 
G

az
et

 v
an

 D
ie

rd
on

k 
en

 o
p 

w
w

w
.r

am
pe

ta
m

pe
rs

.n
l

D
e 

kl
eu

rp
la

at
 is

 o
ok

 t
e 

do
w

nl
oa

de
n 

op
 w

w
w

.r
am

pe
ta

m
pe

rs
.n

l

- Pagina 33 -Kleurplaat Carnaval 2022!



Kej skôn 
wages 

D’n 
skônste tijd 

van  
‘t joar 

Dun  hillentijd goeiekhoipe wages bai ons!

Bai ons zin ze nie op de bon, 
VDNS hi ècht kei skôn! 

Mi d’n akkuu vol  en mi z’n alle, doe mee en kóm karnevalle

We zin wir kómpleet gek gewórre.... 
Kóm mar ’s kieke in onze dol huuske 
Karnavals mondag en dinsdag open  

van 10.00 tot 17.00 ure

Goeie wages en servus  

mi’n grauwte   

‘S’

Pluk d’n dag en haw ut recht

Openingstijden Carnavalsmaandag en -dinsdag 11.00-17.00 uur. 
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur. Andere tijden op afspraak. 

 KIA
HELMOND

VDNS KIA-HELMOND
Varenschut 21, Autoboulevard/Helmond 

Tel. (0492) 588 970  
www.autodroomhelmond.nl

Bier ongeluk
Prinses Suus krijgt te horen dat 
Werner tijdens zijn werk in een bier-
brouwerij in een ernorme biertank is 
gevallen. Zegt Suus:“Och jee, wat 
erg. Hoe is het nu met hem?”
Zegt een collega:
“Nou het valt wel mee geloof ik. Hij 
is er nu drie keer uit geweest om te 
plassen.”

PIR Isolatie en glaswol

De Isolatiehal B.V.

Dwarsdijk 6
5705 DM Helmond
Tel. 0492-542002

www.isolatiehal.nl

HELMOND

Wij brengen uw
 vlees ook thuis

VERKOOP NIEUW STAAL
EN INKOOP OUDE METALEN

Zuiddijk 17, 5705 CS Helmond • Tel.: 0492 537341
info@danielsmetalen.nl • www.danielsmetalen.nl

PRIJSLIJST
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colofon
Refrein:

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
is carnaval zo fijn.
Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Couplet:

Als 11 november nadert ja dan kriebelt ’t in ons bloed,

zodra de prins bekend is dan begint het feest pas goed.

Het bier begint te stromen, iedereen gaat uit zijn bol,

we lopen polonaise en niets is ons meer te dol.

Refrein:

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,
is carnaval zo fijn.

Couplet:

Zo tegen carnaval ja dan begint het echte werk,

we gaan de zaal opbouwen, maar samen staan we sterk.

Is alles in gereedheid dan begint voor ons het feest,

zodat we kunnen zeggen ’t is nog nooit zo leuk geweest.

Refrein:

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Wij zijn de Rampetampers en we vieren carnaval

in onze residentie, in de stad en overal.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Want waar we ook verschijnen ja daar maken we plezier,

we hossen en we zingen en we drinken liters bier.

Omdat we Rampetampers zijn,
Omdat we Rampetampers zijn,

Omdat we Rampetampers zijn,

is carnaval zo fijn.

omdat we RampetampeRs zi Jn
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Bedanken hun sponsoren en hun 
adverteerders in het bijzonder, 

voor hun ondersteuning ook in 
deze moeilijke COVID-19 

(corona)tijd.
Op naar een carnaval 2023!!

Oplossingen      Letterrad: “Een askruisje op aswoensdag”

De Rampetampers hebben dit jaar voor het eerst een prinses. 
Als je bij de Rampetampers voorgaat als prins of prinses dan 
horen daar bepaalde versierelen bij. Een steek met veren of 
ingeval van een prinses bijvoorbeeld een mooie hoed voerzien 
van pluimen.

Er zijn echter twee attributen die de hoogheid echt onder-
scheidt van de anderen mensen binnen de vereniging. De 
scepter, hier moet de hoogheid erg zuinig op zijn. Valt de 
 scepter in handen van een andere carnavalsvereniging dan 
moet er losgeld (bier) worden betaald. Het andere attribuut is 
de “prinsen medaille”. Elk jaar wordt deze zilveren medaille 
netjes gepoetst en door de voor zitter van onze mooie vereni-
ging, tijdens de prinsbekendmaking, bij de hoogheid omhan-
gen.

Dit jaar hebben we voor de prinses 
een nieuwe “prinsessen medaille” 
laten ont werpen en maken door onze 
vaste ontwerper Rik van Hout. Op de 
foto ziet u hoe mooi deze medaille is 
geworden. Hij heeft in het verleden 
ook de “prinsen medaille” ontwor-
pen. Van zijn hand is ook de “prinsen 
speld”. Deze wordt aan het begin 
van het nieuwe carnavals jaar uit-
ge reikt aan de hoogheid van het 
jaar ervoor.

de v eRsieRselen  
van de pRinses
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ENGELSEWEG 221A   5705 WE  HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93
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Horstlandenpark 4 

5709 MB Helmond 
0492-386100 
info@vanheugtencv.nl 

www.vanheugtencv.nl  


